
ني
رسا

الع 
 اط

ي و
زش

آمو
ي، 

هش
پژو

ي، 
علم

مه 
صلنا

ف
21

No. 24- Winter 2013

سال ششم، شماره 21
زمستان 1391
قیمت: 20000 ریال NO.21 - Winter 2013



پدافند غیرعامل سال ششم، شماره 21
زمستان 1391

صاحب امتیاز: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
مدیرمسؤول: حمیدرضا ارشادمنش

زیر نظر: محمدرضا بهاروند
تحریریه: مجید عبدالهی، سید حبیب راضی، علی ایرانشاهی، ایرج محمدفام، سید جواد هاشمی فشارکی، آرش سرائی
حضرتی)دکتری  صادق  سیستم ها(،  ریزی  برنامه  ارشد  یاراحمدی)کارشناس  پرویز  علمی:  مشاوران 
بهداشت حرفه ای(، رضا محمدی)دکتری ایمنی(، علیرضا حاجی قاسمخان)کارشناس ارشد سم شناسی(،  

اکبر کریمی نیک)کارشناس ارشد ایمنی(، بابک نورالهی)کارشناس مدیریت بحران(
دبیر اجرایی: فرشید قاسملو

امور هنری و گرافیکی: عصر پایش و پویش- حامد یعقوبی

ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
نشاني: تهران، خیابان کارگر شمالي، باالتر از بلوار کشاورز، نبش کوچه میر، پالک 1182، اتشارات سازمان

تلفن: 021-63901283
کد پستی: 1418733516

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، پالک 17

نمابر: 021-66428089            



یادداشت مدیرمسوؤل

مقاالت

آتش نشانی

مدیریت بحران

6تعریف و اهداف دفاع غیرعامل در شهرها

56

30

4

36

50

18

61

تهدیدشناسی در حوزه شهری
پیامدهای تهدیدهای سایبری بر سامانه های مدیریت شهری و راهکارهای مقابله با آن

نقش و جایگاه پایشهای جوی در برنامه ریزی و مدیریت بحران شهری

نبرد با آتش و یخ

بازی با آتش
Dow؛ شاخص ارزیابی خطرپذیری آتش سوزی و انفجار

سال ششم، شماره 21
زمستان 1391



آموزش

آتش نشانی در گذر تاریخ

گزارش و خبر

معرفی کتاب
معرفی شبکه

74

91

93

94
107
109

87
88

مرغ باغ ملکوت

شبیه ساز آموزش آتش نشانی پایه

کامیون های ویژه آتش نشانی

جذابترین حرفه جهان

بررسی میزان آگاهی شهروندان گرگان نسبت به مقاومت ساختمان ها در برابر آتش سوزی

NO.21 - Winter 2013



4سال ششم شماره 21

محور اصلی این شماره فصلنامه فرهنگ ایمنی پدافند غیرعامل است. تعریف ساده و مفهوم کلی پدافند غیرعامل عبارت است از »حفاظت در 
برابر تهاجم، بدون استفاده از سالح و درگیر شدن مستقیم«، این موضوع در تاریخ بشری پیشینه بسیار طوالنی دارد.

به وسیله نهادینه شدن و اعمال اصول پدافند غیرعامل می توان با کمترین هزینه، از بروز صدمات و خسارت های سنگین به مراکز حیاتی و 
حساس جلوگیری کرد.

برای بیشترین آمادگی جهت مقابله با تهدیدات بالقوه و بالفعل دشمن بایستی دو مقوله پدافند غیرعامل و پدافند عامل به طور همزمان مورد توجه 
قرار گیرد. در کشور ما، این مهم به ویژه براساس تجربه های ارزنده 8 سال دفاع مقدس کسب شده است. البته، دفاع جانانه جمهوری اسالمی 
ایران در 8 سال دفاع مقدس چنان ترس و واهمه ای در دل دشمنان افکنده که احتمال حمله نظامی به کشور را بسیار بعید نموده است. اما، این 
واقعیت به هیچ وجه نباید باعث غفلت شود. بنابراین، در عین حال که به هیچ وجه مرعوب تهدیدات دشمن نبوده و نیستیم، همواره می بایستی با 

اخذ تدابیر و اقدامات مؤثر دفاعی، آماده مقابله با انواع تهدیدات بالقوه و بالفعل دشمن باشیم.
فصلنامه فرهنگ ایمنی که اکنون شماره 21 آن در اختیار عالقمندان است، از نخستین نشریاتی است که به موضوع پدافند غیرعامل ورود و آن 
را به طور جدی پیگری می نماید. همچنان که در شماره پیشین اشاره شد، فرهنگ ایمنی، بهبود کمی و کیفی خود را به طور جدی در دستورکار 
قرار داده است. بدیهی است، این مهم با انتقادها، راهنمایی ها و پیشنهاد های سازنده اهل فن و همه استادان، کارشناسان، دست اندرکاران و 

عالقمندان حوزه ایمنی محقق خواهد شد.

حمیدرضا ارشادمنش
مدیر مسوؤل
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مقاالت

تعریف واهداف دفــــــاع غیـر عامـل در شهرها
 سیدجوادهاشمی فشارکی

مدرس دانشگاه مالک اشتر، دکترای مدیریت راهبردی
javad.fesharaki@yahoo.com
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• مقدمه
جمهوري  نظام  کلي  سیاستهاي  اساسي»تعیین  قانون   110 اصل  طبق  
اسالمي ایران« پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف 

رهبري شمرده شده است. 
برهمین اساس یکي از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نظام  کلی  هاي  سیاست  تعیین  در  رهبري  معظم  مقام  به  مشاوره  ارایه 
پدافند غیر عامل است که در مورخ  ایران در خصوص  جمهوری اسالمی 
89/11/29 در سیزده بند توسط رهبر معظم انقالب ابالغ گردید )کیهان 30 
بهمن 1389 (. این بندها به طور اجمال موضوعات زیر را شامل می شود : 
غیر  دفاع  ضوابط  و  اصول  رعایت  عامل،  غیر  دفاع  تعریف  و  »تأکید 
عامل،  غیر  دفاع  های  طرح  اجرای  و  تهیه  مراکز،  بندی  طبقه  عامل، 
آموزش،  سازی،  فرهنگ  سازی،  منظوره  دو   ، هـ  م  جامع ش  های  طرح 
تحقیقات، رعایت طبقه بندی اطالعات، تأسیسات پر خطر، مراکز جمعیتی، 
مراکز،اماکن وتاسیسات جایز اهمیت، توسعه فناوری و صنایع، بومی سازی، 
افزایی  هم  ای،  رایانه  و  مخابراتی  رسانی،  اطالع  های  شبکه  از  صیانت 
عامل.«  غیر  دفاع  برای  مرکزی  ایجاد  و  مترقبه  غیر  حوادث  با   اقدامات 

)جاللی و هاشمی فشارکی، 1389 : 26 (
انواع تعاریف دفاع غیر عامل

درخصوص تعریف دفاع غیر عامل متناسب با منبع ، دوگونه تعریف مواجه 
وجود دارد :  

• تعاریف دفاع غیر عامل در منابع خارجی
کشورهای مختلف متناسب با شرایط امنیت ملی و تهدیدات محتمل بر 

•چکیده
 سیاست های کلی نظام درخصوص دفاع غیر عامل در سیزده بند در مورخ 89/11/29 توسط رهبر معظم انقالب اسالمی ابالغ گردید.باتوجه به اهمیت این 
موضوع و تاثیر گذاری این سیاستها در هدف گذاری ها و برنامه ریزی های کالن وخرد کشور و شهرها، ضرورت دارد این مهم مورد واکاوی قرار گیرد. این 

مقاله بدنبال تبیین وتشریح بند اول  این سیاست های کلی  در خصوص شهرها می باشد.
بند اول از سیاستهای کلی نظام معطوف به سه مطلب است؛ اول: مؤکد بودن مقوله پدافند غیر عامل. دوم: ارائه تعریف از دفاع غیر عامل : » مجموعه 

اقدامات غیر مسلحانه ، در مقابل  تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن « 
سوم : تبیین اهداف پنج گانه دفاع غیر عامل در شهر: که مجموعه اقدامات آن بایستی موجب دستیابی به این 5 هدف گردند : » *افزایش بازدارندگی، 

*کاهش آسیب پذیری های شهر، *تداوم فعالیت های ضروری شهر،* ارتقاء پایداری شهر و* تسهیل مدیریت بحران شهری«

کشور تعریفی برای اقدامات خود ارایه داده اند،. در منابع التین، معادل دقیق 
عبارت دفاع غیرعامل Passive Defense به کار برده می شود.که در 

جای خود قابل تامل می باشد.که در اینجا دو تعریف ارایه میشود:
رساندن  حداقل  به  یا  در محل  مقاومت  که صرفًا جهت  دفاعی   - الف 

اثرات حمله به منطقه، موقعیت و یا جبهه ای خاص طراحی شده است. 1
ب- اقداماتی که جهت کاهش احتمال آسیب ناشی از اقدامات خصمانه 
و یا به حداقل رساندن اثرات آن بدون قصد به دست گرفتن ابتکار عمل، 

انجام می گیرد. 2
الزم به یاد آوری است که در منابع التین با عبارت  civil  defense نیز 
مواجه می شویم که مفهوم آن دفاع غیر نظامی است، وموضوع آن به طور 
عمده »مجموعه ای از چاره بینی های عمومی- دولتی، دفاعی و محافظتی 
تا  می شود  وضع  کشور  یک  نظامیان  غیر  از  حمایت  منظور  به  که  است 
هنگام سرزدن عملیات های جنگی اجرایی شوند .« گرچه بخش هایی از آن 
مشمول دفاع غیر عامل می شود لیکن ، با دفاع غیر عامل متفاوت می باشد.

• تعاریف دفاع غیر عامل درمنابع داخلی
 در کشورمان  متناسب با رسمیت و اعتبار آن، دو دسته تعریف وجود دارد:

• تعاریف غیر رسمی درمنابع داخلی
تعاریف غیر رسمی تعاریفی است که توسط مراجع غیر رسمی و به طور 
عمده  توسط افراد صاحب نظر ارایه شده است. از جمله این تعاریف بدین 

قرار است:
نموده  تعریف  زیر  بشرح  و  اصلي  دو صورت  به  را  دفاع   )1351( دهخدا 
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است:»دور کردن از کسي، دور کردن، دفع کردن از کسي، همدیگر را راندن، 
مزاحم کسي شدن، یاوري کردن و حمایت کردن کسي را از، دفع شر، از 
دستبرد دشمن )انسان و حیوان( حفظ کردن، بازداشتن و پس زدن«؛وي در 
توضیح دوم و با استناد به فرهنگ علوم نقلي )به نقل از شرح لمعه ج 2 ص 
325( مي  افزاید »در اصطالح فقهي، در مقابل جهاد است و آن در موقعي 
است که دشمن بر مردم مسلمان هجوم آورند و حمله نمایند و آن بر همه 
افراد واجب است. دفاع از حقوق اولیه هر فردي است جهت حفظ جان و 

مال و عرض و ناموس خود«.
به حداقل رسانیدن آثار حاصل از حمالت نظامي بر جمعیت غیر نظامي؛

مقابله فوري با شرایط اضطراري حاصل از چنین حمله اي؛
بازیابي و برقراري تسهیالت و خدمات آسیب دیده در نتیجه چنین حمله اي. 
چنانکه مالحظه مي  گردد در این گروه از تعاریف، »نحوه مواجهه و مقابله 
عبارت  این رو  از  و  دارد  قرار  تأکید  مورد  نظامي«  از حمالت  ناشي  آثار  با 
غیرعامل«  »پدافند  عبارت  با  معادل  مفهومي  نظر  از  نظامي«  غیر  »دفاع 

محسوب مي  گردد. 
در گروه دوم، دفاع غیر نظامي، بر »حفاظت از شهروندان در برابر اثرات 
بالیا« تأکید مي  نماید و از این رو طیف اهداف، اقدامات و روش هاي مقابله، 
گسترش مي  یابد. به همین دلیل مي  توان تعریف اخیر از دفاع غیر نظامي را 
یک تعریف عام محسوب نمود که پدافند غیرعامل بخشي از آن محسوب 

مي  گردد. 
به عنوان مثال در کشور سوئیس دفاع غیر نظامي به معناي »برنامه ریزي 
براي مقابله با اثرات حوادث طبیعي و غیر طبیعي و نجات جان مردم و ایجاد 
فضاي امن چه در زمان وقوع حمالت نظامي از سوي دشمن وچه در هنگام 
آتش سوزي،  طوفان،  زلزله،  سیل،  همچون  )طبیعي(  ناگوار  حوادث  بروز 

شکستن سد و. . . )در زمان صلح( تعریف مي شود. )جاللی،1389 : 80 ( 
از نظر لغت شناسي واژه»پدافند« از دو جزء »پد« و »آفند« تشکیل شده 
به  که  است  پیشوندي  »پاد«  یا  »پد«  فارسي  ادب  و  فرهنگ  در  است. 
معاني»ضد، متضاد، پي و دنبال« بوده و هرگاه قبل از واژه اي قرار گیرد، 
معناي آن واژه را معکوس مي نماید و واژه آفند نیز به مفهوم »جنگ، جدال، 
پیکار و دشمني« است. عبارت دفاع غیرعامل به شکل های مختلفی بیان 
در نکته »محافظت از غیر نظامیان« دارای  شده است که به طور عمده ً 
وجه اشتراک هستند. تمایز اصلی »دفاع عامل« از »دفاع غیرعامل« تأکید 
بر عملیات نظامی و پاسخ به آتش با آتشی قوی تر و کوبنده تر است. در 

حالی که توسعه قدرت نظامی و داشتن موضع قوی تر نسبت به مهاجمان 
احتمالی راهبرد کالنی است که هم در روش های تهاجمی و هم در روش 
های تدافعی دارای کاربردهای گسترده و در عین حال مشابه  ولی با نتایجی 

کاماًل متفاوت  است )زرگر و مسگری، 3:1389()جاللی،1389 :  77(.
احتیاطی  اقدامات  کلیه  از  داند  عبارت می  را  دفاع غیرعامل  نیا  موحدی 
به غیر از استفاده از جنگ افزار و تسلیحات به منظور به حداقل رسانیدن 
تأثیر عملیات خصمانه دشمن.دفاع غیرعامل شامل اعالم خبر، استتار، اختفا، 
ایجاد  فریب،  و  حیله  تحرک،  پناهگاه،  و  استحکامات  پراکندگی،  تفرقه، 
سامانه های اطفاء حریق و کنترل خسارات می باشد)موحدی نیا،19:1385(.
جاللی دفاع غیرعامل را شامل تمامی طرح ریزی ها و اقداماتی می داند 
که موجب کاهش آسیب-پذیری ها و افزایش پایداری و تداوم فعالیت های 
دستگاه ها و سامانه های نظام در مقابل تهدیدات خارجی گردیده و مستلزم 
به کارگیری سالح نیست)جاللی،62:1387(.زیاری دفاع را بر دو نوع عامل 
اقدامات  به کارگیری  او دفاع عامل  به نظر  نماید.  و غیرعامل معرفی می 
آفندی و تهاجمی با هدف ممانعت از پیشروی دشمن است. در حالی که دفاع 
غیر عامل عبارت است از »به کاربردن روش هایی که آثار زیان های ناشی 
از اقدامات دشمن را بکاهد یا آن را به حداقل برساند«)زیاری، 134:1378( 
اصغریان جدي وجه تمایز بین پدافند عامل و غیرعامل را »عامل انسان« 
مي داند به این معنا که پدافند عامل را ابزاري مي داند که نیاز به مدیریت 
مستقیم و کاربري انساني دارد و مشتمل بر ابزار و آالت جنگي، سازماندهي، 
آموزش و مدیریت نیروهاست که در شرایط عدم حضور انسان آن ابزار به 
خودي خود فاقد اعتبار است. در حالي که پدافند غیرعامل را امکان معماري 
در زمینه مهندسي جنگ مي داند به گونه اي که بدون ابزار و توانمندي، 
یا  سنگر  درون  گرفتن  پناه  مانند  دهد.  افزایش  را  دفاعي  و  رزمي  نیروي 
استقرار در نقاط مرتفع. به نظر وي پدافند غیرعامل نیازي به حضور انسان 
نداشته و هر کسي آنجا را متصرف شود راندمان دفاعي بیشتري در جنگ 

خواهد یافت. )جدي ،1374(
• تعاریف رسمی  در منابع داخلی

عمده   طور  به  و  رسمی  مراجع  توسط  که  است  تعاریفی  رسمی  تعاریف 
قرار  بدین  تعاریف  این  از جمله  است.  ارایه شده  نظر  افراد صاحب  توسط 

است:
 اولین تعریف رسمی - در ردیف )ب( ماده )1( از آئین نامه اجرایی بند 
)11( ماده )121( قانون برنامه چهارم توسعه کشور تعریف دفاع غیر عامل 

بدین شرح ارائه شده است:
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پذیری  آسیب  کاهش  موجب  که  ای  غیرمسلحانه  اقدامات  »مجموعه 
و شریان های کشور  تجهیزات  تأسیسات،  و  ها  انسانی، ساختمان  نیروی 
در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن و یا کاهش مخاطرات ناشی از 

سوانح غیرطبیعی می گردد، دفاع غیرعامل نامیده می شود«
سال  پنج  مدت  مختلف، طی  اجرایی  دستگاههای  تعریف،  این  براساس 
برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور، اقدامات قابل توجهی را بعمل آوردند، 
که اولین مجموعه اقدامات مدون و مصوب دفاع غیر عامل در کشور، پس 
تمرکز  مبنای  بر  اقدامات  مجموعه  این  رود.  می  بشمار  تحمیلی  از جنگ 
بر اولویت مراکز حیاتی و حساس کشور بوده است و توانسته است آسیب 
پذیری های عمده کشور را در برابر تهدیدات دشمن نسبتا امن و پایدار سازد. 
و قطعا با توجه به وسعت کشور و آسیب پذیری های موجود پیش از انقالب 
اسالمی و نیز آسیب پذیری های سنگین بوجود آمده در دوره 14 الی 16 
سال پس از خاتمه جنگ تحمیلی کفایت نداشته و ضروری بوده است که با 

نگرش نوین وحرکت شتابان این رسالت اساسی تکمیل گردد.
 دومین تعریف رسمی 

چنین  عامل  غیر  دفاع  درخصوص  نظام  کلی  های  سیاست  اول  دربند   
آمده است:

غیر  اقدامات  مجموعه  از  است  عبارت  که  غیرعامل  پدافند  بر  »تاکید 
 *، پذیری  آسیب  کاهش   *، بازدارندگی  افزایش   * موجب  که  مسلحانه 
مدیریت  تسهیل  و   * ملی  پایداری  ارتقاء   *، فعالیت های ضروری  تداوم 

بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.«
 تعریف دفاع غیر عامل در بیان گرافیکی بصورت زیر به تصویر کشیده 

شده است:

6

اجرايي مختلف ، طي مدت پنج سال يرنامه پنج ساله براساس اين تعريف ، دستگاههاي 
بل توجهي را بعمل آوردند، كه اولين مجموعه اقدامات مدون اچهارم توسعه كشور ، اقدامات ق

اين مجموعه اقدامات بر . ومصوب دفاع غير عامل در كشور، پس جنگ تحميلي بشمار ميرود
است وتوانسته است آسيب پذيري مبناي تمركزبر اولويت مراكز حياتي وحساس كشور بوده 

وقطعا باتوجه به وسعت .امن وپايدار سازدنسبتاهاي عمده كشور را در برابر تهديدات دشمن 
سنگين هاي كشور وآسيب پذيري هاي موجود پيش از انقالب اسالمي ونير آسيب پذيري 

اشته ونيز دوره به اصطالح اصالحات كفايت ند پس ازجنگ سازندگي هبوجود آمده در دور
 .وضروري بوده است كه با نگرش نوين وحركت شتابان اين رسالت اساسي تكميل گردد

دومين تعريف رسمي  

 
: دربند اول سياست هاي كلي نظام درخصوص دفاع غير عامل چنين آمده است 
 تاكيد بر پدافند غيرعامل "

 كه عبارت است از مجموعه اقدامات غير مسلحانه كه موجب 
ارتقاء * ، تداوم فعاليت هاي ضروري *، كاهش آسيب پذيري *، ارندگيافزايش بازد* 

 و تسهيل مديريت بحران * پايداري ملي 
 ".در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي گردد

:در بيان گرافيكي بصورت زير به تصوير كشيده شده استدفاع غير عامل  تعريف 
 
 
 
 
 
 

• دفاع غیر عامل درشهر
با تدبر در بنداول سیاست های کلی وتعمیم ان به حوزه شهر انرا چنین 

میتوان بیان داشت:
مسلحانه  غیر  اقدامات  مجموعه  از  است  عبارت  درشهر  عامل  غیر  دفاع 

که موجب 
* افزایش بازدارندگی ،* کاهش آسیب پذیریهای شهر ،* تداوم فعالیت 
بحران  مدیریت  تسهیل  و   * شهر  پایداری  ارتقاء   *، شهر  ضروری  های 

شهری 
در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.«

شاکله بند اول سیاست های کلی نظام 
با تدبر در بند اول سیاست های کلی ، می توان چنین استنباط کرد که این 

بند معطوف به سه مطلب است : 
اول : مؤکد بودن مقوله پدافند غیر عامل: » تأکید بر پدافند غیر عامل « 
دوم : ارائه تعریف از دفاع غیر عامل : » مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ، 

در مقابل  تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن « 
سوم : تبیین اهداف پنج گانه دفاع غیر عامل : که مجموعه اقدامات آن 
بازدارندگی،  : » *افزایش  این 5 هدف گردند  به  بایستی موجب دستیابی 
*کاهش آسیب پذیری، *تداوم فعالیت های ضروری،* ارتقاء پایداری ملی 

و* تسهیل مدیریت بحران «

عبارات بند اول سیاست های کلی نظام
دسته  دو  عامل  غیر  دفاع  درخصوص  کلی  های  (سیاست  )اول  بند  این 

عبارات )کلید واژگان( دارد : 
الف( عبارات اصلی 

کلید واژگان اصلی شامل موارد زیر می شود : 
1- کلمه »تأکید« در ابتدای این بند، که خود دفاع غیر عامل را مؤکد 
نموده و بر آن پافشاری داشته و اهمیت آن را تأکید می نماید . به عبارتی 

میتوان دفاع غیر عامل را مقوله موکد نامید.
2- عبارت »پدافند غیر عامل« که به دنبال ارائه تعریفی جامع از آن 

می باشد . 
،مبین  امده است  بند  این  ابتدای  3- عبارت »مجموعه اقدامات«،در 
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آن است که ، جنس دفاع غیر عامل کاری عملی و اجرایی است ، که می 
بایستی صورت گیرد.

4- صفت »غیر مسلحانه« که بیانگر ویژگی وماهیت دفاع غیر عامل 
را بیان می کند. صفت »غیر مسلحانه« بیانگر آن است مجموعه اقدامات 
دفاع غیر عامل ، نیازی به به کارگیری سالح وتجهیزات نظامی نداشته و 
جنس و ماهیت آن اقداماتی غیر نظامی و غیر مسلحانه می باشد ،که در 

بطن کارهای معمول هر فرد یا نهادی صورت می پذیرد.
5- صفت»تهدیدات دشمن« بدان مفهوم که مجموعه اقدامات دفاع 
عامل  غیر  دفاع  اقدامات  فلذا  بوده،  دشمن  تهدیدات  برابر  در  عامل  غیر 
،تهدیدات طبیعی و تهدیدات صنعتی و امثالهم را دربر نمی گیرد  وشامل 
تهدیدات غیرنظامی شامل تهدیدات نوین دشمن خواهد بود. انواع تهدیدات 
در  بایستی  ......را  و  اقتصادی   ، سایبری   ، نرم  تهدیدات  قالب  در  دشمن 
برگیرد.ماهیت این تهدیدات به طور عمده ً در قالب اقدام نظامی جلوه گر 
نمی باشد .و ممکن است کشورعمال وارد جنگ نظامی نشده باشد ولی این 
در  وقطعا   . شود  اعمال  کشور  علیه  علنی  غیر  یا  علنی  بصورت  تهدیدات 

شرایط تهدید نظامی این تهدیدات دشمن افزایش خواهد یافت.
و  ما  خواسته  برخالف  محیطی  عوامل  که  است  وضعیتی  برآیند  تهدید 
خارج از کنترل عمل می کنند و از این حیث امور مطلوب ما نیست و احتمال 

آشفتگی، خطر یا زیان برای ما وجود دارد.
از  ممانعت  براي  بالفعل  و  بالقوه  دشمنان  اقدام  گاه  و  نیات  قابلیت ها، 
دست یابي موفقیت آمیز خودي به عالئق و مقاصد امنیت ملي به نحوي که 
ثبات سیاسي و امنیت ملي کشور به خطر افتد. تهدید ممکن است اجتماعي، 
اقتصادي، سیاسي و نظامي و یا تهدید نرم، نیمه سخت و سخت بوده و از 

نوع خارجي یا داخلي باشد.
امکان بالقوه یا بالفعل وقوع خطر براي فرد یا جمع یا اموال و یا اجتماع 
و سازماني که در آن زیست یا فعالیت مي کنند. تهدیدات، در صورت بروز 
شرایط مساعد، به ایجاد خطر و وارد کردن خسارت جاني یا مالي به فرد یا 
جمع مي شود، و در صورتي که از راه مناسب، به مقابله با آن ها پرداخته شود، 

احتمال بروز خطر کاهش یافته یا منتفي مي شود.
در تعامل میان دو فرد یا سازمان و در فرآیند تأثیرگذاری بر رفتار طرف 
مقابل تهدید و ارعاب به عنوان تکنیکی نه چندان مطلوب مطرح می باشد. 
از تهدید به اشکال گوناگون برای جمع آوری اطالعات پیرامون شخص یا 
موضوع خاص و یا وارد کردن سوژه برای انجام عمل یا خودداری از عمل 

که  شود  داده  نمایش  گونه ای  به  می تواند  تهدید  می شود.  استفاده  خاصی 
آینده ناگواری از لحاظ مادی یا معنوی برای فرد مخاطب رقم زند. مصادیق 
تهدید برحسب نوع اقدام و به تناسب موضوع، هدف، سوژه و عوامل محیطی 
متغیر و متنوع است. تهدید می تواند دارای ماهیت مادی و یا غیرمادی باشد.

شرایط و لوازم و ابعاد تهدید
1- الزامات تحقق تهدید

به وجود آوردن جو و شرایط موافق افکار عمومي جهاني و جامعه آمریکا
ایجاد ائتالف منطقه اي و بین المللي جدید

افکار عمومي  در  تهاجم  مقبولیت  و  زمینه هاي مشروعیت  نمودن  فراهم 
جهاني

شکست کلیه اقدامات سیاسي و بازدارنده جمهوري اسالمي
توسعه و تقویت اپوزیسیون داخلي

تولید امواج بار منفي و رواني
ارعاب مسئولین کشور

2- شواهد و قرائن اقدام نظامي دشمن
 تعطیلي یا خروج کارکنان سفارت خانه ها و نمایندگي ها

 منع سفر اتباع آمریکا و اروپا و متحدان آن به ایران و کشورهاي حاشیه 
خلیج فارس

 خروج اضطراري گردشگران و اتباع خارجي مقیم
آغاز  به منظور  افکار عمومي  و جلب  توجیه  براي  رواني  تشدید جنگ   

جنگ
 فراخواني سفرا و تقلیل کارکنان سفارت خانه هاي آمریکا در کشورهاي 

منطقه
 تشدید ذخیره سازي نفت و مواد سوختي توسط کشورهاي مصرف کننده

 روند صعودي قیمت نفت
 نوسانات در بازارهاي سهام

3-شرایط تحقق وقوع تهدید نظامي:
 فریب افکار عمومي در زمینه ارتباط جدي ایران با تروریسم

 ایجاد وفاق بین المللي تهاجم
 تشدید بحران هاي داخلي
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 آماده نمودن محیط داخلي کشور
 ایجاد مشروعیت بین المللي عملیات حمله به ایران

 کسب اطمینان از پیروزي سریع و قاطع
 ناکارآمد نشان دادن فشارها و راه کارهاي سیاسي، اقتصادي، امنیتي و 

فرهنگي علیه جمهوري اسالمي ایران
 فراهم شدن شرایط منطقه اي و جهاني و تشکیل ائتالف علیه جمهوري 

اسالمي ایران
4- افزایش فشار بر مردم و انعکاس آن بر دولت از طریق:

 انهدام زیرساخت هاي خدماتي مردم آب، برق، گاز، سوخت و ...
 محاصره اقتصادي دریایي کشور مبني بر جلوگیري از ارسال دارو، غذا 

و مایحتاج عمومي مورد نیاز مردم
بر علیه  بر تحریک مردم  اپوزیسیون داخلي مبني   تشویق و تحریک 

حکومت
 القاي حاکمیت دوگانه میان مردم و حاکمیت

 القاي بحران مشروعیت و مقبولیت نظام
 ایجاد شکاف در ارکان تصمیم گیري نظام

5- انهدام قدرت تشخیص تهدیدات دشمن توسط:
 انهدام سامانه مراکز راداري و کنترل هوائي
 انهدام سامانه پدافند هوایي و تهاجم هوایي

 قطع ارتباط مسئولین کشور با سامانه مدیریتي کالن
 انهدام سامانه هاي ارتباطي خاص

6- قطع ارتباط رهبري با مردم از طریق:
 حمله و انهدام فرستنده هاي صدا و سیما و مراکز فرستنده

فرستنده هاي  جمینگ  ماهواره  طریق  از  سیگنال  ارسال  توان  قطع   
منطقه اي

 حمله و انهدام زیرساخت ها و سامانه هاي ارتباطات کشور
7- انجام عملیات رواني شدید با محوریت:

 بزرگ نمائي بیش از حد توان دشمن
 ارعاب مردم ومسئولین

 ناکارآ بودن اقدام نیروهاي خودي

 ارسال اخبار دروغ و کذب و پخش شایعات
 فعال نمودن سامانه هاي ماهواره اي و رادیو تلویزیوني

 پخش برنامه هاي گسترده ضدحکومتي
8- حمله به مراکز اصلي دفاعي کشور مانند:
 سامانه مدیریت و فرماندهي کنترل کشور

 سامانه مراکز دفاعي
 سامانه انبارهاي راهبردی دفاعي
 مراکز تولید سالح هاي راهبردي

 حمله به فرودگاه هاي مورد استفاده پروازهاي عملیاتي و نظامي
 حمله به تجهیزات عمده نظامي: شناورها،  تانک،  موشک و ...

 حمله به مراکز نظامي و سامانه هاي پشتیباني
9- تهاجم نظامي:

 ایجاد استفاده از ظرفیت هاي جاسوسي و عملیات ویژه دشمن
 حمله نظامي از طریق عملیات هوایي، زمیني

 بمباران سنگین مراکز حیاتي و مهم
)کروز-  موشک هاي  از  استفاده  با  گسترده  موشکي  عملیات  انجام   

بمب هاي هوایي قوي »10تني« و ...(
 استفاده از عملیات ویژه

 استفاده از تیم هاي جاسوسي
 و.... 

انواع تهدید:
تهدیدات دشمن ازلحاظ ماهیت شامل موارد زیر می باشد:

• تهدید نظامی- استفاده از قدرت نظامی علیه اهداف کشور مورد هجوم
• تهدید سیاسی- استفاده از قدرت سیاسی علیه نظام سیاسی کشور مورد هجوم

• تهدید اقتصادی- استفاده از ابزارهای اقتصادی علیه کشور مورد هجوم
• تهدید اجتماعی- ایجاد ناامنی های اجتماعی در کشور مورد هجوم

• تهدید فرهنگی-هدف قراردادن ارزشهای هویتی وفرهنگی کشور مورد هجوم
• تهدید زیست محیطی- هدف قرار دادن سالمت بنیادهای زیستی کشور 

مورد هجوم
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بدان   ، دشمن«  نظامی  »اقدامات  6-عبارت 
در  عامل  غیر  دفاع  اقدامات  مجموعه  که  است  مفهوم 
بوده  موثر  بتواند  بایستی  دشمن  نظامی  اقدامات  مقابل 
نظامی دشمن ممکن  اقدام   . باشد  نظامی  و مکمل دفاع 
حریم  در  محدود  نظامی  تجاوز  یک  قالب  در  است 
مرزهای زمینی ، دریایی و هوایی کشور باشد و یا حمله 
باشد  کشور  نظامی  و  ملی  های  زیرساخت  از  بخشی   به 
)همانند تهدیدات تصریحی رژیم صهیونیستی( و یا ممکن 
است که در قالب یک جنگ تمام عیار علیه کشور صورت 
مجموعه  ساله(و  هشت  تحمیلی  جنگ  )همانند  پذیرد 
اقدامات دفاع غیر عامل بایستی بتواند در برابر این دسته 
از اقدامات نظامی دشمن نیز اثربخش و مؤثر واقع گردد . 

اشکال اقدامات نظامی
اقدامات نظامی دشمن بطورعمده ، اشکال زیرمی باشد:

• اشغال نظامی کشور
• اشغال بخشی از کشور
• حمله هوایی وموشکی

• محاصره هوایی ، دریایی ویازمینی
از  دسته  این  برابر  در  بتواند  بایستی  عامل  غیر  دفاع  اقدامات  مجموعه 
اقدامات نظامی دشمن نیز اثربخش بوده و در جهت اهداف دفاع غیر عامل 

مؤثرواقع گردد . 

6- صفت »تهدیدات دشمن« 
 تهدید به مجموعه اقداماتی که اهداف و ارزشهای حیاتی یک کشور را 
با هدف تغییرات اساسی، مورد هجوم قرار می دهد، اطالق می شود و غالبًا 
هم ریشه خارجی دارد.  تهدید، نقطه مقابل امنیت قرار دارد، زمانی امنیت 
وجود دارد که تهدید نباشد و بالعکس، هرگاه تهدیدی احساس شود امنیت 

رخت بر می بندد. )الهی, 1379(
مجموعه  که  مفهوم  بدان  دشمن«  تهدیدات  صفت«   

اقدامات دفاع غیر عامل در برابر تهدیدات دشمن بوده، 
و  طبیعی  ،تهدیدات  عامل  غیر  دفاع  اقدامات  فلذا   

تهدیدات صنعتی و امثالهم را دربر نمی گیرد  
نوین  تهدیدات  بخصوص  غیرنظامی  تهدیدات  وشامل   

دشمن خواهد بود.
 انواع تهدیدات دشمن در قالب تهدیدات نرم ، سایبری ، 

اقتصادی و ......را بایستی در برگیرد.
اقدام  قالب  در   ً عمده  طور  به  تهدیدات  این  ماهیت   
.و ممکن است کشورعمال وارد  باشد  نظامی جلوه گر نمی 
جنگ نظامی نشده باشد ولی این تهدیدات بصورت علنی یا 
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غیر علنی علیه کشور اعمال شود . 
 » تهدید را کامال جدي بگیرید ،

  یعني به هیچ وجه در محاسبات خودتان از جدیت تهدید پایین نیایید ، 
 منتها تهدید جدي معنایش حتمي نیست ... 

تهدید آمریکا جدي است.« ) مقام معظم رهبری(

خالصه تعریف
»مجموعه اقدامات غیر مسلحانه در شهر

در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی محتمل دشمن.«
ب( عبارات معطوف به نتیجه و هدف دفاع غیر عامل 

  این عبارات )کلید واژگان(که در بند اول سیاستهای کلی نظام آمده ، 
معطوف به نتیجه و هدف دفاع غیر عامل می باشند ، یعنی مجموعه اقدامات 
دفاع غیر عامل بایستی بتواند اهداف پنج گانه تصریحی قید شده در بند اول 

سیاستهای کلی را که شامل موارد زیر می باشد ، کسب نماید : 
های  فعالیت  تداوم   *، پذیری  آسیب  کاهش   *، بازدارندگی  افزایش   *

ضروری ،* ارتقاء پایداری ملی * و تسهیل مدیریت بحران
که مفهوم هر عبارت به صورت اجمال چنین است: 

ب-1-افزایش بازدارندگی :

بازدارندگی  از عواقب آن.  بازدارندگی جلوگیری از عمل بوسیله ترس 
حالت ذهنی است که وجود تهدید حتمی یک عکس العمل غیرقابل پذیرش 

را بوجود می آورد. )سازمان دفاعی ایاالت متحده، فرهنگ لغات نظامی3( 4
 بازدارندگی :یک راهبردی که به موجب آن یک قدرت از تهدید به اقدام 
تالفی جویانه برای جلوگیری از حمله طرف مقابل استفاده میکند. این واژه 
تا حد زیادی به استراتژی قدرتهای هسته ای و یا سیستمهای اتحاد بزرگ 
از ظرفیت  باالیی  این است که قدرت هسته ای سطح  دارد. فرض  اشاره 
تخریبی قریب به اتفاق و فوری را در مقابله با متجاوز نگه می دارد. به دو 
باید  از حمله غافلگیرکننده  توانایی تالفی پس  است:  اساسی متکی  شرط 
به صورت معتبر پذیرفته شده باشد، واقدام تالفی جویانه اگر به طور یقین 

پذیرفته نشده باشد باید به صورت یک احتمال در نظر گرفته شده باشد.5
.بازدارندگی یکی از موضوعات روابط بین الملل میباشد که در هر دو حوزه 
ي استراتژی و دیپلماسی کاربرد دارد. بازدارندگی عبارت  است از اقدام یا 
مجموعه ای از اقدامات که برای پیشی جستن از اقدامات خصمانه ي دشمن 
صورت می گیرد. تئوری بازدارندگی یعنی کوشش یکی برای اعمال نفوذ در 
دیگری تا او را از اقدام به عملی که متضمن خسارت یا هزینه ای برای اولی 

است باز دارد. )الیوت، 1378: 370(
      از آنجا که مجموعه اقدامات دفاع غیر عامل غیر مسلحانه و غیر 
نظامی است لذاتهدیدی علیه کشوری نخواهد داشت و سبب تحریک هیچ 
کشور نخواهد شد و هیچ کشوری نمی تواند بیان دارد که جمهوری اسالمی 
ایران به دنبال اقدام نظامی علیه کشور دیگری است زیرا این اقدامات سبب 
ایمنی و پایداری کشور در برابر تهدیدات و اقدامات خارجی است . و ثانیًا 
این مجموعه اقدامات که به دنبال کاهش آسیب پذیری های داخلی ، تداوم 
فعالیت های ضروری مردم و جامعه و ارتقاء و پایداری ملی و تسهیل کننده 
مدیریت بحران است که سبب یأس و ناامیدی دشمن گردیده و بر اساس 
اقدامات  بودن  فایده  کم  به  نسبت  دشمن   ، فایده   – هزینه  نسبت  اصل 
احتمالی خود نسبت به هزینه های مالی و سیاسی و ..... آن پی برده و اساسًا 
سبب انصراف از اقدام علیه کشور خواهد شد . فلذا افزایش بازدارندگی را 

برای کشور به همراه خواهد داشت . 

ب-2-کاهش آسیب پذیری 
    آسیب پذیري،میزان حساسیت یک جامعه در مقابل حوادث و سوانح از 
یک سو و بزرگي اندازه ضایعات و خسارات در هنگام وقوع از سوي دیگر را 
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آسیب پذیري مي گویند. )بیرودیان, 1385(
مراکز ، اماکن ، تأسیسات، فن آوری ها ، شبکه های نرم افزاری و رایانه 
ای و زیر ساخت های شهرهای کشور ، دارای ضعف ها و آسیب پذیری های 
احتمالی هستند که مجرا و منفذ و محل تأثیرپذیری در برابر تهدیدات دشمن 
می باشند . نتیجتًا سبب ایجاد خسارت های مادی و یا صدمات جانی می 
گردد . بنابراین مجموعه اقدامات دفاع غیر عامل می بایستی آسیب پذیری 
های هر حوزه شهری را شناسایی کرده ، و در جهت کاهش آسیب پذیری 
ها برآید . بدیهی است این مسئله نسبی بوده و به هر میزان اقدام ، آسیب 

پذیری ها نیز با کاهش مواجه خواهند شد . 
ب-3-تداوم فعالیت های ضروری شهر

درلغت نامه دهخدا فعالیتها. جمع فعالیت،  کوشش  امده است. )فرهنگ 
فارسی معین (. 

ضروری . منسوب به ضرور. البد. بایسته . دربایست .. )سایت واژه یاب(
است.  شده  تعبیر  شود  انجام  باید  که  هایی  کوشش  فعالیتهای ضروری: 

)سایت واژه یاب(
    فعالیت های جاری شهر ونهادهای شهری، شامل دو دسته می باشد 
، بخش اول فعالیت های ضروری ، و بخش دوم فعالیت های غیر ضروری 
. بدیهی است که در شرایط اضطراری ، وضعیت کشور از حالت عادی به 
وضعیت بحران میل پیدا کرده که تمامی فعالیت را تحت تأثیر خود قرار می 
دهد . فعالیت های بخش دوم می تواند متوقف و یا با اختالل مواجه شود . و 
به جز برخی آثار زیانبار آن ، جامعه می تواند به فعالیت و پایداری و بقاءخود 
ادامه دهد  بعبارتی باتوقف آن ، مشکل اساسی بوجود نمی اید. لکن برخی 
از فعالیت های دستگاه ها ونهادها، جهت بقا و حیات شهر ضروری است و 
بنحوی که چنان چه استمرار فعالیت نداشته باشد ، حیات شهر وجامعه را به 

خطر می اندازد. این فعالیت ها شامل موارد زیر می باشد :
1( آب ،منشاحیات هر موجود زنده

2( نان و غذا، منشا بقا انسان
در  بخصوص  وروح  جسم  سالمت  منشا   ، عمومي  ودرمان  بهداشت   )3

شرایط بحران
آحاد شهروندان، که  امنیت جان و مال وروان  امنیت عمومی، شامل   )4

اساس وظیفه اساسی دولتها می باشد.
فیزیکی  سالمت  عامل  و  کننده  تامین  (،که  پناهگاه  امن)  سرپناه   )5

شهروندان در برابر حمالت نظامی دشمن می گردد.
6( سوخت ، که در شرایط امروزی جوامع منشا حرکت وتحرک در شهر 
بوده و همچنین انرژی که منشا تولیدگرمایش فضاهای شهر را بعهده دارد.
ارتباط بین بخشهای شهر وبستر  ارتباطات و اطالع رساني که بستر   )7

انتقال خبر بخصوص در شرایط اجرای عملیات روانی  دشمن می باشد.
8( مدیریت شهری ،که مدیریت خدمات رسانی به شهروندان ونیزپشتیبانی 

دفاع را به عهده دارند.
9( فعالیت دفاع  که ماموریت دفاع از کشور دربرابر عرصه تجاوز دشمن 

را به عهده دارند.
10( وسایر فعالیتهای ضروری محتمل دیگر متناسب با شرایط ومحیط

با عنایت به نقش واهمیت موارد مذکور ،مجموعه اقدامات دفاع غیر عامل 
به  را  فعالیتهای شهری  از  دسته  این  فعالیت های ضروری  تداوم  بایستی 
بر  در  باید  شهر  در  عامل  غیر  دفاع  اهداف  نماید.  وتضمین  داشته  همراه 

گیرنده موارد زیر باشد:
• امکان تامین آب سالم وبهداشتی مورد نیاز شهر

• امکان تامین نان و غذ ای سالم وبهداشتی مورد نیاز شهر
نیاز شهروندان جهت  برقراری بهداشت و درمان عمومي مورد  امکان   •

شرایط بحران
• تامین امنیت عمومی برای مردم و مراکز دولتی مستقر در شهرجهت 

شرایط اضطراری
• تامین سرپناه  امن) پناهگاه ( عمومی، نیمه عمومی وخصوصی شهروندان

• امکان تامین سوخت و انرژي پایدار جهت شرایط بحران در شهر
• امکان تامین ارتباطات و اطالع رساني جهت شرایط بحران در شهر

• تداوم فعالیت اداره شهر در شرایط بحران
• تداوم فعالیت دفاع از سرزمین و جامعه تحت هرشرایطی

• و سایر فعالیتها متناسب با شرایط و وضعیت کاری نهاد مربوطه
ب-4- ارتقاء و پایداری شهر 

 . تاب   . مقاومت  است:  شده  معنی  چنین  پایداری  دهخدا  نامه  لغت  در 
استقامت . ایستادگی . پافشاری . دوام و در خصوص ملی نیز چنین بیان 
شده است: منسوب به ملت و آنچه که در ید و اختیار ملت است و گاهی 
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توسعًا در زبان فارسی دولتی را نیز به سبب وابستگی دولت به ملت ، ملی ...
و پایداری شهر به شرایطی که باعث ایجاد ایستادگی و مقاومت شهروندان 

میگردد، تعبیر شده است.
دنبال  به  دشمن  اساسًا  که  تهدید  شرایط  در  بخصوص  شهر  پایداری   
کاهش آستانه تحمل مردم در شرایط سخت ، به منظور تزلزل در اراده و 
توان مقاومت در برابر تجاوز دشمن و ایجاد نارضایتی و به تقابل کشاندن 
مردم با حکومت را دارد ، پایداری شهر یک رکن اساسی به شمار می رود 
و مجموعه اقدامات دفاع غیرعامل بایستی ارتقاء پایداری شهر را به همراه 

داشته باشد. 
ب- 5- تسهیل مدیریت بحران شهری 

مدیریت بحران علمي کاربردي است که به وسیله مشاهده سیستماتیک 
بحرانها و تجزیه و تحلیل آنها، در جستجوي یافتن ابزاري است که به وسیله 
آنها بتوان از بروز بحران ها، پیشگیري نموده و یا در صورت بروز بحران 
در خصوص کاهش اثرات آن، آمادگي الزم، امداد رساني سریع و بهبودي 

اوضاع اقدام نمود. )الهی, 1379(
 در خصوص کلمه تسهیل در لغت نامه دهخدا اینگونه تعریف شده است: 
آسان گردانیدن. نرم و آسان گردانیدن. آسان ساختن موضع را در صورت 
وقوع تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن، عالوه بر ایجاد وضعیت فوق العاده 
در کشور، بحران گسترده ای دامن گیر شهرها خواهد شد و نظام مدیریت 
بحران به دنبال کنترل بحران و باز گرداندن امور به حالت طبیعی است و 
در این فرآیند، اقداماتی در قبل، حین و پس از وقوع بحران به عمل خواهد 
آورد و اقدامات دفاع غیر عامل می بایستی تسهیل کننده و روان کننده ی 

مدیریت بحران  در شهر را به همراه داشته باشد . 
  ویژگیهای اهداف دفاع غیر عامل :

با توجه به صفات و اوصاف قید شده در ابتدای هر هدف ، می توان چنین 
بیان داشت که، اهداف دفاع غیر عامل دارای ویژگی های زیر می باشد:

•   اهداف دفاع غیرعامل نسبی است نه مطلق ) زیرا از صفتهای افزایش، 
کاهش، ارتقاء، تسهیل وتداوم استفاده شده است(

•   مجموعه اقدامات دفاع غیرعامل  کاری مستمراست نه منقطع )زیرا 
در  اجرایی  اقدامات ضمانت  ر  استمرا  با  اهداف،  دربرگرفتن ومحقق شدن 

شرایط بحران را فراهم می سازد(
•  دفاع غیرعامل نیاز به به روز سازی دارد) زیرا تهدیدات دشمن  در حال 

به روز شدن است(
•  دفاع غیرعامل در اولویت قرار دارد 

•  رویکرد مجموعه اقدامات دفاع غیرعامل درونی )درون سازمانی ( است
•  غایت اثر گذاری دفاع غیرعامل  بیرونی )دشمنان فراسوی مرزها(است
اولیه  برابر دشمن است) اطالعات  در  دفاع غیرعامل  اقدامات  مبنای    •

ورودی فرایند اقدامات شناخت تهدیدات واقدامات نظامی دشمن است(
•  ماهیت اقدامات دفاع غیرعامل ، غیر مسلحانه است) میاز به بکار گیری 

سالح وتجهیزات نظامی ندارد(
•  دفاع غیرعامل نظامی وغیرنظامی را دربرمیگیرد) زیرا تجربه اقدامات 
دشمنان مبین انست که بر اساس نتیجه محوری بر کشور هدف متمرکزاست 

وتمامی حوزه ها را دربرمی گیرد(
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•  دفاع غیرعامل بخش دولتی وبخش خصوصی را شامل میشود) زیرا 
اقدام دشمن بر مبنای مالکیت نیست بلکه بر اساس تاثیر محوری بر کشور 

هدف است(
•   اهداف دفاع غیرعامل تمامیت کشور رادربرمیگیرد) زیرا سرمایه های 

انسانی ومادی کشور در پهنه جغرافیای سرزمینی  گسترده شده است(
موجود،  میشود)وضع  راشامل  وآینده  موجود  وضع  غیرعامل  دفاع    •
وضعیتی است که جامعه در شرایط فعلی بدان وابسته است .اقدامات آتی نیز 

شرایط آینده کشور را رقم می زند (
•  سهل انگاری  دردفاع غیرعامل پذیرفته نیست) زیرا اقدامات دشمن، با 
حیات و ممات جامعه هدف ارتباط داشته وامنیت ملی کشور را نشانه گرفته 

است(
جمع بندی وپیشنهاد

اول  بند  تحقق  جهت  عامل،  غیر  دفاع  بــودن  موکد  به  عنایت   با 
سیاست های کلی نظام در خصوص دفاع غیر عامل الزم است متناسب با 

6 کلید واژه اصلی آن، اقدامات زیر صورت پذیرد : 
1(  تهیه سند بازدارندگی مبتنی بر اقدامات دفاع غیر عامل در شهر، که بر 
اساس آن نقش دستگاه ها و نهادها در تولید بازدارندگی مشخص گردیده 
برنامه ریزی  و نقشه راه کشور و دستگاه ها و نهادها در نظام مدیریت و 

شهری باشد. 
2(  ایجاد نظام کاهش آسیب پذیری های بخش های مختلف شهر ، که 
بر اساس اولویت بندی و امکانات می بایستی حداکثر تا پایان برنامه ششم 
توسعه کشور به سطح قابل قبولی کاهش یافته و شهرها از ایمنی کافی و 
کامل برخوردار گردیده و به یک کشور و شهرهای امن متناسب با سند چشم 

انداز 1404کشور گردد . 
3(  ایجاد سامانه تداوم فعالیت های ضروری شهروندان ، به نحوی که 
فعالیت های ضروری شهر و جامعه را پیگیری کرده و متناسب با تهدیدات، 

تداوم آن ها را تحت هر شرایطی تضمین بخشد . 
4(  تهیه سند پایداری شهرها مبتنی بر اقدامات دفاع غیر عامل، که بر 
پایداری  ارتقاء  نهادها و مردم در  اساس آن نقش دستگاه ها، سازمان ها، 
شهرها جهت شرایط تهدیدات و بحران مشخص گردیده و مالک عمل واقع 

گردیده و تمامی اقدامات مغایر با پایداری شهرها ممنوع و مسدود گردد. 
5(  ایجاد سامانه مدیریت بحران شهر جهت مقابله با بحران های ناشی 

از تهدیدات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی دشمن علیه شهرها، به 
نحوی که تسهیل کننده مدیریت بحران شهرهاجهت برقراری شرایط عادی 
باشد و بدیهی است این سامانه به منظور هم افزایی و کاهش هزینه ها ، می 

تواند  هم راستای با مدیریت بحران با حوادث غیر مترقبه باشد. 
6(  ایجاد سامانه شناسایی تهدیدات محتمل دشمن علیه شهرها، با هدف 
رصد کردن تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن علیه شهرها و تبیین آثار و 
پیامدهای آن بر شهرها، به منظور مالک عمل قرار گرفتن جهت اقدامات 
کشوروشهرها،  زیرساختهای  در  آن  با  مقابله  با  متناسب  عامل  غیر  دفاع 

بخصوص در اولویت قار گرفتن برای شهرهای بزرگ. 
با عنایت به اهمیت مجموعه  با توجه به استمرار تهدیدات دشمنان و    
اهداف  احصاء  است، ضمن  الزم  شهر،  حوزه  در  عامل  غیر  دفاع  اقدامات 
اهداف  و   ) کشور  اجرایی  )دستگاههای  دستگاهی  اهداف  و  کالن 
موضوعی)موضوعات مشمول  و نیازمند دفاع غیر عامل ( در حوزه شهری، 
منتج از سیاست های کلی نظام و بخصوص ارائه دفاع غیر عامل متناسب 
با هر حوزه و عملکرد، نسبت به برنامه های اجرایی مربوطه با قید اولویت 

اقدام الزم معمول گردیده، به نحوی که :  
های  پذیری  آسیب  کاهش   ، بازدارندگی  »افزایش  شاهد  پیش  از  بیش 
شهرها، تداوم فعالیت های ضروری شهری، ارتقاء پایداری شهرها و تسهیل 
مدیریت بحران شهری در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن« باشیم.

پی نوشت

1-   Merriam-Webster Dictionary:
 A defense designed solely to resist in place or 

minimize the effects of an attack against a speci-
fied area, position, or front) http://www.merriam-
webster.com/dictionary/passive%20defense 
 2- Department of Defense Dictionary of Military
 and Associated Terms: Measures taken to reduce
 the probability of and to minimize the effects of
 damage      caused by hostile action without the
intention of taking the initiative. www.dtic.mil/doc-

 trine/new_pubs/jp1_02.pdf
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3- U.S. Department of Defense, Military Diction-
ary
4- The prevention from action by fear of the con-

sequences. Deterrence is a state of mind brought 
about by the existence of a credible threat of un-
acceptable counteraction
5- Merriam-Webster Dictionary :
Military strategy whereby one power uses the 

threat of reprisal to preclude an attack from an ad-
versary. The term largely refers to the basic strat-
egy of the nuclear powers and the major alliance 
systems. The premise is that each nuclear power 
maintains a high level of instant and overwhelm-
ing destructive capability against any aggressor. It 
relies on two basic conditions: the ability to retali-
ate after a surprise attack must be perceived as 
credible, and retaliation must be perceived as a 
possibility, if not a certainty
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تهــدیدشناســی در حوزه شهـــری
 مهندس حسن مشهدی 

کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیر عامل – گرایش طراحی
mashhadi1390@yahoo.com

 دکتر سید جواد هاشمی فشارکی
دکترای مدیریت راهبردی

•چکیده
تاچنددهه گذشته،ارتشهای کشورها مستقیما با یکدیگردرگیر می شدند  و تلفات جانی نیز عمدتا نظامیان بودند چرا که درگیری ها کمتر به شهرها منتهی 
میشد. ولی امروزه دیگر اینچنین نیست و بیشتر کسانی که جانشان به خطر می افتد غیر نظامیان هستند. در حقیقت میزان کشته های مردم عادی نسبت به 
نظامیان در مناقشه های اخیر به بیش از 80 درصد رسیده است. متاسفانه علیرغم ممنوعیت ظاهری تهاجم به مناطق مسکونی، شواهد چند دهه اخیر مبین 

این است که جنگ  و تهدیدات شهرها را نیز در برگرفته و شهروندان از تعرض دشمن امان نخواهند بود.
هدف این مقاله، پس از بررسي عوامل تهدیدکنندة ایمنی و امنیت و شناخت آثار ناشي از آنها در فضاهای زیست و فعالیت شهر، جهت ارائه پیشنهادات 
و تدوین راهبردها و سیاست ها، ارتقاي ایمنی و امنیت در حوزه شهری است. که در نتیجة آن عالوه بر برنامه ریزي براي ارتقاي ایمنی و امنیت در حوزه 
شهرسازی ، سیمایی براي برنامه ریزان و مدیران شهری فراهم آورده تا با استفاده از آن در راستای افزایش ایمنی و امنیت به سوی توسعة پایدار گام بردارند. 
بر اساس طبقه بندی مخاطرات و تهدیدهای موجود- بالقوه و بالفعل- در این مقاله بصورت مختصر به بحث تهدیدات طبیعی در مراکز زیست و فعالیت 
پرداخته شده و با توجه به اهداف دفاع غیر عامل » تهدیدات غیرطبیعی )انسان ساخت (« در شهرها مورد بررسی کامل تری قرار گرفته ،ضمن ارایه پیشینه 

تهدیدات متوجه شهرها، پیامدهای تهاجم نظامی به شهرها ارایه شده و در انتها نتیجه گیری الزم ارایه شده است.

18سال ششم شماره 21
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• مقدمه
مناطق شهری که حدود60 درصد جمعیت کشور را درخود جای داده و 65 
تا90 درصد فعالیتهای اقتصادی را در اغلب کشورهای دنیا در خود متمرکز 
کرده اند، بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب های ناشی از وقوع هر 
نوع خطر یا تهدیدی قرار دارند. درصورت بروز خطر و از دست رفتن ایمنی و 
امنیت، شهرها باید از یک سو به عنوان ستون فقرات فعالیتهای پایة اقتصادی 
قادر به ادامة حیات بوده و  از سوی دیگر باید جمعیت انبوه خود را آمادة تطبیق 
با شرایط جدید کنند، زیرا با ادامة روند کنونی، تا سال 2030 از هر سه نفر در 
کرة زمین 2 نفر آنها در شهرها زندگی خواهند کرد. مطابق با برنامة اسکان 
سازمان ملل متحد در سال 2007  ، فشاری پیوسته برای حرکت گام به گام 
به سوی توسعه وجود دارد که در صورت عدم برنامه ریزی و کنترل آن، توسعة 
اقتصادی منطقه ای و جهان را دگرگون خواهد کرد. همزمان این موضوع 
میتواند نیرویی مضاعف در گسترش غیرقابل کنترل شهرها و افزایش آسیب 

پذیری آنها در برابر انواع مخاطرات باشد.
بخصوص  دیگري،  زمان  هر  از  بیش  نیز،  رویة شهرها  بي  و  سریع  رشد 
شهرهاي بزرگ را با مخاطرات جدی مواجه ساخته است. آنچه که به عنوان 
فاجعه یا بحران شناخته میشود، در حقیقت شرایطی است که در نتیجة از دست 
رفتن مفاهیمی چون »ایمنی« و »امنیت« پدید می آید. آثار ناشی از مخاطراتی 
که تهدیدکنندة ایمنی و امنیت هستند به سه صورت عمده، به صورت زیر قابل 

ارزیابی هستند: 
آسیبهاي  به  منجر  که  جاري  عملکردهاي  و  فعالیت  قطع  و  اختالل   -1

اجتماعي و اقتصادي میشود؛
2- تخریب کالبد و سازمان فضایي و زیرساخت های موجود شهر که منجر 

به ویرانیهاي شدید یا پراکنده میشود؛
3- تلفات و جراحات جاني که منجر به آسیبهاي انساني و مدیریتي مي شود. 
بر اساس طبقه بندی مخاطرات و تهدیدهای موجود- بالقوه و بالفعل- در 
این مقاله بصورت مختصر به بحث تهدیدات طبیعی در مراکز زیست و فعالیت 
پرداخته شده و با توجه به اهداف دفاع غیر عامل » تهدیدات غیرطبیعی )انسان 

ساخت (« در شهرها مورد بررسی کامل تری قرار گرفته است. 
  اهمیت تهدیدشناسی :

حدود 60 درصد جمعیت کشور در شهرها مستقرند . بخش عمده فعالیت 
جامعه در شهرها صورت می گیرد ، نظام مدیریت جامعه و بخشهای حیاتی 

و حساس در شهرها می باشد ، بخش عمده پشتیبانی از جنگ و دفاع توسط 
تجارب   ، مسکونی  مناطق  به  حمله  رغم  علی  و  گیرد  می  شهرها صورت 
.تبیین  باشد  می  آن  ساختهای  زیر  و  شهر  به  تهاجم  مبین  اخیر  جنگهای 
و  طراحان   ، ریزان  برنامه  استفاده  مورد  تواند  می  شهرها  متوجه  تهدیدات 

مجریان شهری قرار گیرد .
  دالیل تهدید علیه شهرها

گذشته از اینکه شهرها از نظر فیزیکی هدفهای ثابت و بزرگی هستند که 
حتی از فاصله دور نیز به آسانی می توان آنها را مورد هدف قرار داد ، عوامل 
دیگری به عنوان انگیزه در انتخاب شهرها به عنوان هدف نظامی نیز نقش 

دارند که مهمترین آنها عبارتند از :
1 - شهرها محل تجمع نیروی انسانی بوده و بیشتر مراکز تصمیم گیری 

سیاسی اداری و نظامی در شهرها مستقر هستند.
2 -  شهرها با برخورداری از امکانات و خدمات رفاهی و معیشتی نقش 

پشتیبانی بسیار مؤثری در هدایت و اداره جنگ ها دارند .
3 - بخش قابل توجهی از سرمایه های مادی و فرهنگی کشور در شهرها 
قرار داشته و تخریب و یا دستیابی به این سرمایه ها انگیزه های مادی را در 

نیروی مهاجم تقویت می کند .
4 - شهرها به دلیل برخورداری از بدنه دفاعی ، همیشه به عنوان الگوی 
پایداری و یا تسلط بر منطقه محسوب شده و به همین دلیل تسلط بر شهرها 
به عنوان نمادی برای اقتدار نظامی و توجیه استقرار یگانهای عملیاتی به شمار 

می رود .
5 - شهرها به عنوان حلقه ارتباط و کانون انسجام منطقه ای برای روستا و 
حومه اطراف خود محسوب شده و با مقاومت و یا سقوط آن سرنوشت منطقه 
نیز مشخص می گردد، به همین دلیل شهرها اغلب هدف اصلی در درگیری 

های نظامی بوده و پیوسته باید فشارهای ناشی از جنگ را تحمل نمایند.
حمله  در  نیز  روحیه  تخریب  و  روانی  عوامل  فوق  موارد  از  گذشته   –  6
و  قرارگیری   ، در شهرها  اجتماعی  زندگی  بوده و شکل  نظر  در  به شهرها 
همجواری بسیاری از ساخت و سازهای آن باهمدیگر ، از شهر هدفی بسیار 
نمونه  عنوان  به  که  ساخته  مدافعین  و  ساکنان  روحیه  تضعیف  برای   عالی 
می توان از حمله به شهرهای لندن ، پاریس ، برلین و بمباران آنها با انگیزه 
تخریب روحیه اجتماعی و نظامی در طول جنگ جهانی دوم یاد کرد. ) کمالی 

و فرقانی نیا ،   13 : 18 (
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  پیشینه تهدید علیه شهرها
درگذشته این ارتش ها بودند که با هم درگیر می شدند ولی امروزه دیگر 
اینچنین نیست . جنگ جهانی اول 10میلیون نفر کشته داشت که تقریباً همه 
آنها نظامی بودند، جنگ جهانی دوم به بهای جان 50 میلیون انسان تمام شد. 
در برابر هر سرباز که در جبهه جان داد یک نفر غیر نظامی بود و در حال 
 حاضر بیشتر کسانی که کشته می شوند غیر نظامی هستند. در حقیقت میزان 
کشته های غیر نظامی نسبت به نظامیان در مناقشه های اخیر به بیش از 80 
درصد رسیده است بر همین اساس امروزه جنگ در مرزها نیست بلکه جنگ 
در شهرهاست. در کمتر از یک قرن پیش، زمانی که جنگ بین دو کشور 
در می گرفت ماه ها و شاید سال ها طول می کشید تا یکی از ارتش های 
مورد حمله قرار دهد ولی امروزه در همان  درگیر بتواند شهری را مستقیماً 
 ساعات اولیه جنگ، شهرها آماج حمالت قرار می گیرند و غیر نظامیان خود را 
درگیر یک جنگ تمام عیار می بینند. بدون تردید کشتار انسان ها معلول جنگ 
شهرهاست. از زمان جنگ جهانی دوم به بعد 21 میلیون نفر در 150 جنگی 
که بیشتر آنها در جهان سوم روی داده است کشته شده اند. ) موحدی نیا، 

) 155 : 1385
در جنگ جهانی دوم 52 میلیون انسان کشته شدند که 220 هزار نفر آنها 
تنها در شهر هیروشیما و ناکازاکی جان باختند. در فوریه 1945 در جریان 
بمباران سه روزه منطقه درسدن در آلمان تنها 130 هزار غیر نظامی کشته 
شدند. پیامد مستقیم دیگری که بی رحمانه خود را در جنگ شهرها نشان می 
دهد ، قحطی زدگی است. از دیگر پیامدهای مهم جنگ شهرها جابجایی و 
، بزه کاری ،  مهاجرت جمعیت هاست که تأثیرات سوء اجتماعی مثل فقر 

بیکاری و فحشا را به دنبال دارد. ) موحدی نیا ، 1385 : 157 (

  اهداف شناخت تهدیدات
     هدف کلي از مطالعات پایة تهدیدات، پس از بررسي عوامل تهدیدکنندة 
ایمنی و امنیت و شناخت آثار ناشي از آنها در سازمان زیست و فعالیت شهر، 
جهت ارائه پیشنهادات و تدوین راهبردها و سیاستها، ارتقاي ایمنی و امنیت در 
حوزه شهری است. که در نتیجة آن عالوه بر برنامه ریزي براي ارتقاي ایمنی 
و امنیت در حوزه شهرسازی ، الگویي ، براي برنامه ریزان و مدیران شهری به 
دست خواهد آمد تا با استفاده از آن در راستای افزایش ایمنی و امنیت به سوی 

توسعة پایدار گام بردارند. 
بر این اساس اهداف اصلي این مطالعات در قالب موارد زیر ارائه میگرد:

•  کاهش آسیب پذیري و ایمن سازي کالبد سکونت و فعالیت شهرها در 
برابر سوانح غیر طبیعي وانسان ساخت

•  افزایش پایداری وارتقاء آستانه تحمل ملی با حفظ جان ،اموال واستمرار 
فعالیت های ضروری

•  توجه به مالحظات دفاع غیرعامل در برنامه ریزي و توسعه و عمران 
شهرها

•  ارتقاي سطح ایمنی در سازمان زیست و فعالیت شهرها

  اقدامات مطالعات شهرسازی
     وظیفة اصلي مطالعات ایمني و امنیت در حوزه شهرسازی ، به طور کلي 
ارائه  ابعاد مختلف و  شناسایي عوامل اصلي تهدیدکنندة ایمني و امنیت در 
یا به تعبیر  راهکارهایي به منظور کاهش آسیبپذیري در مقابل این عوامل 
بهتر تحدید دامنة آثار ناشی از وجود تهدیدات در ابعاد مختلف و در ارتباط با 
 سازمان زیست و فعالیت در شهر ها است. در چارچوب این وظایف کلي، انتظار 
می رود مطالعات پایة ایمني و امنیت در حوزه شهرسازی، وظایف مشخص 

زیر را برآورده باشد:
•  تعیین محورهاي اصلي در زمینة مفهوم ایمنی و امنیت

•  تعیین عوامل خطرآفرین و تهدیدکنندة ایمني و امنیت و اولویتبندي میزان 
اهمیت آنها

•  تعیین و معرفي عناصر و عوامل در معرض خطر و تعیین نوع خطر آنها
•  ارزیابي میزان آسیب پذیري عناصر و عوامل مذکور در مقایسه با یکدیگر

الگوي مفهومی بررسی تهدیدات درحوزه شهری
پیروي  گام  از سه  در حوزه شهری،  تهدیدات  بررسی  الگوي مفهومی   در 
می شود. البته گام هاي اول و دوم الگوي مزبور موضوع اصلی در این مطالعات 
نیست و در واقع در زمره پیش فرض ها قرار دارند، درهر یک از این گام ها 

پیش فرض هاي زیر مطرح است:
گام اول: پیش فرض اصلی این گام با توجه پیشینه موضع گیری ها و اقدامات 
صورت گرفته، بر دشمن بودن آمریکا متکی است . بدین مفهوم که ، محورهاي 

تهدید مبنا در این مطالعات از سوي آمریکا در نظر گرفته شده است .
گام دوم: پیش فرض اصلی این گام مبتنی بر نظامی بودن تهدید است یعنی 

تهدیدات در این مطالعات از بعد نظامی و از سوي آمریکا خواهد بود.
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گام سوم :. در این گام دو الگوي مفهومی توسعه یافته است که به پایش 
تهدیدات و سنجش آنها اشاره دارد و اساس تمرکز اصلی این تحقیق در گام 

سوم خالصه می گردد، که عبارتند از:
• الف -الگوي تهدید مبتنی بر روندها

• ب-الگوي تهدید مبتنی بر سناریو
  الگوي تحلیل تهدیدات

شناخت و درک تهدیدات نظامی آینده بدون شک منوط به ترسیم تصویر 
آینده است. مساله اي که همواره دل نگرانی اصلی  از جنگ های  روشنی 
استراتژیست ها و تحلیلگران مسائل نظامی و استراتژیک بوده است. موفقیت 
در ترسیم تصویري نزدیک به آنچه رخ خواهد داد و تعریف سناریوهاي الزم 
براي آمادگی در مقابل آن، مزیت فوق العاده اي به هر کشور خواهد بخشید 
و در طول تاریخ نیز عدم موفقیت در ترسیم صحیح جنگ آینده باعث بروز 

شکست هاي سنگین براي کشورها شده است. 
دفاع غیرعامل به منظور شناخت دقیق تر تهدیداتی که قصد دارد با آنها به 
مقابله برخیزد، نیازمند آن است تا به کمک الگوهاي علمی به ترسیم صحنه 
درگیري های پیش رو بپردازد. بنابراین شناخت دقیق تهدیدات با تحلیل و 
ترسیم جنگ های آینده صورت می گیرد. بدین سبب در ادامه مهمترین شیوه 

هاي تحلیل جنگ های آینده را مورد بررسی قرار می دهیم.
عمدة ادبیاتی که در خصوص نحوه ي تحلیل جنگ آینده تولید شده است 
دو الگوي اصلی را براي بررسی جنگ های آینده پیشنهاد نموده اند. الگوي 

نخست بر سناریوپردازي در مورد جهان و جنگ های آینده، و الگوي دوم بر
توصیف روندهاي کنونی و پیش بینی جهان آینده استوار است.

الف-الگوي تحلیل مبتنی بر روندها
این روش که بر توصیف روندها متمرکز است در مقابل تولید سناریوهاي 
امنیتی چندگانه به توصیف کیفی روندهاي مختلف می پردازد. این تحلیل 
ها عمدتاً به یک وضعیت و سناریو منجر می شوند. آنها بیشتر صورت پیش 
بینی دارند و به گونه اي خطی خود را به توصیف کیفی محدود می کنند. به 
 تعبیر دیگر این نوع مطالعات با بررسی وضعیت فعلی و روندهاي جاري تالش 

می کنند با استفاده از جهت این روندها به پیش بینی آینده بپردازند. 
به عنوان نمونه ، بسیاري از شرکت ها و سازمانهاي دولتی آمریکا این روش 
را به کار می گیرند. برنامه اطالعاتی آینده وزارت دفاع آمریکا تحت عنوان 

ارزیابی تهدیدات جهانی از این گروه محسوب می گردد .

خاصی  روش  خود  براي  که  است  هایی  پروژه  از  یکی  نیز   2025 پروژه 
دارد. این پروژه در سال 1992 ازسوي دانشگاه دفاع ملی آمریکا و انستیتوي 
مطالعات استراتژیک ملی و پیرو درخواست معاون رئیس ستاد مشترک ارتش 
آمریکا صورت پذیرفت و پنج مؤسسه مهم تحقیقاتی در آن درگیر شدند که 
هر کدام روش  خاص خود را در پیش گرفتند. دانشگاه هوستون – یکی از 
همکاران این طرح- روش استقرایی را در پیش گرفت. آنها سه سناریو در 
آینده را تصور کردند و سپس آن آینده را تا زمان حاضر تعمیم دادند) مهندسی 

معکوس(. 
روش موسسه اطالعات دفاعی، طرح یک سلسله فرضیات و سپس ایجاد 
سناریو است. این گزارش سرانجام از چهار روش متمایز استفاده کرده و 13 
سناریو را براي آینده ترسیم کرده است که از این سناریوها می توان به الگوی 
ساختار  الگوی  کشورها،  تقسیم  الگو ی  قوا،  موازنه  الگوی  تمدنها،  برخورد 
 جدید امنیتی، الگو فن آوری سطح باال، الگو سبز، الگو جهان تحت تسلط 
رسانه ها، الگوی رقابت در نظم جهانی، الگوی  تداوم وضع موجود، الگوی 

تداوم و پیشرفت و الگوی پیشرفت فن آوری سریع اشاره کرد.
ب- الگوي تحلیل مبتنی بر سناریو

از دنیاي تئاتر و سینما گرفته شده و بر روایت داستان و نیز   واژه سناریو 
نقش هاي بازیگران داللت دارد. اما در مبحث برنامه ریزي بر پایه سناریو 
میتوان آن را به صورت داستانهاي مربوط به آینده هاي ممکن متعدد، که 
یک دولت، سازمان یا شرکت احتماال با آنها مواجه خواهد شد، تعریف کرد. 
پویا و متحرک جریان تحول و  به صورت  نموداري و  به صورت  سناریوها 
پیدایش دنیاي آینده را نمایش می دهند. سناریوها موجب تمرکز توجه ما بر 
روي نقاط انشعاب مسیر آینده و پیشامدهاي بالقوه در این مسیر می شوند. 
استراتژي هاي  آزمون  و  بدیل  آینده هاي  پایه  بر  به کمک تصمیم گیري 
براي مواجهه  پیشنهادي در شرایط مختلفی که سناریوها معرفی می کنند، 
با عدم قطعیت هاي آینده آمادگی بیشتري کسب می کنیم.  در این حالت 
تصمیمهاي اتخاذ شده در برابر اکثر رویدادهاي آینده، که شاید برخی از آنها 

دور از تصور باشند، انعطاف پذیري زیادي خواهند داشت. 
با نگاهی ساده به موقعیت هایی که یک دولت، شرکت یا سازمان شاید در 
آینده با آنها روبرو شود، می توان پنج نوع سناریوي متمایز را شناسایی کرد 

که عبارتند از:
• الف- فرض میشود که روندهاي جاري بدون تغییرات مهم به مسیر عادي 

خود ادامه خواهند داد و آن را سناریوي بدون شگفتی می نامند.
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• ب-فرض میشود که آینده بهتر از گذشته خواهد بود و آن را سناریوي 
خوش بینانه می نامند.

• ج- فرض می شود که آینده بدتر از حال و گذشته خواهد بود و آن را 
سناریوي بدبینانه می نامند.

• د- فرض می شود که در آینده حوادث و بحرانهاي غیر منتظره براي 
سازمان رخ خواهند داد و آن را سناریوي فاجعه می نامند .

• ه- فرض می شود که در آینده رویدادهاي بسیار خوب باور نکردنی به 
وقوع میپیوندند که آن را سناریوي معجزه می نامند.

برنامه ریزي بر پایه سناریو روشی منظم و منضبط است که از آن براي کشف 
نیروهاي پیشران کلیدي در متن تغییرات شتابان، پیچیدگی هاي فوق العاده 
و عدم قطعیت هاي متعدد استفاده می شود. از طریق این روش،  رهبران و 
مدیران با نگاه به رویدادهاي غیر منتظره در آینده و درک عمیق پیامدهاي 
احتمالی آنها، چندین داستان یا روایت متمایز درباره آینده هاي ممکن را کشف 
بینش ها و  به  براي نظم بخشیدن  ابزاري  این سناریوها  تعریف میکنند.  و 

استنباط هاي رهبران و مدیران هستند. 
به  آرزوي  و  مرجع  آینده  یک  فقط  انتخاب  سناریوها  تعریف  از  مقصود 
حقیقت پیوستن آن و یا پیدا کردن محتمل ترین آینده و سعی در تطبیق با 
آن نیست، بلکه قصد اصلی برنامه ریزي بر پایه سناریو اتخاذ تصمیم هایی 
استراتژیک است که براي همه آینده هاي ممکن به اندازه کافی خردمندانه 
و پابرجا باشند. اگر هنگام تدوین سناریوها تفکر جدي صورت بگیرد، آنگاه 
اصال مهم نیست که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، زیرا دولت، شرکت یا 
سازمان در مقابل هر اتفاقی آماده است و می تواند بر مسیر اتفاقات آینده 
تاثیر گذار باشد. در برنامه ریزي بر پایه سناریو تالش می شود بر اساس 
فهم داللت هاي انتخاب هاي امروز راههاي اثرگذاري بر پیامدهاي آتی این 

انتخاب ها در آینده کشف شوند.
باید  مدیران  و  رهبران  قطعیت،  عدم  از  سرشار  دنیاي  در  فعالیت  براي 
مفروضات خود را درباره مسیر حرکت جهان با پرسش هاي فراوان اگر این 
طور شود چه؟ به چالش بکشند تا بتوانند جهان آینده را واضح تر ببینند. 
پایه سناریو کمک به رهبران و مدیران براي تغییر  برنامه ریزي بر  هدف 
نگرش آنها نسبت به واقعیات هاي پنداري و نزدیک کردن هر چه بیشتر 
است.  ظهور  حال  در  واقعیتهاي  یا  و  موجود  هاي  واقعیت  به  آنها  دیدگاه 
نتیجه نهایی برنامه ریزي بر پایه سناریو ترسیم یک نقشه درست و دقیق 
از آینده نیست بلکه هدف آن اصالح و بهبود نظام مند تصمیم هاي مربوط 

به آینده است. 
تعریف تهدید:

دارای  اولین مطلب   برای رسیدن هدف مطلوب،  تهدیدشناسی  در بحث 
به عنوان  را  محور  سه  می تواند  کشوری  هر  است.  تهدید  تعریف  اهمیت، 
ارزش های حیاتی خود تعریف کند که به مخاطره افتادن آن ها به مفهوم از بین 

رفتن پایه و اساس حاکمیت آن کشور است:
1. تمامیت ارضی آن کشور

2. ایده ها و الگوهای رفتاری جامعه
3. حاکمیت مستقر در آن کشور

بنابراین منظور از تهدید، عنصر یا وضعیتی است که یکی از این روش های 
حیاتی را به مخاطره می اندازد. مفهوم تهدید در ادبیات سیاسی – امنیتی به 
از  برای ممانعت  بالقوه  و  بالفعل  اقدامات دشمن  نیات و  توانایی ها،  معنای 
دستیابی موفقیت آمیز خودی به عالئق و مقاصد امنیت ملی یا مداخله به 
نحوی که نیل به عالئق و مقاصد به خطر بیفتد، تعریف شده است. )محمد 

رضا تاجیک – 1381 – ص51 و 52(
تهدید به گمان الزاروس)1968( انتظار نوعی خسارت و ضرر و زیانی است 
که هنوز پیش نیامده اما مورد انتظار است. تهدید ممکن است نسبت به ارزش 
های کسی فعال یا منفعل، قوی یا ضعیف و مرکزی یا حاشیه ای باشد)باری 

بوزان – 1380 – ص86 و 87( 
به بیان دیگر، وضعیت فوری محرک که نتیجه اش تهدید است صرفا خبر از 

آسیبی می دهد که نسبت به منافع و ارزش ها در راه است.
- هرچیز که در مقابل امنیت انسان قرار گرفته و امنیت و ثبات انسان را در 

خطر مي اندازد به عنوان »تهدید« مطرح مي گردد.
- پدیده هایي  که  عالیق ، منافع  اساسي  )اعّم از ماّدي  و معنوي ، استقالل  و 
تمامّیت  ارضي ، منافع  اقتصادي ، ارزش هاي  فرهنگي  و ملّي . اهداف  و عالیق  
سیاسي ، توانایي هاي  نظامي  و...( را به  گونه اي  تحت  مخاطره  قرار دهند که  بیم  

وقوع  دگرگوني  در آنها پیدا شود . 
همان  گونه  که  بیان  شد به  خاطر انتزاعي  بودن  مفهوم  تهدید، تعریف  آن  
به  سادگي  امکان پذیر نمي باشد. به  نظر مي رسد اگر این  مفهوم  با متغّیرهایي  

همچون  ماهیت  و منابع  تهدید آورده  شود، بهتر قابل  فهم  خواهد بود.
عوامل مؤثر درحمله به شهرها 

گذشته از اینکه شهرها از نظر فیزیکي هدفهاي ثابت و بزرگي هستند که 
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حتي از فاصله دور به آساني مي توان آنها را هدف قرار داد عوامل دیگري 
به عنوان انگیزه درانتخاب شهرها به عنوان هدف نظامي نیز نقش دارند که 

مهمترین آنها عبارتند از : 
الف( شهرها محل تجمع نیروي انساني بوده و بیشتر مراکز تصمیم گیري 

سیاسي ، اداري و نظامي درشهرها مستقر هستند .
ب( شهرها با برخورداري از امکانات و خدمات رفاهي و معیشتي ، نقش 

پشتیباني بسیار مؤثري درهدایت و اداره جنگها دارند.
ج( بخش قابل توجهي از سرمایه هاي مادي و فرهنگي کشورها در شهرها 
قرار دارند ، تخریب و یا دستیابي به این سرمایه ها ، انگیزه هاي مادي را در 

نیروي مهاجم تقویت مي کند .
الگوي  به عنوان  ، همیشه  بدنه دفاعي  از  برخورداري  دلیل  به  د( شهرها 
پایداري و یا تسلط بر منطقه تفسیر مي شوند ، به همین دلیل تسلط بر شهرها 

شاخصي براي توجیه جایگاه نظامي و اقتدار عملیاتي به شمار مي رود . 
ه( شهرها به عنوان حلقه ارتباطي و کانون انسجام منطقه اي و پسکرانه 
هاي روستایي خود هستندکه با مقاومت یا سقوط آن ، سرنوشت منطقه نیز 

مشخص مي گردد .  
بدون شک با پیشرفت سالحهاي دوربرد ، شهرها به عنوان هدف ،  بیش از 
پیش درمعرض تهاجمات نظامي قرار دارند . آنچه مي توان در حفاظت شهرها 
براي افزایش میزان ایمني آنها درمقابل تهاجم انجام داد ، حذف یا خارج کردن 

هدفهاي فرعي است که درون شهرها قرار دارند . 
اعمال مالحظات دفاعي و امنیتي در آمایش سرزمیني و اتخاذ تدابیر الزم در 
طرح هاي هادي ، جامع و تفصیلي توسط سازمانهاي مسئول ومبادي ذیربط 
تأثیرات قابل توجهي داشته و نقش اساسي درکاهش آسیب پذیري شهرها 

دربرابر تهدیدات دشمن ایفا مي کند .

  سابقه جنگ شهرها درایران 
حمالت پی درپی هوایی و موشکی به نقاط مسکونی شهرهای ایران، طی 
نزدیک به هشت سال دفاع مقدس، به چهار دوره تقسیم شده است که آخرین 
دوره جنگ موسوم به جنگ شهرها از تاریخ 1366/11/23 آغاز می شود. این 
درحالی است که از تاریخ 1358/1/22 تاتاریخ مذکور، طی حمالت رژیم بعثی 
عراق، 4900 تن از کودکان، زنان ومردان بی گناه درشهرهای ایران شهید 
بازرسی سازمان صنایع دفاع، کلیاتی  )مدیریت  و23 هزارتن مجروح شدند. 

پیرامون دفاع غیرعامل، چاپ اول، 1386(
کور  بمباران  دراثر  تحمیلی  جنگ  درطی  ملل،  سازمان  بنابرگزارش 
دشمن130000 خانه به کلی تخریب و به 190000 خانه خسارت عمده وارد 

گردید. )همان(
اولین حمله موشکی عراق علیه شهرهای ایران 16 مهرماه سال 1359 با 
شلیک سه فروند موشک به شهر مقاوم دزفول آغاز شد که براثر اصابت این 3 
موشک به نقاط مسکونی شهر، 50 تن به شهادت رسیدند وتعدادی نیز مجروح 
ایران که  وروستاهای  دوره حمالت خودبه شهرها  درنخستین  شدند. عراق 
ازتاریخ 1362/11/13 آغاز شد، 39 شهر و روستا را مورد حمالت هوایی خود 
قرارداد و1227 نفراز مردم غیرنظامی وبی دفاع ساکن شهرها را به شهادت 

رساند و 4682 نفر را مجروح کرد. 
در دومین مرحله جنگ شهرهاکه از تاریخ 1363/3/5 آغاز شد، عراق 115 
بار مردم ساکن 27 شهر جمهوری اسالمی ایران را مورد حمالت موشکی،  
مردم  از  تن  روز، 570  درنتیجه طی 20  که  قرارداد  توپخانه خود  و   هوایی 
بی دفاع ساکن شهرهای ایران به شهادت رسیدند و 1332 نفر مجروح شدند.  
سال  درزمستان  ایران  مظلوم  مردم  علیه  شهرها  جنگ  مرحله  درسومین 
باران همراه بود، 65 شهر مورد اصابت 27  با بمباران و موشک  1365 که 

فروند موشک و 236 بار حمله هوایی وگلوله های توپ قرارگرفتند ودرنتیجه 
3035 نفر شهید و 1150 نفر مجروح شدند. 
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در دوره دوم از مرحله چهارم حمله به شهرهای ایران توسط عراق که از 
1366/11/23 تاپایان فروردین 1367 ادامه یافت، 189 فروند موشک به ایران 
بیمارستان ها، مدارس،  شلیک شد که 132 فروند آن به مناطق مسکونی، 
فروشگاه ها و نقاط پر رفت و آمد تهران اصابت کرد. دراین مدت 25 فروند 
موشک به قم، 22 فروند موشک به اصفهان، 4 فروند موشک به تبریز، 3 
فروند موشک به شیراز، و 2 فروند موشک به نقاط مسکونی کرج و 8 فروند 
موشک به تهران اصابت کرد و درنتیجه این دوره جنگ شهرها 1727 نفر از 

مردم غیرنظامی شهرها به شهادت رسیدند و 8393 نفر مجروح شدند.
به  نزدیک  عراق طی  رژیم  وموشکی  هوایی  تجاوزهای  سیاه  پرونده  در   
هشت سال به شهرها و نقاط مسکونی ایران، ارقام وحشتناک بیش از 60000 
شهید و مجروح ثبت شده است که اکثریت قریب به اتفاق شهداء و مجروحان 
را کودکان، زنان وبیماران بستری شده دربیمارستان ها ودانش آموزان مدارس 

وسالخوردگان تشکیل می دهند. 

  تهدیدات علیه شهرهای سایر کشورها
در این مجمل صرفا به تهاجات صورت گرفته به کشور همسایه )عراق( 

پرداخته می شود

حمله امریکا به شهر بغداد :
2 اسفند 1381)20 مارس 2003(آمریکا حمله را با بمباران سنگین بغداد 
برای کشتن مقامات مهم نظامی و امنیتی عراق آماده کرد. بمب های ده تنی 
و موشک های کروز در مقیاس گسترده علیه بغداد به کار گرفته شد و همزمان 

19 شهر دیگر بغداد زیر آتش هوایی و دریایی قرار گرفت. 
بمب افکن های نامریی B1F117 مراکز اصلی عراق را پیاپی مورد حمله 
قرار دادند و نیروی های انگلیسی به فاو و نیروهای آمریکایی به ام القصر 
در جنوب بغداد حمله کردند اما علیرقم آنکه از نظر عملیات ساده فرض شد 
تیراندازان عراقی به خوبی از پس مهاجمان بر آمدند. با سقوط یک هواپیمای 
آمریکایی در اول فروردین سقوط یک هلیکوپتر با 16 سرنشین آمریکایی ها 
اولین تلفات را تحمل کردند اما 4 لشکر آمریکا به سرعت بیابان های عراق 
گذشته و به جنوب ناصریه شهر استراتژیک مجاور رود فرات رسیدند از طرف 
دیگر بصره علیرقم بمباران های شدید توسط بمب افکن های استراتژیک 
B52 و دهها هواپیما انگلیسی تسلیم شد و لشگرهای انگلیسی ناگزیر دست 
به محاصره شهر زدند. تا این زمان 2000 سورتی پرواز و 100 موشک کروز 
علیه عراقی ها به کار گرفته شده بودند.در جنوب ناصریه و بصره آمریکا و 
انگلیس برای اولین بار با دفاع سنگین عراقی ها بویژه لشکر 51 عراق مواجه 
شدند این در حالی بود که نبرد در 150 کیلومتری عمق خاک عراق صورت 
می گرفت روز چهارم نبرد پس از آنکه مجددا تک تیراندازان عراقی چند سرباز 
متفقین را از پای در آوردند و در جنوب ناصریه حمالت متعدد آمریکا بی فایده 
نشان داد ژنرال ریچارد مایز رییس ستاد مشترک آمریکا و طراح اصلی حمله 
اذعان کرد که دفاع عراق محکم تر از پیش بینی های اولیه بود بنابراین جنگ 
ساده نخواهد بود.آمریکایی ها در یافتند که استراتژی عراق در این جنگ دفاع 
شهرها و حومه آن ها است و هر چندی یک پاتک نیز علیه مهاجمان به اجرا 

در می آوردند. 
  انواع تهدیدات در حوزه شهر

شهرها بعلت بافت فشرده و جمعیت متراکم و شبکه هاي متنوع شهري، 
معموال در جنگها در برابر تهاجمات زمیني و هوایي بعنوان یک مانع محسوب 
مي گردند. و از طرفي هم خواسته و یا ناخواسته جنگ ها به سمت شهرها سوق 
پیدا کرده و بعضا باعث تلفات باالي غیرنظامیان و خسارت زیادي به شهرها 
مي گردد. نظامیان با تجربه و با سابقه معتقدند که جنگهاي شهري یکي از 
دشوارترین الگو جنگها مي باشد چرا که امکان مقاومت در شهرها به علت بافت 
مسکوني فشرده باال رفته و دست نظامیان در استفاده از سالحهاي مختلف 
بسته و کاربرد آنها محدود است. از طرفي امکان جابجایي عده هاي نظامي 
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در شهر و همچنین هدایت آنها بسیار مشکل مي باشد و ممکن است تلفات 
مهاجمین را نیز در این شرایط افزایش دهد.)3( 

از این رو یکي از راهبردهاي آمریکا در جنگها در حوزه جنگ شهري عبارت 
بوده است از: 

• تالش در پرهیز جدي از ورود به شهرها 
• سازماندهي واحدهاي مخصوص جنگ شهري 

• نمونه سازي شهرهاي مورد نظر و تمرین و آموزش در آنها 
• مانور در شهرهاي نمونه براي باال بردن آمادگي رزمي 

با توجه به موارد فوق هنوز هم جنگیدن در شهر سخت ترین نوع جنگ است 
از طرف دیگر پس از جنگ جهاني دوم سران دولتها و سازمان ملل تالش 
نمودند تا با تهیه و تنظیم معاهده و قوانین خاص بین المللي، ارتشها را از ورود 

به شهرها منع نمایند. 
رشد فراگیر عنصر افکار عمومي در رسانه هم در انتقال اخبار و اطالعات از 
جنگ در شهرها باعث ایجاد محدودیت بیشتر در این نوع جنگ ها مي باشد. 
و در واقع رشد چشمگیر تاثیر فشار منفي و مثبت افکار عمومي روي ذهن 

استراتژیستها مي گردد. 
بدین سبب آمریکائیها در تالش هستند تا با پرهیز از ورود به حوزه هاي 
تا  نماید  این حوزه تالش  جنگ شهري و حضور صرفا در حد ضرورت در 
از سایر ابزارها در این حوزه برخوردار باشند. این تفکر و ذهنیت باعث شد تا 
اشرافیت استراتژیست هاي نظامي از نبرد و جنگ نظامي فاصله گرفته و به 
دنبال مفاهیم جدیدتري گردند لذا در این الگو که به عنوان جنگ بي قاعده با 
تمرکز غیر مستقیم فشارهاي نظامي بر مردم به صورت تالش مي کنند تا به 

هدف مورد نظر خود نایل گردند این اقدامات شامل موارد زیر مي باشد: 
• تالش مي شود زیر ساختهایي که مستقیما مردم به آن نیاز دارند مانند، آب، 

برق - گاز و امثالهم را منهدم نمایند.  
• با از میان رفتن زیر ساختهاي جامعه دولت نمي تواند به نیازهاي مردم 

پاسخ گوید و تامین نیازهاي اساسي مردم با مشکل روبرو مي شود. 
• نیازهاي اولیه مردم شامل آب، غذا و نان و امنیت و بهداشت و جان پناه 
با مشکل جدي مواجه مي شوند. مشکالت بوجود آمده سبب تولید نارضایتي 

در مردم مي شود. 
• دشمن تالش مي کند تا با استفاده از عناصر ستون پنجم نارضایتي ها را 

دامن زده و با توسعه آن، تبدیل به شورش نماید. 

• دستگاه عملیات رواني دشمن با تمرکز و هدایت کلیه تالشهاي رواني، 
با دولت حاکم تشویق و  به شورش و تخاصم درگیري  را  ناراضي  جمعیت 

هدایت مي کند. 
• با یک عملیات نظامي احتمالي کمکي و هدایت شورشیان )مردم تحریک 

شده( به مراکز دولتي اقدامات اولیه سقوط دولت را فراهم مي کنند. 
با  برخورد  در  و  سابق  یوگسالوي  دولت  و  بالکان  به  تهاجم  در  آمریکا 
میلوشوریچ رهبر دولت یوگسالوي از این روش استفاده نموده و حکومت آن 

را ساقط مي کند. 
لذا در یک جمع بندي کلي از تهدیدات در شهر ها مي توان بدین نحو بیان 

داشت: 
- در جنگهاي اخیر هدف اصلي تضعیف و انهدام قدرت دولت در اداره مردم 

مي باشد. 
- قدرت اداره جامعه در زیر ساختهایي از شهر مربوط مي گردد که مستقیما 

بر زندگي و یا تسهیل زندگي کمک مي نماید. 
و  ارتباطات  و  درمان  و  بهداشت  امنیت،  غذا،  و  نان  آب،  ساختهاي  زیر 
پناهگاهها و انرژي که نیازهاي حیاتي و ضروري مردم مي باشد، به عنوان 

اهداف نظامي دشمن محسوب مي گردد. 
- افکار عمومي و قدرت و نمایش کشتار غیر نظامیان مي تواند بعنوان یک 

عنصر مهم بازدارنده ایفاء نقش نماید. 
- قدرت و ظرفیت آمادگي و برنامه مدیریت شهري در اداره شهر در شرایط 

بحراني تهدیدات از اهمیت بسیار باالیي برخوردار مي باشد. 
- عدم مداخله مستقیم نیروهاي نظامي در شهرها یک راهبرد جدي دشمنان 
محسوب مي شود و صرفا براي محدود دخالت هاي نظامي نیاز به واحدهاي 

نیروي مخصوص با آمادگي و آموزش هاي خاص قابل اجرا خواهد بود. 
1- تهدیدات با منشاء داخلي 

هنگام تقابل دو کشور در هر عرصه اي ایده ال ترین حالت جهت دستیابی 
به سهل الوصول ترین نوع پیروزي در کشمکش در هر زمینه اي )سیاسی ، 
نظامی ، اقتصادي و ...( استفاده از عناصر داخلی حریف جهت ضربه زدن می 
باشد. به طوریکه اگر کشوري موفق به استفاده از عناصر داخلی ناراضی و یا 
اغفال شده در درگیري با حریف شود ، به میزان غیر قابل تصوري هزینه هاي 
اقتصادي ، تلفات نظامی ، زمان جنگ و... خود را کاهش می دهد استفاده از 

نیرو هاي داخلی مزایایی دارد که مهمترین آنها عبارتند از :
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• شکست روحیه اتحاد و مقاومت ملی بعلت ایجاد تفرقه میان آحاد مردم
• انگیزه بسیار زیاد نیروهاي ناراضی داخلی به نسبت سربازان بیگانه جهت 

مبارزه با حاکمیت
• آشنایی نیروهاي داخلی با زبان ، فرهنگ و اداب و رسوم منطقه

• عدم اهمیت افزایش تلفات نیروهاي داخلی به جهت اثرات روانی و سیاسی 
بر کشور مهاجم در مقایسه با سربازان آن کشور

• امکان محکومیت سیاسی و متهم نمودن کشور مقابل به نقض حقوق بشر 
بعلت سرکوب مخالفین داخلی 

• وارد شدن خانواده و بستگان نیروي معترض داخلی به حلقه مخالفین نظام
• توانایی استفاده از حس همدردي مردم در شرایط تنگنا براي مخالفین 

داخلی به نسبت سربازان بیگانه
تهدیدات عمده ناشی از تهدیدات داخلی که در شهرها متصور است عبارتند 

از :
• خرابکاري صنعتی )زیرساخت های شهر (

• حمالت تروریستی )علیه مردم ومراکز حیاتی وحساس (
• ایجاد آشوب و اغتشاش) براندازي نرم (

در این میان سه تهدید عمده ناشی از تهدیدات داخلی در حوزه متصور است 
که عبارتند از :

1-1- خرابکاري :
در مجموع می توان گفت بعلت گستردگی و تراکم باالي نیروي انسانی در 
شهرها تالش دشمن براي سرمایه گذاري وسیعی جهت سازماندهی جریانات 
مخفی و مخالف نظام در این حوزه احتمال وجود عناصر همسو با بیگانگان 
وجود دارد. معموال عناصر داخلی ناراضی و یا خودفروخته می توانند در شرایط 
بحرانی با اخالل در نقاط حساس شهرها با فلج نمودن چرخه فعالیت عالوه بر 
وارد آوردن خسارات مادي و اقتصادي باعث ایجاد شرایط بحرانی و تحریک 

کننده شوند. 
1-2- حمالت تروریستی :

حمالت تروریستی عبارت است از استفاده حساب شده از خشونت یا تهدید به 
خشونت جهت دستیابی به اهدافی که ماهیت سیاسی ، مذهبی یا ایدئولوژیک 

دارند و این کار از طریق تهدید ، اعمال زور یا القاء ترس صورت می گیرد .
تروریسم تقسیم بندیهاي گوناگونی دارد که بعنوان نمونه می توان تروریسم 

دولتی و غیر دولتی و یاتروریسم متعارف و یا غیر متعارف را نام برد. تقسیم 
بندي اول بر مبناي سیستم سازماندهی و تقسیم بندي دوم بر میناي نوع 
نیز بر مبناي  وسیله بکار گرفته شده می باشد. تقسیم بندي هاي دیگري 

اهداف حمالت و … وجود دارد.
تروریسم دولتی : گونه اي از تروریسم است که جهت نیل به بعضی اهداف 
سیاسی ، نظامی ، اقتصادي و … از طرف یک دولت برنامه ریزي می شود 
ولی در مرحله اجرا لزوما نیاز به عملیات مستقیم نیروهاي خارجی نمی باشد 

بلکه نیروهاي داخلی نیز می توانند عمل کننده باشند.
تروریسم غیر دولتی : گونه اي از تروریسم است که توسط یک شخص 
انجام  ملی  و  دولتی  یا مجموعه هاي  و  اشخاص  علیه  دولتی   یا گروه غیر 

می پذیرد .
اهداف  به  نیل  جهت  که  تروریستی  اقدامات  کلیه  به  متعارف:  تروریسم 
تروریستی از وسایل و یا روش هاي متعارف مانند بمب گذاري ، تیر اندازي ، 

آتش سوزي و … استفاده می نماید .
تروریسم غیر متعارف: به کلیه اقدامات تروریستی که جهت نیل به اهداف 

تروریستی از وسایل و یا روش هاي
غیر متعارف استفاده مینماید که به چهار گروه تقسیم بندي می شود :

- تروریسم شیمیایی
- بیولوژیک و میکروبی

- تروریسم هسته اي
- تروریسم با تشعشعات رادیو اکتیو
3-1 - ایجاد آشوب و اغتشاش : 

با توجه به دکترین جدید امنیتی امریکا که براندازي نرم می باشد می توان 
گفت استفاده از حربه آشوب و اغتشاش بعنوان انقالب مخملین در جهت نیل 

به اهداف امریکا بشدت محتمل است.
با توجه به روي کار آمدن حزب دموکرات در امریکا به رهبري اوباما دفتر 
امنیت ملی امریکا بصورت علنی استفاده تلفیقی از براندازي نرم با تهدید سخت 
را راهبرد جدید امریکا اعالم کرده است که اولین و اصولی ترین راهکار تهدید 
نرم با عنوان انقالب مخملین آشوب و اغتشاش است که با توجه به سناریوي 
کلی تهدید نظام و بررسی شرایط درحوزه شهری به احتمال زیاد آشوب و 
اغتشاش نه تنها یکی از تهدیدات محتمل بلکه هدف نهایی سایر تهدیدات 

نیز می باشد .
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2- تهدیدات با منشاء خارجی
درطول تاریخ زندگی بشر، همگام و هماهنگ با رشد و پیشرفت فناوری، 
با توجه به امکانات و توانمندی ها و دانش  روش ها، قواعد واصول جنگ 
آن جامعه دچار تغییر وتحول اساسی گردیده است. جنگ ها درجهان امروز 
برخالف گذشته، از ابعاد و پیچیدگی و خشونت بیشتری برخوردارند. کیفیت 
اعماق سرزمین کشورها،  به  توسعه جنگ  ها،  تکنیک  پیچیدگی  سالح ها، 
حمالت هوایی و موشکی، بمباران های سنگین وانهدام منابع حیاتی، و جنگ 
شهرها از جمله خصوصیات بارز جنگ های امروزی است. بنابه نظریه ای، 
امروز جنگ دیگردرمرزها نیست بلکه درشهرهاست وشهرها به میدان های 

جدید کارزار تبدیل شده اند. 
اولین  اثر  در  موجود  شهرهاي  کنونی  در شرایط  دشمن،  حمله  درصورت 
حمالت موشکي دشمن، دچار اختالل مي شود به دنبال آن بحران مختلف 
با کمبود شدید  آذوقه مردم  نتیجه  بوجود مي آید و در  )قطع آب،برق وگاز( 
مواجه مي شود. ارتباطات مخابراتي و صدا و سیما قطع مي گردد. برخي پلها و 
راههاي مواصالتي مورد اصابت قرار مي گیرد و در نتیجه تردد تشدید مي شود. 
در نقطه آغازین جنگ بسیاري از فعالیتهاي اقتصادي، اجتماعي و سیاسي 
شهر دچار وقفه شده و فعالیتهاي مردم، مسئولین و حتي مدافعان شهر دگرگون 
مي شود. از آنجا که دشمنان ما به هیچیک از معیارهاي انساني و حقوق بشر 
و قوانین پایبند نیستند و براي رسیدن به اهداف پلید خود به هر اقدامي دست 
مي زنند لذا اواًل براي ضربه زدن پشتیبانان جنگ و ثانیاً براي اختالل در زندگي 
مردم و ثالثاً براي ایجاد نارضایتي در بین مردم و اعمال فشار دروني به نظام 

به شهرهاي ما دیوانه وار حمله خواهند کرد.
تجارب 8 سال دفاع مقدس و حمله رژیم بعثي عراق به شهرهاي ایران و 
نیز تهاجم رژیم صهیونیستي به شهرهاي لبنان و یا بمباران شهرهاي عراق 
و افغانستان حتي در زمان اشغالگري مصادیق بارزي است که براي کاهش 
اثرات حمله دشمن و به منظور افزایش مقاومت ملي بایستي شهرهایمان در 

برابر تهدیدات دشمن ایمن باشد.
پیامدهای تهاجم نظامی به شهرها 

و  )محاصره  زمینی  به صورت هوایی،  تواند  به شهرها می  نظامی  تهاجم 
اشغال شهر( و یا دریایی باشد. درپی تهاجم دشمن، پیامدها و آثاری که ممکن 

است درشهر ها ایجاد شوند عبارتنداز:
1- تخریب مراکز اصلی تصمیم گیری سیاسی مانند استانداری، فرمانداری، 

شهرداری، بخشداری 

2- اختالل فعالیت در مراکز کنترل وفرماندهی نظامی و انتظامی 
3- گسترش ناامنی و افزایش فعالیت اشرار و سارقین در هجمه به بانک ها، 

فروشگاه ها، انبارهای تسلیحات ومواد غذایی، منازل مردم و...
4-  هجوم مردم به خروجی های شهر و مراکز ارائه خدمات  وعدم کنترل 

جمعیت
5- زخمی وکشته شدن مردم به دنبال موشک باران و بمباران هوایی و یا 

جنگ رودررو با دشمن در نقاط مرزی
6- قطع ارسال مواد غذایی، دارو، خون وتجهیزات پزشکی 

7- گسترش بیماری های واگیر و ناشناخته
8- مراجعات زیاد مصدومین وناکافی بودن خدمات بهداشتی درمانی اولیه در 

مراکز خصوصی و دولتی
9- از کارافتادن سامانه های حمل ونقل درون وبرون شهری: اتوبوس، مترو، 

راه آهن برون شهری، هواپیما
10- آتش سوزی های بزرگ وکوچک 

11- قطع آب و آلودگی آب آشامیدنی
12- قطع برق و پیامدآتش سوزی
13- قطع گاز و انواع دیگر سوخت

14- ناکافی بودن خدمات نیروهای امدادی مانند آتش نشانی و اورژانس و 
هالل احمر به دلیل کمبود امکانات و کمبود نیرو 

15- صدمات زیربنایی به مراکز واماکن شهری وروستایی به دنبال برخورد 
موشکباران و بمب های مخرب 

16- انباشت زباله ها ونخاله های شهری،گسترش حیوانات موذی درشهر و 
درنتیجه اختالالت بهداشت محیط شهر و روستا که خود باعث افزایش شیوع 

بیماری های مختلف می شوند. 
17- پخش مواد خطرناک شیمیایی، بیولوژیک یا هسته ای درمنطقه به دنبال 
استفاده عمدی دشمن و یا به دلیل تهاجم دشمن به کارخانجات و تاسیسات 

حاوی این مواد دراطراف شهرها  
18- تهاجم دشمن به اماکن مقدسه با هدف ایجاد تهییج و آشوب اجتماعی 

در منطقه 
19- قطع فعالیت رسانه ملی و رسانه های مکتوب مانع اطالع رسانی شفاف 

به مردم شده و در نتیجه زمینه جدی برای گسترش شایعات. 
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20- به دلیل تداوم تهاجم دشمن به منطقه، بازسازی و ترمیم مناطق آسیب 
دیده تاپایان تهاجم به تعویق خواهد افتاد.

21- رسانه های دشمن و ایادی داخلی با استفاده از انجام عملیات روانی، 
باعث ایجاد وحشت، درگیری های قومی و مذهبی و دیگر اشکال آشوب های 

اجتماعی می شوند.
22- افسردگی، دل سردی و اختالالت روحی و روانی به شدت در منطقه 

گسترش می یابد. 
23- فعالیت های جاسوسی دشمن با هدف جمع آوری اطالعات از منطقه مورد 

تهاجم  با استفاده از ایادی داخلی و سازمان های بین المللی گسترش می یابد. 
   تعریف آسیب پذیری

نقاط ضعف یا آسیب پذیری ، مجموعه اي از عوامل، زمینه ها و استعدادهای 
داخل یک مجموعه ، سازمان و یا شهر مي باشد که در صورت اعمال تهدید بر 
آنها توسط دشمن ،آن حوزه با مشکالت و چالشهای اساسی مواجه شده و مانع از 

تحقق اهداف میگردد.
  آسیب پذیریهای عمده در شهر

 آسیب پذیری ها مجرا و منفذ تاثیر مخرب تهدیدات بر شهر و زیر ساخت های 
آن می باشد،که می بایستی آنها شناسایی شده و در جهت کاهش آسیب پذیری ها 

تالش شود. شهرها اساسا دارای آسیب پذیری های عمده زیر می باشند:
1 - عدم توزیع فضایی عناصر و آرایش فضایی و ترکیب عناصر و عملکردهای 

اصلی شهر )ساختارشهر( دربرابر تهدیدات نظامی )آسیب پذیر بودن ساختار شهر(
2 - عدم وجود الگوی همجواری ساخت و سازها و فضاهای باز قطعات مجاور در 

اکثر شهرها ) آسیب پذیر بودن بافت شهری متراکم در برابر تهدیدات(
3 - آسیب پذیر بودن تاسیسات زیر بنایی و زیر ساخت های شهرها در برابر 

تهدیدات
4 - تراکم شدید جمعیت در بافت های مرکزی 

5 - افزایش بی رویه و برنامه ریزی نشده مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها
6- عدم ایمنی مناسب اکثر ساختمان ها دربرابر تهدیدات نظامی )آسیب پذیر 

بودن کالبدی (
7 -  رشد بی رویه و بی ضابطه مناطق حاشیه ای شهرها
8 – صعوبت خدمات رسانی در بافت های سنتی شهرها

9 - توسعه نامتعادل افقی وعمودی شهرها

10 - توزیع نامتوازن تاسیسات زیر بنایی در اکثر شهرها
11- آسیب پذیری بافت های سنتی و سکونت گاه های غیر رسمی در حاشیه 

شهرها
12 - عدم رعایت همجواری ها و  وجود کاربری های خطرساز در مناطق مختلف 

شهری
13 - عدم استفاده از عوامل طبیعی ) مثل فضای سبز ( درمراکز حیاتی وحساس 

تاسیسات زیر بنایی شهر
14 - عدم وجود قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی سکونتگاه ها در برابر تهدیدات 
نظامی و کمبود آیین نامه ها و احکام تخصصی در حوزه شهرسازی در زمینه دفاع 

غیر عامل
15 - عدم مکانهای ذخیره سازی مناسب نیازهای ضروری شهروندان برای 

زمان بحران
16 - عدم وجود مکان های امن و پناهگاه مناسب جهت حفظ مردم در 

برابر تهدیدات
17 - عدم وجود حریم امنیتی در اکثر مراکز حیاتی ، حساس و تاسیسات زیر 

بنایی در شهرها
18 - عدم تناسب معابر با تراکم جمعیت و خودرو و مشکل امدادرسانی در زمان 

بحران در شهرها
19 - نداشتن موانع سد کننده در حریم شهرها برای مقابله با تهاجم زمینی در 

شهرهای مرزی در معرض خطر احتمالی تهاجم دشمن
نتیجه گیری

مطالعات پایة تهدیدات ، و بررسي عوامل تهدیدکنندة ایمنی و امنیت شهرها و 
شناخت آثار و پیامدهای ناشي از آنها در سازمان زیست و فعالیت شهر، یک ضرورت 
بسیار مهم و اساسی  به منظور ارتقاي ایمنی و امنیت در حوزه شهرسازی بوده، که 
ضروری است در تمام مراحل برنامه ریزی  و طراحی وساخت مورد توجه جدی 

برنامه ریزان،کارشناسان، شرکت های مشاور و مدیران شهری قرار گیرد. 

• فهرست منابع
• ابراهیمي، محسن  )مجموعه  مقاالت  شهر سالم، مدیریت  شهري( ناشر اداره  کل  

روابط  عمومي  و بین الملل  شهرداري  تهران  
• احمدي، حسن ، نقش شهرسازي در کاهش آسیب پذیري شهر، مجله مسکن و 

انقالب شماره 80، زمستان 1376
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• استراتژي علوم و تکنولوژي دفاعي آمریکا، مدیریت تحقیقات و مهندسي دفاعي 
تهران،  مطالعات،  دفتر  دفاعي،  تحقیقات صنایع  و  آموزشي  موسسه  آمریکا، 1992، 

 1373
شاپور  دکتر  و  مقیمي  ابراهیم  دکتر  ترجمه  محیطي،  مخاطرات  کیت،  اسمیت،   •
گودرزي نژاد، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(، 

تهران؛ 1382.
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•چکیده
با پیشرفت و توسعه بکارگیری فناوری اطالعات در انواع سامانه های مدیریت شهری مبتنی بر آن ، همچنین سامانه های کنترلی که وظیفه مدیریت 
زیرساخت های حیاتی شهری را بر عهده دارند از یک طرف و تغییر نوع و ماهیت تهدیدات و توسعه خطرات دانش پایه مبتنی بر نقاط ضعف فناوری از طرف 
دیگر باعث شده تا برخالف قابلیت ها و توانمندی هایی که اینگونه سامانه ها در بهبود کیفیت و سرعت ارایه خدمات مدیریت شهری ایجاد می نمایند، 
در معرض آسیب های جدی نیز قرار گرفته و همواره به عنوان یکی از دغدغه های مدیران زیر ساخت های حیاتی مد نظر قرار گیرند. یکی از محسوس 
ترین مشکالت اساسی در تأمین امنیت این سامانه ها، ارتباط تنگاتنگ بین آسیب پذیری های ماموریت محور و سایبری می باشد. به گونه ای که تجاوزات 
سایبری منجر به افزایش آسیب پذیری های زیر ساختی شده و ماموریت زیر ساخت ملی را در شرایط بحران با اختالل مواجه خواهد کرد.  بر همین اساس در 
طراحی، استقرار، به کارگیری و بروز رسانی یک سامانه مدیریت شهری مبتنی بر فناوری اطالعات ایمن، توجه به هر دو جنبه فایده و امنیت بسیار ضروری 
می باشد .در این مقاله نخست چالش های امنیتی موجود در سامانه های مدیریت شهری مبتنی بر فناوری اطالعات بیان شده، سپس عوامل تهدید کننده 

امنیت سایبری در سامانه های مدیریت شهری تشریح شده ،در انتها راهکارهای افزایش امنیت در سامانه های اسکادا ارایه میگردد.

پیامدهای تهدیدات سایبری  بر سامانه های
مدیریت شهری وراهکارهای مقابله با آن

 مهندس محمد ابراهیم نژاد شلمانی * 
کارشناس ارشد الکترونیک

ebrahimnejad@gmail.com
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• مقدمه
امروزه اهمیت فناوری اطالعات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت های 
مختلف سازمان ها و در نتیجه باال بردن بهره وری آنها در مدیریت شهری به 
روشنی مشخص شده است. خصوصاً سازمان هایی که بخش های مختلف آن 
در مناطق جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفته اند و یا موسساتی 
که موظف به انجام کارهای متنوع و متعدد هستند، بسیاری از مشکالت خود 
را از طریق این فناوری رفع می کنند. انقالب اطالعاتی یکی از اصطالحاتی 
است که با رشد فناوری های اطالعاتی در کنار انقالب صنعتی مفهوم پیدا 
کرده است. همانگونه که در اثر انقالب صنعتی، مجموعه ای از کارخانه ها، ابزار 
و ماشین آالت، اتومبیل ها و غیره به کمک انسان آمدند و بسیاری از کارهای 
بدنی او را بر عهده گرفتند، انواع محصوالت فناوری های اطالعات نیز شامل 
سامانه های  مخابراتی،  شبکه های  کامپیوتری،  نرم افزارهای  و  سخت افزارها 
اطالعات  با  که  انسان  از مسایل  آن دسته  به  برای کمک  غیره  و  ماهواره 
سروکار دارند، بوجود آمده و توسعه یافتند. کاربردهای این فناوری ها شامل 
انواع محاسبات و پردازش های روزمّره، تجارت، اطالع رسانی، مسایل علمی، 
است  که مسلم  آنچه  غیره می باشد.  و  دور  راه  از  مستقیم  ارتباط  مدیریت، 
ابزار و سالح جدید برای فعالیت در جهان  فناوری اطالعات به منزله یک 
معاصر محسوب می شود که عدم استفاده از آن انزوای کشور و در نهایت حذف 
شدن از جامعه جهانی را به دنبال خواهد داشت و بکار گیری چشم بسته آنها 
بدون رعایت مالحظات امنیتی ممکن است هر یک از زیر ساخت های شهری 
را دچار اختالل و بحران جدی نماید که بعضا منجر به تهدید امنیت ملی گردد .
تجارب گوناگون سازمان های مختلف در سطح دنیا نشان می دهد که فناوری 
اطالعات به مثابه یک تیغ دولبه دارای مزایا و معایب خاصی است که پرداختن 

به آن نیازمند آشنایی با تهدیدات دانش پایه در دنیای امروزی می باشد. 
یکی از  سامانه های مدیریت شهری مبتنی بر فناوری اطالعات که کاربرد 
گسترده ای در سامانه ای مدیریت و کنترل شبکه برق، تله متری سامانه های 
آب رسانی ، مدیریت شبکه گاز و بسیاری از زیر ساخت های حیاتی دیگر 

کشور دارد سامانه های اسکادا  می باشد.
اسکادا، به معني سامانه های کنترل و سرپرستي داده، یکی از بهترین ابزار 
های موجود برای مدیریت و کنترل فرایند در مدیریت زیرساخت های حیاتی 
شهری می باشد. اسکادا امکان مانیتورینگ و کنترل فرایند از راه دور را برای 
اپراتور فراهم می کند ، از اینرو با طراحی یک سامانه مناسب می توان با حذف 
بازرسی های مکرر از سایت های دوردست در حد قابل توجهی در وقت و 

هزینه مصرفی صرفه جویی نمود.
شبکه های اسکادا شامل رایانه ها و برنامه های کاربردی هستند که عملیات 
مدیریت شهری را در راستای تدارک سرویس های الزم در صنایع حیاتی 
کشور از جمله آب ، برق ، نفت ، گاز ، پتروشیمی،کنترل ترافیک و...  انجام 
می دهند بنابراین تجهیزات اسکادا جمع آوری ، تحلیل داده و کنترل از راه 
دور را به منظور تسهیل در مدیریت زیر ساخت های شهری فراهم می کند . 
فناوری  بر  مبتنی  مدیریت شهری  های  سامانه  در  امنیت   -1

اطالعات
بخشی عمده ای از مکانیسم کنترلی در زیر ساخت های حیاتی کشور بر 
عهده این سامانه می باشد . تحقیقات نشان داده است که رواج و افزایش 
استفاده این سامانه ها برای کنترل سامانه های تولید انرژی فرصتی مناسبی 
را برای دشمن پدید آورده است تا از این طریق بتواند صدمات قابل توجهی را 
متوجه زیر ساخت های ملی کشور نماید و این صدمات وارده می تواند ناشی 
از نفوذ سایبری به شبکه ها ، مداخالت فیزیکی در شبکه های کنترلی و یا 
ترکیبی از هر دو مورد باشد. نا گفته نماند با توجه به تجربه جنگ های اخیر 
نقش بکار گیری سالح های تخصصی الکترومغناطیسی و گرافیتی را در ایجاد 
اختالل در شبکه های الکترونیکی و تبع آن قطع ماموریت زیر ساخت های 

حیاتی را نباید از یاد برد.
در این مقاله ، سعی بر آن است که توجه اصلی بر مالحظات امنیتی این 

سامانه ها در حوزه سایبر باشد .
جنبه های اساسی امنیت سامانه ها ی مدیریت شهری  توجه به سه جنبه 

اساسی امنیت سامانه ها ی مدیریت شهری ضرورت دارد :
• الف-فناوری سامانه های باز

حوزه عمل سامانه های مبتی بر فناوری اطالعات در گذشته شبکه های 
بسته ای  در سامانه های عامل هایی اختصاصی بود و از طریق اعمال کنترل 
دسترسی فیزیکی برای حمالت احتمالی حفاظت می گردید. اما در طراحی 
نسل جدید از سامانه عامل هایی نظیر ویندوز یا لینوکس استفاده می شود 
که دارای فضایی معمول برای تأسیس شبکه های داده می باشند. کاربرد 
این سامانه عامل ها در طراحی اسکادا منجر به رویارویی با حمالت گوناگون 

سایبری بیشتری گردیده و طیف حمالت گسترده است .
• ب-ارتباطات آزاد

شبکه های بسته در گذشته ، هر نوع ارتباط با محیط بیرونی را برای سامانه 
ها غیر ممکن نموده بود . عالوه بر این در این شبکه ها ،پروتکل های ارتباطی 
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و رمز نگاری اختصاصی که خارج از سامانه انتشار نیافته بود ، بکار گرفته می 
شد بنابراین تا حدی اصول امنیتی در آن لحاظ می گردید. 

مواجهه با دنیای اینترنت ، دسترسی اپراتورها از راه دور ، ارایه گزارشات 
مبتنی بر وب و ... به حذف »محیط بسته امن« در این سامانه ها انجامید . در 
حال حاضر سامانه ها مبتنی بر وب از طریق شبکه های عمومی در دسترس 

می باشند و در نتیجه در معرض تهدیدات بالقوه زیادی قرار دارند .
• ج-مخابرات داده غیر ایمن

اکثر سامانه مدیریت شهری در حال حاضر داده ها و فرامین کنترلی را در 
قالب متون بدون رمز ارسال می کنند . این فرایند به هکرها فرصت تفسیر 
و صدور دستورات غیر مجاز برای تجهیزات کنترلی را می دهد . عدم وجود 
امکان تعیین اعتبار در معماری این سامانه ها به این معنی است که مهاجمی 
با امکان دسترسی فیزیکی به شبکه ) کارکنان داخلی ( می توانند پایگاه ثابتی 

برای شروع حمالتی از نوع DOS  )از کار انداختن سرویس( بدست آورند .

2-  چالش های امنیتی موجود در سامانه های مدیریت شهری مبتنی بر 
فناوری اطالعات 

2-1- دسترسی کاربران مجاز و کنترل از راه دور
در یک وضعیت اضطراری ، مانند بروز نقص های آبشاری در یک شبکه 
برق ، اپراتورهای سایت به دلیل عدم حضور در سایت ، نیاز به دسترسی فوری 
به تأسیسات فرمانی و کنترل کننده شبکه دارند . دسترسی از طریق اینترنت 
یکی از محبوب ترین روش های موجود در این گونه مواقع می باشد . یکی از 
راه حل های حفاظتی برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز از راه دور، به کار 
بردن کلمه عبور می باشد. این کلمات عبور معموال ساده بوده و در بازه های 
زمانی طوالنی تغییر نمی کنند ، زیرا اپراتور در مواقع اضطراری باید بتواند به 
راحتی کلمه عبور مورد نظر را به خاطر بیاورد . این امر باعث شده است که 
ابتدایی ترین تهدیدات  از  کارکنان داخلی یا کارکنان سابق به عنوان یکی 

سامانه مطرح شوند . 
2-2- نظارت خودکار

تأسیسات حساس معموال ماه ها بدون نظارت و بازبینی محلی توسط افراد 
، به کار خود ادامه می دهند . RTU ها ، PLC ها ، حسگرها و تجهیزات 
مخابراتی طعمه های مناسبی برای صدمات فیزیکی به شمار می آیند . در یک 
منطقه ممنوعه مانند ایستگاه های فرعی سوئیچ یکی از اهداف هر مهاجمی 

است که به قصد مداخله و تخریب به سامانه نزدیک می شود.

2-3- تعیین اعتبار 
ارزیابی سالمت  و قابلیت اعتماد کارایی یک سامانه بدون تعیین اعتبار اجزاء 
آن فاقد اعتبار است. دستکاری در سیگنال های کنترلی صادرشده از حسگرها 
می تواند منجر به صدماتی شود که تا مدت ها قابل شناسایی نیستند. به علت 
کوچک بودن پیام های حسگر ) گاهی در حد چند بیت داده ( امکان بسته 
بندی پیام با امکان تأیید اعتبار وجود ندارد . به عنوان مثال استفاده از الگوریتم 
امضاء دیجیتال در ساده ترین حالت نیاز به 16 بیت فضای اضافی در هر پیام 
دارد و مشخص نیست که درکانال ارسال سامانه امکان افزایش پهنای باند 
تا این حد وجود داشته باشد. بنابراین باید به دنبال روش های دقیق تر برای 

برقراری امنیت در شبکه های مخابراتی در حال بهره برداری بود.
2-4- امنیت در رایانه های ناظر

بنابراین   . گیرد  می  انجام  ناظر  سایت  در  اطالعاتی  های  پردازش  غالب 
رایانه های این بخش می بایست از سطح امنیتی ویژه ای برخوردار باشند . 
عدم وجود دیواره های آتش اختصاصی بومی شده و استفاده از پروتکل های 
ارتباطی غیر قابل اطمینان که بومی نیستند، بخشی از ضعف های امنیتی این 

بخش به حساب می آید.

2-5- برنامه های کاربردی 
تهیه  برای  امن  و  استاندارد  کاربردی  برنامه های  از  ای  به مجموعه  نیاز 
گزارشات ، تولید اطالعات پایگاه داده ، تصمیم گیری و برقراری پیوند با سایر 
رایانه ها وجود دارد. در نسل جدید ، ساخت این برنامه ها توسط فن آوری 
های نسل پنجم مانند JAVA و V.B منجر به ایجاد ضعف های بالقوه ای 
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برای سامانه می شود که بعضا راه نفوذ را برای مهاجمین فراهم می نماید.
2-6- روش های مدیریت کلید و تأیید مجوز

تمامی روش های پنهان سازی اطالعات از جمله رمز نگاری ، تعیین هویت 
و امضاء دیجیتال وابسته به یک کلید پنهانی می باشند. این کلیدها در جای 
نیاز به  پیام های قفل شده  این  خاصی نگهداری می شوند. برای گشودن 
با وجود سامانه  کلید  آوری مدیریت  از فن  استفاده  دارد.  تأیید مجوز وجود 
کند.  می  مشکل  ایجاد  مدیریت شهری  های  سامانه  در  بالدرنگ  واکنش 
یک شبکه مدیریت شهری مثل کنترل ترافیک یک کالن شهر می تواند در 
حدود 30000 تا 50000 نود را شامل شود . در یک شرایط اضطراری ممکن 
است تعداد زیادی از این نود ها بطور همزمان پیام خطا صادر کنند . برای 
یک پاسخگویی سریع و اثربخش ، این پیام ها می بایستی فورا تصدیق و 
کدگشایی شوند و مشخص نیست که استاندارهای فعلی بتوانند بدون افزایش 

منابع در سایت ناظر پاسخگوی این نیاز باشند.
2-7- معماری و پروتکل های ارتباطی امن 

یک سامانه با امنیت باال نیازمند طراحی 
معماری و پروتکل های امن مرتبط با آن 
دقیق  های  تحلیل  تحت  که  باشد  می 

امنیتی قرار گرفته باشند. 
3- عوامل تهدید کننده امنیت سایبری 

در سامانه های مدیریت شهری
برخاسته  امنیت  کننده  تهدید  عوامل 
این   . باشند  می  مختلفی  های  گروه  از 
مهاجمین بالقوه دارای قابلیت ها ، منابع 
گوناگون  های  انگیزه  و  ها  حمایت   ،
نیز هستند . جدول زیر فهرستی از این 
مهاجمین به همراه توانایی ها و انگیزه های 
آنان می باشد. در برخی موارد اتحادی بین 

گروه های ذکر شده نیز ایجاد می شود.
انگیزه توانایی ها / منابع مهاجم یا عامل 

تهدید
مبارزه ، تفریح ، شهرت رایانه ، زمان 

آزاد هکرها
تمایل به انجام یک کار درست بدون 

شناخت کافی از امنیت سایبری ، آسیب ها ، چالش ها و منافع اطالعات درون 
سازمانی ، دسترسی آسان کارکنان

انتقام ، نارضایتی ، منفعت دسترسی به سامانه ، اطالعات محرمانه ، دانش فنی ، 
کلمات عبور کارکنان سابق ، پیمانکاران ، رقبا
منافع مالی مهارت های رایانه ای سوداگران

استراتژی نظامی یا خسارت اقتصادی تخصص های سامانه ،رایانه های مجهز، 
ابزار رمزگشایی، آژانس های جاسوسی، منبع مالی، ارتش سایبری دولت های 

خارجی
منافع مالی یا سیاسی مهارت های رایانه ای مجرمین سازمان یافته

ضربه زدن به گروه مورد نظر مهارت های رایانه ای گروه های افراطی
ترور ، منافع مالی ، خسارت اقتصادی مهارت های رایانه ای ، جاسوسی و... 

تروریست ها

 اطالعاتي مديريت شهري مبتني بر فناوري ها سامانهقابليت ها و انگيزه هاي مهاجمين :  1جدول

 منابع/ توانايي ها  انگيزه
يا  مهاجم
 عامل تهديد

 هكرها ، زمان آزاد رايانه مبارزه ، تفريح ، شهرت
تمايل به انجام يك كار درست بدون شناخت كافي 

 از امنيت سايبري ، آسيب ها ، چالش ها و منافع
اطالعات درون سازماني ، 

 دسترسي آسان
 كاركنان

 منفعتانتقام ، نارضايتي ، 
، اطالعات  سامانهدسترسي به 

 محرمانه ، دانش فني ، كلمات عبور
كاركنان سابق 

 ، پيمانكاران ، رقبا

 سوداگران يرايانهمهارت هاي  منافع مالي

 استراتژي نظامي يا خسارت اقتصادي
هاي  رايانه، سامانهتخصص هاي 

ي، آژانس هاي گشايمجهز، ابزار رمز
 سايبري ، ارتشمنبع ماليجاسوسي، 

دولت هاي 
 خارجي

 يرايانهمهارت هاي  يا سياسي منافع مالي
مجرمين 

 سازمان يافته

 يرايانهمهارت هاي  ضربه زدن به گروه مورد نظر
گروه هاي 

 افراطي

 ترور ، منافع مالي ، خسارت اقتصادي
ي ، جاسوسي رايانهمهارت هاي 
 ...و

 تروريست ها

 

 هاي اسكادا سامانهراهكارهاي افزايش امنيت در -4

 :شامل گامهاي زير مي باشد براي افزايش امنيت در سامانه هاي اسكادا راهكارهاي پيشنهادي

براي درك موقعيت كنوني توصيه مي . اولين گام در اين مرحله شناخت وضعيت امنيتي موجود مي باشد 
اين ارزيابي و تحليل ها . شود ارزيابي دقيقي از تهديدات ، آسيب پذيري ها و نهايتا خطرات موجود انجام شود 

وش بومي با مطالعه و در نظر مي باشد و الزم است از يك ربراي درك و شناسايي نقاط ضعف موجود حياتي 
 . گرفتن استاندارد هاي بين المللي بهره گرفته شود

كه بر اساس هر زير ساخت  گام بعدي ارائه يك طرح كاهش خطر بر اساس اين تحليل ها مي باشد
ي عمومخطرها مي توانند با اجراي راهكارهاي  متفاوت بوده و بر اساس مطالعات صورت گرفته ارائه مي گردد اين

 :زير در حد قابل توجهي كاهش يابند 

 قطع ارتباطات غير ضروري-4-1

یی
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4- راهکارهای افزایش امنیت در سامانه های اسکادا
برای افزایش امنیت در سامانه های اسکادا راهکارهای پیشنهادی شامل گام های 

زیر می باشد:
اولین گام در این مرحله شناخت وضعیت امنیتی موجود می باشد . برای درک 
موقعیت کنونی توصیه می شود ارزیابی دقیقی از تهدیدات ، آسیب پذیری ها و نهایتا 
خطرات موجود انجام شود . این ارزیابی و تحلیل ها برای درک و شناسایی نقاط 
ضعف موجود حیاتی می باشد و الزم است از یک روش بومی با مطالعه و در نظر 

گرفتن استاندارد های بین المللی بهره گرفته شود .
گام بعدی ارایه یک طرح کاهش خطر بر اساس این تحلیل ها می باشد که 
 بر اساس هر زیر ساخت متفاوت بوده و بر اساس مطالعات صورت گرفته ارایه 
می گردد این خطرها می توانند با اجرای راهکارهای عمومی زیر در حد قابل توجهی 

کاهش یابند :
4-1- قطع ارتباطات غیر ضروری

شبکه های الکترونیکی مدرن دارای ارتباطات گسترده ای هستند که برخی آشکار 
و دسته ای دیگر پنهان می باشند . شناسایی ، ارزیابی خطر و تعیین لزوم برقراری 
هر یک از این ارتباطات امری ضروری است . این فرایند می بایست بر روی خطوط 

LAN داخلی ، WAN خارجی ، مودم ، Dial up ، بیسیم و ارتباطات اینترنتی 
محلی و از راه دور انجام شود . سپس ارتباطات غیر ضروری قطع گردیده و یک 
تست نفوذ یا ارزیابی آسیب پذیری برای موارد باقی مانده صورت می گیرد . یک 

استراتژی حفاظتی برای تمام گذرگاه های منتهی به شبکه مورد نیاز است . 
4-2- طراحی ساختار امنیت شبکه

برای برقراری امنیت در شبکه های داده از راهکارهایی مانند دیواره آتش ، سامانه 
پایش و تشخیص نفوذ ، رمزنگاری داده ، شبکه های VPN و سامانه مدیریت 
حادثه استفاده می شود . شبکه های فناوری اطالعات مدیریت شهری نیز به 
چنین تمهیداتی نیازمندند و باید با ایجاد ساختاری مناسب و تخصصی راه اندازی و 

بکارگیری گردند.
4-3- حذف سرویس های غیرضروری

شبکه های الکترونیکی با غیر فعال نمودن سرویس های اضافی امن تر خواهد 
شد. در حال حاضر اکثر سرورهای کنترل در سامانه ای مدیریت شهری بر 
اساس سامانه عامل های تجاری بنا نهاده شده است و احتمال حمله به آنها از 
طریق سرویس های پیش فرض باال است . بنابراین الزم است برای کاهش 
احتمال حمله مستقیم ، سرویس های غیر ضروری حذف یا غیر فعال شوند. 

عالوه بر این برای شناخت امن ترین حالت سامانه و اطمینان از عدم بروز 
مشکل در صورت قطع یا غیرفعال نمودن سرویس ها ، باید دائما کارگروه 
تخصصی امنیت بازدید الزم را به عمل آورده و گزارش ها در محل مناسب 

مستند سازی نمایند .
4-4- تغییر رویه های مدیریتی

ایجاد نگرش مدیریتی جدید مبتنی بر انجام مالحظات دفاع غیر عامل در 
فرایندهای  تغییر  یا  و  پروژه  اجرای  با  اجرای آن همزمان  و  هنگام طراحی 
مدیریتی با تاکید بر دفاع غیر عامل موجب بهبود امنیت خواهد شد . تغییرات 
سخت افزاری یا نرم افزاری می توانند موجب بروز آسیب پذیری های جدید 
در امنیت شبکه شوند بنابراین هر سامانه ای می بایست دارای اسناد مالحظات 
امنیتی دفاع غیر عامل باشد . الزم است تا ساختار سامانه در صورت اعمال هر 

گونه تغییری مجددا ارزیابی گردد .
4-5- توان بازیابی حادثه

استفاده از طرحی که امکان پایش ، تحلیل و بازیابی از یک شرایط اضطراری 
امنیت  از اجزاء حیاتی طرح  ) مانند حمله سایبری( را فراهم می کند یکی 
سامانه های مدیریت شهری می باشد . راه اندازی سامانه پشتیبان گیری نیز 
بخشی ضروری از این طرح است و امکان بازسازی سریع شبکه را فراهم می 
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کند . عملکرد این سامانه ها باید مرتبا کنترل شده 
و از وضعیت موجود بصورت دوره ای مستند سازی 

بعمل آید.
4-6- بازرسی و مستند سازی مکرر

منظم  برنامه  طبق  باید  شبکه  امنیت  بازرسی 
در  ایستا  امنیتی  معماری  با  توان  نمی   . شود  انجام 
برابر تهدیدات محیط پویای خارجی مقاومت نمود . 
باید بازدید های مداوم توسط متخصصین   بنابراین  
و ابزارهای الزم انجام شود . فرایند خود ارزیابی نیز 
بخشی از برنامه امنیت است و شامل جستجوی مداوم 
نقاط آسیب پذیر می باشد . این برنامه آمادگی فردی و 
سازمانی را در برابر حمالت سایبری ارزیابی می کند.

نتیجه گیری
در دنیای گسترده و نا مطمئن امروز ، امنیت در کنار 

سودمندی ، بهره وری و کارایی از عوامل اساسی استمرار فعالیت و خدمات 
زیر ساخت های حیاتی به حساب می آید .

خطرها وتهدیدات بالقوه موجود در زیر ساخت های شهر ها از یک سو و رشد 
جهانی حمالت سایبری از سوی دیگر، سبب افزایش اهمیت توجه مدیران 
و کارشناسان به اصول و شیوه های دفاع غیر عامل در سامانه های مدیریت 
شهری مبتنی بر فناوری اطالعات گشته است. از آنجایی که این سامانه ها 
بخش مهمی از زیرساخت های حیاتی کشور به شمار می آید و بعضا ادامه 
ماموریت و استمرار فعالیت یک سازمان به عملکرد صحیح این سامانه ها 
متکی می باشد، نیاز به حفاظت در برابر تهدیدات گوناگون موجود در فضای 
سایبری دارند. بنابراین امروزه تهدیدات سایبری از هر زمان دیگری جدی تر و 
مهم تر بوده و ایجاد نگرش و تالش قابل توجه برای ایجاد سامانه های امن 
در میان مسئولین و مدیران مدیریت زیر ساخت های شهری ضروری بوده 
ومی بایستی در مراحل مختلف برنامه ریزی وتوسعه زیرساخت ها وبکارگیری 

نرم افزارها مورد توجه موکد قرارگیرد.
* با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر سید جواد هاشمی فشارکی مدرس 
دانشگاه مالک اشتر که زحمت اصلی تهیه این مقاله به عهده ایشان بود.
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رابطه و وابستگي فعالیت هاي انساني با مکاني که این فعالیت ها در قلمرو آن ظاهر مي شود ، و هماهنگي ها و نا هماهنگي هاي طبیعي که در نواحي مختلف سیاره 
زمین وجود دارد ، بس مهم و شایان توجه است شرایط محیط طبیعي چه از دیدگاه منطقه اي و چه از جهت موقعیت هاي خاص یک شهر یا یک روستا همواره عامل 

پیشرفت یا بازدارنده بوده است . 
بین عوامل طبیعي نیز ، آب و هوا نقش بسیار مهمي در فعالیت هاي انساني دارد . مساعدت یا عدم مساعدت آب و هوا بیش از سایر عوامل طبیعي در زمینه گسترش 
اماکن شهري و روستایي مؤثر مي باشد . یکي از عوامل آب و هوایي ریزش هاي جوي است که در فصول مختلف سال تأثیرات متفاوتي در پراکندگي جماعات انساني و 

تأمین منابع معیشت آن ها اعمال مي کند ) شیعه ، 1379 ، 179 ( .
سال هاي پرباران یا بسیار خشک نیزهردو در کیفیت محیط زندگي انسان نقش مؤثري دارند.بارش هاي زیاد ویا عدم وجود بارش مي تواند بحران هاي شدیدي را ایجاد 

ویا گسترش دهد. 
بنابراین بایستي تأثیر این عوامل برشهر و ایجاد بحران هاي ناشي از آن در برنامه ریزي شهري لحاظ شود . در این راستا تحقیق حاضر با مطالعه اسنادي به شناسایي عوامل مؤثر 
برایجاد بحران هاي شهري مي پردازد که نتیجه آن توجه به استفاده حداکثر و مطلوب از تمام آب باران در امور مختلف کشاورزي ، صنعتي ، حمل و نقل آبي ، تفریحي ، توریستي 

و امثال آن در برنامه ریزي  هاي شهري است تا ضمن جلوگیري از ایجاد سیل و کاهش زیان هاي باران استفاده از آن را در ابعاد گوناگون گسترش دهیم .
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• مقدمه
1ـ1ـ طرح و بیان مسأله 

معیار هایي از قبیل درجه حرارت ، خاک ، شکل و بعد مناطق ، آب و هوا 
و... این امکان را فراهم مي سازد که جنبه هاي اسکان و فعالیت هاي اقتصادي را 
مورد توجه قرار دهیم . در جنبه اسکان همبستگي عوامل مناسب ) آب و هوا ، خاک 
و غیره ( در فضا هاي کاربري وسیع و گسترده مورد توجه است و توسعه شهري 

متناسب با شرایط زندگي افراد در نظر گرفته مي شود ) رباني ، 1381، 83 (.
امروزه تحت تأثیر شرایط و عوامل متعدد شاهد رشد روز افزون مجموعه 
هاي شهري هستیم که در بسیاري موارد این مجموعه ها با مسأله سیل به 
عنوان یک حادثه طبیعي دست به گریبان هستند شرایط و عوامل گوناگوني 
در وقوع و رخداد سیل تأثیر مي گذارند که شامل عوامل طبیعي و انساني است 
. اگرچه عوامل طبیعي به عنوان مسبب اصلي ایجاد سیل و خسارت ناشي از 
آن معرفي شده است و نقش عوامل انساني و دخالت هاي او نه تن ها کمتر 
از نقش عوامل طبیعي نمي باشد بلکه در مواقعي عامل اصلي ایجاد سیل و 
خسارت آن نیز بوده اند . جهت کاهش هر چه بیشتر اثرات سیل بر روي نواحي 
شهري اقدام هاي مختلفي از جمله اقدام هاي ساختماني و مدیریتي مي تواند 
انجام گیرد که هر کدام به وسیله عواملي و در دوره هاي زماني خاص اجرا مي 
شود . البته در استفاده از این اقدام ها نیز باید ن هایت دقت اعمال شود چرا 
که در بعضي مواقع در صورت عدم نظارت و اجراي صحیح به عنوان عوامل 
ایجاد بحران و خسارت عمل مي کنند . اقدام هاي مدیریتي و ساختماني در 

صورتي که به تن هایي به کار روند کمتر مي تواند مفید و 
مؤثر واقع شوند در حالیکه تلفیق این دو روش با یکدیگر 
موفقیت و کارایي طرح ها و روش هاي مقابله با سیالب 
هاي شهري را چند برابر مي کند انجام اقدام هاي مقابله 
با سیالب هاي شهري باید در سه دوره زماني کوتاه مدت 
، میان مدت و بلند مدت صورت گیرد که مقدمه اجراي 
این روش ها برنامه ریزي هاي کوتاه مدت ، بلند مدت و 

میان مدت مي باشد ) عبدالهي ، 1382 ، 58 ( .
1ـ2ـ اهمیت و ضرورت 

سرمایه  و  ها  فعالیت  تمرکز  محل  عنوان  به  ها  شهر 
و  بوده  انساني  جمعیت  توجه  مورد  همواره  گذاري 
است  شده  نقاط  این  سریع  رشد  موجب  موضوع  همین 
)University of Tokyo,1995(  بنابراین با توجه 

به رشد سریع جمعیت و شهرنشیني بحران هاي شهري به طور بسیار نگران 
کننده اي زیاد خواهند شد اگرچه تکنولوژي پیشرفته آسایش و تسهیالت الزم 
را در برابر حوادث طبیعي اعم از سیل و زلزله فراهم آورده است، ولي شهر 
ها در برابر این گونه حوادث خیلي آسیب پذیرند . آنچه مسلم است این که 
جمعیت زیاد و متراکم شهر ها سرانجام به افزایش خسارت هاي ناشي از این 

.) Yoshiaki  Kavata 34.P,1993,(حوادث منجر خواهد شد
توجه  با  که  است  امر  این  بیانگر  ایران  هاي  شهر  جغرافیایي  موقعیت 
ضرورت  مختلف  آبریز  هاي  حوضه  مسیر  در  ها  شهر  قرارگیري   به 
بایست  مي  و  شود  مي  احساس  ها  سیالب  براي  الزم  هاي  بیني  پیش 
شهرسازان و برنامه ریزان شهري ، زمین شناسان و جغرافیدانان به بررسي 
دقیق علل و عوامل ایجاد این بالیاي طبیعي در مناطق شهري بپردازند و راه 
کار هاي الزم را براي کاهش اثرات آن پیش بیني کنند ) دفتر مطالعات و 

برنامه ریزي شهر تهران  ، 1371 ، 401 -402 ( . 
1ـ3 ـ پیشینه پژوهش 

در بسیاري از کشور هاي ج هان چندین سال است که تدابیر مقابله با خطر 
سیل و طغیان آب ها در طرح و اجراي ساختمان ها و مکان یابي سکونتگاه 
ها به کار مي رود و با آنکه اکثر شهر ها و مراکزجمعیتي کشور همواره در 
معرض تخریب ناشي از سیالب ها بوده است و هنوز هم همه ساله مي توان 
فهرست بلندي از تکرر وقوع سیل و بزرگي خسارت هاي ناشي از آن را تهیه 
نمود ، در این میان به جز اقدام هاي پراکنده امداد رساني و نجات آن هم بعد 
از وقوع حادثه و محدود به تدابیر موضعي و موقتي هیچ گونه طرح جامعي 
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براي تجهیز شهر ها در برابر خطر هاي سیل تهیه و اجرا نشده است ) طاهري 
بهب هاني ، 1375 ، مقدمه ( وحتی به صورت جدي تأثیر انواع بارش ، حجم 
، توزیع و کمیت بارش بر روي سیستم هاي شهري و زندگي شهروندان و 
تأسیسات و خدمات شهري نیزمورد بررسي قرار نگرفته است تن ها مقاالت 
و بررسي هاي پراکنده اي در رابطه با مدیریت بحران سیل ، تأثیرات تغییر 
بارش ، طراحي صحیح فضا هاي شهري وغیره وجود دارد که به برخي از آن 

ها اشاره مي گردد .
مقاله هایی با عنوان : بررسي وضعیت بارش تگرگ و خسارت هاي ناشي 
از آن در ایران از زهره ج هانگیري ، مژده پدرام . بررسي همدیدي بارش 
سیستم  کاربرد   . مغزي  مینا   ، نصیري  آزاده   ، بابایي  حاج  نوید  از  تگرگ  
اطالعات جغرافیایي ) GIS ( در کاهش آسیب پذیري بافت هاي شهري در 
برابر بالیاي طبیعي  از مجتبي رفیعیان ، کورش علي رضایي پرتو . معرفي 
چند روش غیر سازه اي کنترل سیالب در مناطق شهري از رفعت زارع بیدکي 
. بررسي علل و عوامل وقوع سیالب و آبگرفتگي در مناطق شهري ایران و 
راه هاي پیشگیري آن  از یوسف زندي . اهمیت مطالعه تغییر بارش در بروز 
بالیاي طبیعي مطالعه موردي : تغییر بارش کردستان از نقطه نظر روز هاي 

بارش و مقادیر آن از احمد عسکري ، محمد طالب . 
2 ـ تعاریف و مفاهیم

2ـ1ـ تعریف بارش
بارش مهمترین پدیده یا ویژگي محیط زیست است 
وتاکنون مطالعات فراواني درباره عوامل ایجاد آن انجام 

شده است ) علیجاني ، 1381 ، 202 ( . 
باران ریزش جوي به صورت ذرات آب مایع وبه شکل 
قطراتي با قطري بیش از 0/5 میلیمتر است که قطر هاي 
از قطرات  به طور عادي  باران  . قطرات  دارند  متفاوت 
باران ریزه بزرگتر است . قطر قطرات باران متفاوت است 
واز همین راه مي توان آن را از باران ریزه تفکیک کرد 
. در بعضي حاالت ابر ها در بردارنده تعداد زیادي ذرات 
اثر طوفان هاي  یا شن هستند که در  ریز گرد وخاک 
گردوخاک و شن از سطح زمین به هوا بلندشده است این 
ذرات ممکن است بعداز طي مسافتي زیاد به سطح زمین 

بازگردند ) ریتاالک ، 1373 ، 84 ( .  
باران آشناترین مثال بارندگي است . این حکم چنان 
استعمال عام یافته است که اغلب درمحاوره به مجموع 
کل بارندگي نیز اطالق مي شود .با اینکه تعریف باران ساده است ولي توضیح 
پیدایش آن پیچیده است .باران حالتي از بارندگي به صورت مایع مي باشد با 
وجود اینکه بسیاري از ابر ها تولید باران نمي کنند ، ولي بسیاري از باران ها 
نتیجه مستقیم تراکم قطرات کوچک آب در ابر هاست که درنتیجه رشد به 
اندازه اي مي رسند که اثر شناوري هوا را خنثي مي کنند دراین میان میزان 
قابل توجهي ازباران ها به ویژه در عرض هاي میانه وباال در واقع برف آب 

شده است ) جعفرپور ، 1370 ، 145 ( .  
3 ـ عوامل مؤثر در تحلیل پدیده بارش 

3ـ 1 ـ چگونگي ایجاد بارش 
بارش زماني اتفاق مي افتد که هواي مرطوب وعامل صعود هر دو با هم در 
منطقه اي وجود داشته باشند به عبارت دیگر ، هواي مرطوب باید تا ارتفاع 
معیني باال رود تا بر اثر سرد شدن آدیاباتیک به نقطه اشباع برسد ودر مرحله 
بعد ، ابر بارش را پدید آورد . نبود هریک از این دو عامل مانع وقوع بارش 
مي شود . صعود هواي مرطوب براي ایجاد بارش به عوامل متعددي نسبت 
داده شده است براساس این عوامل صعود بارش را به انواع جداگانه اي تقسیم 
کرده اند متداول ترین این انواع عبارتند از : بارش جبهه اي یا سیکلوني ، 
بارش همرفتي و بارش کوهستاني . عامل هاي مؤثردرصعود عبارتند از عامل 
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چرخندگي ، عامل همرفت وعامل ناهمواري . ) علیجاني ، 1382 ، 239 ( .
3ـ2 ـ توزیع پراکنش فضایي بارش 

بارندگي عوامل بارش ، بعضي جا ها پرباران و  به دلیل یکنواخت نبودن 
بعضي مناطق کم باران است . مناطق پرباران جا هایي هستند که هر دو عامل 
اصلي بارش ، یعني عامل صعود وهواي مرطوب وجود دارد ، مانند منطقه 
کمربند همگرایي حاره برروي اقیانوس ها و جنوب شرقي و شمال غربي قاره 
ها . منطقه کم باران جایي است که هردو یا یکي از عوامل ایجاد بارش در آنجا 

وجود ندارد و حتي بر روي اقیانوس ها هم کم آبي حاکم است . 
نحوه پراکندگي بارش را برروي زمین عوامل به وجود آورنده آن ، یعني عامل 
صعود و منبع رطوبت، تعیین مي کنند . در جایي که تأثیر این دو عامل مطلوب 
باشد ، حداکثر بارش رخ مي دهد و در جایي که هیچکدام از این عوامل مؤثر 
نباشند ، میزان بارش به حداقل ممکن مي رسد و حتي در بیشتر موارد هرگز 
بارشي رخ نمي دهد ، بنابراین بر نقاط روي زمین به نسبت مساوي باران  نمي 
بارد. از این نظر ، مناطق روي زمین را مي توان به سه دسته تقسیم کرد : 
نواحي پر باران یا خیلي مرطوب ، نواحي کم باران یا کم آب و نواحي با بارش 

متوسط ) علیجاني ، 1382 ، 239 ( .
3ـ3 ـ توزیع زماني بارش 

کشور  در   . ماست  کشور  در  بارندگي  زماني  پراکندگي  دیگر  مهم  مسئله 
مابیشتر بارش ساالنه در ماه هاي زمستان و اوایل ب هار روي مي دهدکه 
بارش زیاد خود عامل محدود کننده است در حالیکه در تابستان که آب زیادي 
وبنابراین  است  ناچیز  بارندگي  ایران  نقاط  اغلب  در  معموال  است  نیاز  مورد 
بارش کم و نیاز آبي شدید نیز عامل محدود کننده به شمار مي رود. بخشي از 
بارش ساالنه در کشور نیز به صورت بارندگي هاي شدید و ناگ هاني است 
که گاهي موجب بروز سیل هایي مي شود که از یک طرف خسارات بسیاري 
برجاي مي گذارد و از طرف دیگر غالبا بدون مصرف به هدر مي رود ) صداقت 

. ) 23 ، 1379 ،
در ایران پراکندگي جغرافیایي شهر ها بیشتر در نواحي دیده مي شود که 
بارندگي کافي براي کشاورزي و آب مورد نیاز براي تأمین شهر ها وجود دارد 
. در این رابطه نواحي مرکزي ، شرقي و جنوب شرقي ایران به تکوین تعداد 
معدودي از جوامع شهري امکان داده اند . بخش عظیمي از شهر هاي ایران 
آب مورد نیاز خود را از منابع زیر زمیني تأمین مي نمایند . قنات ، آب انبار ، 
حفر چاه ، آب باران وآب هاي جاري رودخانه ها منابع آب مورد نیازدرشهر ها 

راتأمین مي کنند) نظریان، 1379 ،129 ( .

3ـ4ـ انواع بارش 
ها  آن  به  که  شوند  مي  حاصل  ابر  از  مستقیما  ها  بارندگي  از   برخي 
بارش هاي ابري مي گویند نظیر باران ، برف و تگرگ در حالیکه برخي دیگر 
از تراکم یا تصعید در سطح عوارض مختلف زمین به وجود مي آیند که به 
بارش هاي غیر ابري معروفند مانند مه تر ، شبنم ، ژاله، یخ پوشه و یخ قندیلي 

) زمردیان ، 1374 ، 134 ( 
رگبار هاي شدید یکي از پدیده هاي خطرناک و خسارت بار محیط هستند 
که در بیشتر مکان ها به ویژه در مناطق کم باران اتفاق مي افتند و خسارات 
این  آورنده  وجود  به  سینوپتیک  شرایط  شناسایي  شوند  مي  راسبب   زیادي 
رگبار ها مي تواند در پیش بیني زمان وقوع واجراي آمادگي الزم کمک کند. 

) علیجاني ، 1381 ، 208 (
به طور کلي نزوالت جوي از سه طریق صورت مي گیرد :

- جابجایي:  نزوالت از طریق جابجایي یکي از مهمترین حاالت بارش است 
که در بسیاري از مکان ها و حتي به وقت تابستان نیز روي مي دهد . 

که  است  جوي  نزوالت  ترین  سنگین  کوهستاني  نزوالت  کوهستاني:   -
چنانچه حصار هاي ناشي از توپوگرافي زمین وجود داشته باشد هواي پربار 
از نم به طور اجبار صعود نموده وبه باالي سطح زمین خواهد رسید در نتیجه 

منبسط شده در اثر انبساط سرد مي گردد که پیامد آن نزوالت جوي است.
- چرخشي: مربوط به توده هاي هوا با حالت تراکم کم بوده که براثر حرکت 
کره زمین و اثر تشعشع نور خورشید بر فراز کره زمین حرکت مي نماید و نتیجه 

آن نزول باران است ) آشفته ،1370 ، 61 (.
4ـ تأثیر انواع بارش برسکونتگاه هاي شهري 

4ـ1ـ اثرات تگرگ بر سطح شهر 
تگرگ ریزش جوي به شکل توپ هاي کوچک یا تکه هایي از یخ ) تگرگ 
هاي سنگین ( است که قطر آن ها به 5 الي 50 میلیمتر یا بیشتر مي رسد. 
به شکل تکه هاي غیر منظم ریزش  یا متراکم و  به صورت مجزا   تگرگ 
مي کند. معموال تگرگ هاي سنگین از یخ شفاف یا یک سري از الیه هاي 
یخي شفاف به وجود مي آیند که ضخامت آن ها حداقل یک میلیمتر است 
با  از یکدیگر جدا مي شوند . تگرگ عموما   و توسط الیه هاي نیم شفاف 

طوفان هاي شدید و رعدوبرق همراه است ) ریتاالک، 1373، 86 (.  
شاید بتوان گفت این نوع بارش اثر مثبتي در بر ندارد وبه عکس خسارات 
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زیادي را به بار مي آورد. زیرا بلور ها یا تکه هاي یخ که به اندازه هاي مختلف 
کشاورزي  به محصوالت  آیند  مي  فرود  زمین  به  متر  میلي  2تا 5  قطر  به 
خسارت مي زنند و باالخص شکوفه درختان میوه را از بین     مي برند . 
همچنین شیشه ساختمان ها و اتومبیل ها را مي شکنند و به بدنه آن ها نیز 
آسیب مي رسانند و با فرود آمدن برسر انسان خسارات جاني هم به بار مي 

آورند ) زمردیان ، 1374 135 ( .
4ـ2ـ اثر برف برسکونتگاه هاي شهري

برف نیزمانند باران داراي آثار مثبت ومنفي بي شماري است . براي ادراک 
تأثیر برف برفعالیت هاي انسان الزم است بیش از هرچیز به بررسي دوام برف 

و مدت ماندن آن برروي زمین بپردازیم .
برف یکي از مهمترین عوامل تغذیه منابع آب )چه سطحي و چه زیر زمیني( 
است و از این نظر داراي یک ویژگي مثبت بسیار با اهمیت است. همچنین 
برف عالوه برآلوده زدایي جوي  به خاطرماهیت سردش در از بین بردن برخي 
میکروب ها و کاهش برخي از امراض و بیماري ها نقش مهمي را ایفا مي کند. 
برف هاي متراکم و رودخانه هاي یخ زده شاهراه هاي بسیار خوبي را تشکیل 
مي دهند و مسافرت هاي بسیارمطبوع و دلکش و جاذبه هاي توریستي خاصي 
را فراهم مي آورند . ورزش هاي زمستاني و اسکي روي برف داراي اثرات 
منفي نیز مي باشد . هنگامي که برف مي بارد و به ویژه همراه با باد و طوفان 
بوده و ایجاد کوالک مي کند ، مزاحمت هایي را به وجود مي آورد و از جمله 
قابلیت دید را براي حمل و نقل زمیني ویا هوایي کم مي کند . وجود بلور هاي 
یخ در برف و آلبدوي بسیار باالي آن ) گاه بیش از 90 درصد( دماي محیط را 
کاهش مي دهد و نیاز به انواع انرژي و سوخت را باال مي برد . رنگ روشن 
و آلبدوي زیاد برف به چشم ها آسیب مي رساند و نارسایي هاي دید و حتي 

نابینایي را موجب مي گردد و به همین دلیل استفاده از عینک هاي آفتابي و 
دودي در مناطق برفگیر بسیار رایج است . هنگامي که برف یا به صورت بارش 
ویا توسط باد سطح زمین را مي پوشاند جاده ها و خطوط آهن را مسدود نموده 
، حمل و نقل زمیني را کند و حتي از حرکت باز مي دارد . بنابراین استفاده 
از نمک وشن و ماسه براي ذوب برف ویا به کار گیري ماشین آالت سنگین 
مثل لودر ، بولدوزر ویا برفروب ها براي باز نگه داشتن جاده ها امري ضروري 
و اجتناب ناپذیر خواهد بود . تراکم برف و انبوه شده آن باالخص در سطوح 
کوهستاني نیز مثل بهمن را به وجود مي آورد . در دره ها ودامنه ها قشر برف 
و گاه یخ به صورت توده اي فشرده به طور ناگ هاني و غیر مترقبه حرکت 
بار مي آورد  ویا سقوط مي نماید و خرابي هاي بسیاري را در مسیرش به 
حتي اگر سرعت حرکت بهمن نسبتا ضعیف باشد و مسافت طي شده اهمیت 
چنداني نداشته باشد باز پدیده بهمن بسیار خطرناک است وانگهي سقوط بهمن 
تشکیل سیلي از گل و الي و سنگ ها را مساعد وسهل مي سازد)  زمردیان 

. ) 135 ، 1374 ،
یکي دیگر از معضالت برف ناشي از ذوب آن است . در کشور هاي کانادا ، 
سیبري و قسمت هاي شمالي روسیه بد ترین اوقات سال فصل ب هار است 
زیرا در این فصل برف ها شروع به ذوب شدن مي کنند و باتالق ها و گودال 
هایي مملو از گل والي را به وجود مي آورند و از همه مهمتر باعث طغیان 
رودخانه ها مي شوند . از همه بدتر زماني است که بخش علیاي رودخانه هایي 
که به طرف اقیانوس منجمد شمالي جریان دارند شروع به ذوب شدن مي کند 
در حالیکه قسمت هاي سفلي هنوز یخ بسته است . در چنین شرایطي قطعات 
عظیم برف و یخ مي شکنند وبه طرف مصب پیش مي روند ، قطعات بزرگ 
یخ بستر رود را مسدود مي کنند و سر انجام موجب طغیان آن ها مي شوند.  
در عرض هاي پایین تر ویا در مناطق کوهستاني ایران نیز در اواخر اسفند و 
اوایل ب هار براثر تغییر ناگ هاني حرارت و ذوب سریع و شدید برف و یا به 

دلیل باران شدید بر روي برف ها سیل هاي مخربي ایجاد مي شود . 
کنش برف از دو جنبه اهمیت دارد : از یک سو در طي نزول مي تواند پیامد 
مهمي به بار بیاورد ازسوي دیگر پوشش برف روي جاده تردد خودرو ها را آرام 
مي کند وحتي توقف آن ها را موجب مي گردد . به طور کلي دو نوع برف وجود 
دارد وسبب خسارت هاي گوناگون مي شود اگر برف از دانه هاي ریز تشکیل 
شود ، در دستگاه هاي برقي نفوذ مي کند . متراکم شدن دانه هاي برف باعث 
بروز حوادث مي شود این حوادث نادر است اما آثار اسفباري برجاي مي گذارد .
اگر برف سنگین باشد پیامد هاي آن مي تواند به مراتب حادتر باشد این نوع 
برف هنگامي     مي بارد که توده هواي برف مملو از بخار آب در تماس با 
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هواي منجمد در ارتفاعات باشد .این مورد بیانگر وضعیتي است که بیشتر در 
جنوب فرانسه هنگام نفوذ توده هاي گرم که از مدیترانه مي آید روي مي دهد 
. بنابراین ریزش هاي شدید به وجود مي آید واین برف اغلب چسبندگي دارد 
وروي درختان و سیم هاي برق مي نشیند . دانه هاي برف مي تواند گاه بیش 
از 10 سانتي متر قطر داشته باشد سیم ها سنگین ودر نتیجه قطع مي شوند 
این شکستگي با تکان هاي شدید که نتیجه سقوط ستون ها و دیرک هاست 
تا شعاع ده ها کیلومتر را در بر مي گیرد . برق نیز دریک ناحیه کامال قطع مي 
شود، ارتباط تلفني نیز قطع مي گردد در این موارد پیامد هاي بسیار خطرناکي 
 پیش مي آید . تردد وسایل نقلیه زمیني ناممکن مي شود راه هاي شوسه از 
تیر هاي برق و تلفن وشاخه هاي شکسته پوشیده مي شود و ضخامت برف 

عبور و مرور را بامشکل مواجه مي کند .
امروزه قطع خطوط برق و عدم امکان حمل و نقل نسبت به گذشته مسائل 
بسیار مهمي را در پي دارد در حقیقت بدون وجود برق، جریان زندگي مختل 
مي شود . وسایل برقي خانگي از کار مي افتد، شوفاژ ها عمال با قطع برق 
از کار مي افتند، در خطوط مراسالتي به دلیل ضخامت برف کمک رساني 
افتد و تجمع برف روي شیب   مشکل مي شود، کشاورزي به مخاطره مي 

دره ها مي تواند به تشکیل بهمن منجر شود .) خالدي ، 1380 ، 8 (.  
4ـ3ـ باران و اثرات آن بر جوامع شهري

باران داراي آثار وپیامد هاي مثبت و بسیار مفید نیز مي باشد . اولین وشاید 
مهمترین اثر مثبت آن تأمین آب مورد نیاز سکونتگاه ها و جوامع انساني است 
. تأمین آب شرب ، آب مورد نیاز براي کشاورزي و صنعت و سایر بخش هاي 
مصرف ، باالخص در مناطق بدون برف به میزان قابل توجهي از طریق باران 
انجام مي شود . در تغذیه رودخانه ها و آب هاي سطحي ویا آب هاي زیرزمیني 
نیز باران نقش مهمي  را ایفا مي کند به خصوص باران هاي    جبهه اي و 
کوهستاني که غالبا ریزدانه و منظم هستند و فرصت نفوذ در زمین را دارند 
در ایجاد یا تغذیه آبخوان ها و سفره هاي آب زیر زمیني و همچنین تشکیل 
دبي هاي منظم رودخانه اي از اهمیت ویژه اي برخوردارند . شستشوي جو و 
آلوده زدایي هوا ، شستشوي سنگ بنا ها و روکار ساختمان ها وغیره و پاکیزه 
نمودن فضاي زیست یکي دیگر از آثار مثبت باران است . همچنین تغییر درجه 
حرارت و رطوبت جو و به عبارتي تعدیل و تلطیف هوا و فرح بخش ساختن آن 

را نباید از نظر دور داشت . 
مالحظه مي گردد که باران داراي آثار مثبت و منفي بي شماري است که 
در برنامه ریزي ها باید مورد توجه قرار گیرند پس الزم است که در طراحي 
وبرنامه ریزي ها به مقدار باران ، شدت باران ، توزیع مکاني و زماني باران و 

باالخره چگونگي استفاده وبهره برداري از آب باران بیش از هر چیز اهمیت 
داد. بارش ها شرایط رطوبتي انتقال برق و عملکرد عایق ها را تحت تأثیر قرار 

مي دهند ) زمردیان ، 1374 ، 134 (.   
در موقع بارندگي جو ممکن است در اثر قطرات آب یا ذرات یخي تا حدي 
تیره شود . میزان دید به هنگام ریزش باران ، به اندازه قطرات و تعداد آن ها 
در حجم معیني از هوا بستگي دارد. باران هاي مالیم روي دید تأثیر کمي 
دارند اما باران هاي با شدت متوسط معموال دید را به 10 تا 3 کیلومتر تقلیل 
مي دهد . در باران هاي شدید دید ممکن است به 500 تا 50 متر تقلیل یابد. 
میزان دید در موقع ریزش باران ریزه به شدت آن بستگي دارد و معموال در 
این نوع بارندگي دید بین نیم الي 3 کیلومتر تغییر   مي کند . در قطرات مه 

دید افقي معموال » به کمتر از 500 متر تقلیل مي یابد . 
این فرم بارش در نواحي بسیار مرطوب و پرباران و مناطقي مثل انزلي و 
رشت که گاه چندین روز پیاپي صورت مي گیرد مزاحمت هاي گوناگوني را 
فراهم مي آورد از جمله اینکه اکثر فعالیت هاي اقتصادي به ویژه فضا هاي 
باز را با مشکل مواجه نموده و گاه آن ها را مختل مي سازد ، قابلیت دید را 
کم نموده و ترافیک و تردد را کند و خطر آفرین مي کند . وانگهي باران با 
CO2 موجود در هوا، باالخص در شهر هاي بزرگ ، ترکیب شده و موجب 
انحالل و خورندگي سنگ هاي ساختماني و بنا ها مي شود . زنگ آهن و 
پوسیدگي فلزات و ابزار فلزي و ماشین آالت نیز از دیگر آثار منفي و زیان بار 
 باران مي توانند به شمار آیند . باران هاي سیاه و ناشي از آلودگي هوا از دیگر 

مزاحمت هاي شهر هاي بزرگ و صنعتي است. 
در مناطق گرم و خشک نیز باران به گونه اي دیگر آسیب مي رساند . در این 



42سال ششم شماره 21

مناطق رخداد باران اکثرا به صورت درشت دانه و شدید بوده و اولین اثر منفي 
آن ایجاد سیل هاي خانمان برانداز است . خسارات جاني و مالي ، تخریب 
تأسیسات انساني ، نابود محصوالت و زمین هاي کشاورزي و فرسایش شدید 
خاک حاصل این سیل ها و این نوع بارندگي هاست . توزیع زماني ناهماهنگ 
از دیگر مواردي است که در مناطق گرم  باران  اتفاقي بودن  وبي هنگام و 
آورد  مي  پدید  کشاورزي  محصوالت  براي  ویژه  به  را  ضایعاتي  خشک   و 

) زمردیان، 1374، 134(
5ـ تأثیر باران هاي اسیدي برسطح شهر

یک  وسیله  به   1853 سال  در  بار  نخستین  براي  اسیدي  باران  اصطالح 
دانشمند  این  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  اسمیت  نام  به  انگلیسي  شیمیدان 
اصطالح مزبور را به آنچه که از آسمان منچستر و اطرافش برسر این شهر فرو 

مي بارید اطالق کرد. او توانست با ارایه دالیلي علل برخي از پدیده هاي ویژه 
محلي مانند خوردگي فلزات، رنگ باختگي رخت و لباس برروي بند و از میان 
رفتن پاره اي از گیا هان را به باران هاي اسیدي نسبت دهد. از آن زمان تا 
کنون بروز باران هاي اسیدي و اثرات حاصل از آن به عنوان یکي از مهمترین 
معضالت ناشي از رشد و گسترش تکنولوژي و شهرنشیني فرا روي جوامع 

صنعتي قرار گرفته است ) روشني ، 1381 ، 93 (.
با اینکه فرایند تبدیل گاز ها به اسید و شسته شدن آن ها از طریق بارش 
هاي جوي هزاران سال قبل از اینکه بشر در مقیاسي وسیع شروع به استفاده 
از سوخت هاي فسیلي کند، در جو شروع شده وترکیب هاي گوگرد و ازت 
نیز براثر فرایند هاي طبیعي، شامل فعالیت هاي آتشفشاني و فعل و انفعاالت 
باکتریایي خاک ، تولید و به اتمسفر اطراف افزوده شده اند، اما فعالیت هاي 
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صنعتي دوران معاصر، باعث بروز واکنش هایي شده که به وسیله خورشید 
تحریک مي شوند و از سوي دیگر فراواني اکسیژن و بخار آب جو زمین در 
سرعت بخشیدن به انجام آن ها مؤثر مي باشند که عموما این واکنش ها در 

الیه تروپوسفر انجام مي گیرند .  
ذرات یا قطره هاي ریز آب در هوا یعني سازندگان ابر ها ، دائم ذرات معلق 
و گاز هاي محلول در آب را جذب مي کنند . براین اساس ، در موقع بارندگي 
ناپاکي ها شسته شده واز اتمسفر جدا  مي شوند . تمامي گاز هاي محلول از 
طرق مذکور ، قابل جداشدن از هوانیستند ولي دي اکسید گوگرد و اکسید هاي 
ازت به راحتي توسط ذرات بخار آب جذب شده وبه اسید سولفوریک و اسید 
نیتریک تبدیل مي شوند . تبدیل گاز ها به اسید و شسته شدن آن ها از طریق 
ریزش هاي جوي ، هزاران سال قبل از اینکه انسان در مقیاسي وسیع شروع به 
استفاده از سوخت هاي فسیلي کند در جو زمین اتفاق مي افتاده است و ترکیب 
گوگرد و ازت نیز براثر فرایند هاي طبیعي چون فعالیت هاي آتشفشاني و فعل 
و انفعاالت باکتري هاي خاک ، تولید وبه اتمسفر اطراف افزوده شده است .اما 
فعالیت هاي صنعتي عصر حاضر باعث بروز واکنش هایي شده واز طرف دیگر 
فراواني اکسیژن بخار آب جو زمین نیز در سرعت بخشیدن به انجام آن ها 
مؤثر است . اسید ایجاد شده توسط ریزش هاي جوي به سطح زمین یا آب ها 
فرود مي آید ، براین اساس ، اصوال باران اسیدي را مي توان نتیجه مستقیم 

خود پاالیي طبیعي هوا دانست . 
باران اسیدي بر خاک بر اثر ورود اسید باعث شستشوي شدید تر مواد غذایي 
و سر انجام نیز سبب آزاد شدن یون هاي سمي آلمونیوم از کاني هاي  رس 
تجزیه شده مي گردد . عالوه بر این بعضي از فلزات سنگین ، همزمان آشکارا 
به طور زیانبخش برزندگي همزیستي ریشه گیاه قارچ تأثیر مي گذارد. وارد 

آمدن لطمه به ریشه و برگ ، موجب کاهش مواد غذایي مي شود . 
به ذکر است که حفظ محیط زیست در کره زمین در مقابل پدیده  الزم 
مخرب باران هاي اسیدي به منظور نگهداري اصالت و درستي چرخه هاي 
عمده حیاتي ، به کوشش ها و همکاري همه جانبه و روش هاي علمي وعملي 

منطبق براصول اقتصادي نیاز است ) کردواني، 1372، 260 (.
پسماندهای کارخانه ها و مراکز تولیدي و صنعتي گازها و بخارهایي که از 
آن ها و نیز از وسایل نقلیه موتوري خارج مي شوند خطر بزرگي براي محیط 
زیست انسان به شمار مي روند. امروزه کمترنقطه اي در ج هان مي توان یافت 
که ساکنین آن از غیر بهداشتي بودن محیط زیست مخصوصا آلودگي هوا رنج 
نبرند . وسایل و دستگاه هایي که از سوخت فسیلي استفاده مي کننددر فضا 
مواد آلوده کننده پخش مي کنند و این مواد در اثر ترکیبات مختلف در فضا به 

باد ها وباران هاي اسیدي تبدیل مي شوند .باران اسیدي به تدریج محیط ما 
را فرسوده مي سازد ، برساختمان ها و کوه ها فرود مي آید و به آن ها آسیب 
مي رساند ، سنگ هاي آهکي یا حاوي آهک نظیر مرمر را مي ساید ، جنگل 
ها را خشکانده یا نابود مي سازد ، خاک هارا اسیدي کرده و موجب ازبین رفتن 
حیات گیا هان و روییدني ها و خشک شدن آن ها  مي شود ، آب دریاچه 
ها را مسموم مي سازد و با باال رفتن سطح مقدار اسید موجود در دریاچه ها 

موجودات زنده آن ها را نیز هالک مي کند . 
آلودگي اسیدي فضا و محیط زیست به عنوان یک مسأله خطیر کارشناسان 
مسائل زیستي را برآن داشته است تا مجدانه به ارایه راه هایي براي کنترل آن 

مبادرت کنند) مک کورمیک ، 1371 ، 12(.
6ـ مه و اثرات آن بر شهر 

مه قطرات خیلي کوچک آبکي معلق در هواست این پدیده دید افقي را در 
سطح زمین به کمتر از یک کیلومتر تقلیل مي دهد . هنگامي که روشنایي به 

قدر کافي موجود باشد قطرات منفرد با چشم غیر مسلح دیده مي شوند.
مه معموال شامل قطرات آب است ولي در بعضي حالت ها ممکن است 
کریستال هاي یخ هم با مه همراه باشد در عرض هاي باال ) معموال 50 درجه 
به باال نزدیک قطب ( مه یخي در درجات پایین تر از من هاي 20 درجه سانتي 
گراد دیده مي شود، مشروط بر آنکه باد ضعیف وسایر شرایط تشکیل مه موجود 
باشددر زمین هاي مرتفع مه به شکل ابري است که در روي زمین گسترده 
شده است . دراین حالت آن را مي توان یکي از دسته هاي ابرهم محسوب 
کرد که براي تشکیل احتیاج به صعود بي در رو دارد . در حالت کلي فرایند 
تراکم براي تشکیل مه معموال با هواي سرد سطح زمین همراه است. دو نوع 

مه مشخص به صورت زیر پدید مي آید.
الف : مه تشعشعي ، که در اثر سرد شدن شبانه زمین پدید مي آید. 

ب : مه فرا رفتي که معموال در اثر عبور هواي نسبتا گرم از روي زمین نسبتا 
سرد تشکیل مي شود ) ریتاالک ،1373 ، 86 (.

 هنگامي که ذرات موجود در مه فراوان باشند قابلیت دید کاهش مي یابد، 
آنگاه حرکت وسایل نقلیه مغشوش مي شود. هواشناساني که در زمینه ارتباط 
مه و پرواز هواپیما ها تحقیق مي کنند، هنگامي که قابلیت دید کمتر از 1000 
متر باشد وجود مه را تأیید مي کنند. کاهش قابلیت دید با کاهش تباین یا 
اختالف ناشي از انتشار نور براثر ذرات رطوبت و با نور کم ارتباط دارد. بنابر 
این دید راننده کاهش مي یابد همچنین دیدن تابلو هاي هشدار دهنده موجود 
در بزرگراه ها میسر نخواهد بود که خود باعث مشکالتي خواهد شد. در چنین 
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شرایطي تصادم خودرو ها و برخورد به موانع نیز خطر آفرین است) خالدي ، 
. ) 7، 1380

مه معمولي ترین و رایج ترین عامل انسداد و مانع براي قابلیت دید نه تن ها 
برروي آب بلکه براي جاده ها و خیابان هاي ساحلي مي باشد . غالبا دود هاي 
صنعتي ویا حاصل از سوخت کشتي ها و غیره اثرات مه را تشدید مي کند. در 
دریاي آزاد مه خطر برخورد و تصادف یک کشتي با کشتي دیگر و یا با تخته 
سنگ ها و کوه های یخی شناور1 را افزایش مي دهد. لذا براي اجتناب از این 
تصادف ها در مناطق کم ژرفا یا سایر نقاط خطرناک باید مراقبت هاي ویژه 

به عمل آید) زمردیان، 1374، 134 (. 
7ـ سیلگیري شهر ها 

بستر  از  است  استثنایي که ممکن  از یک جریان آب شدید  سیل عبارت 
طبیعي رودخانه لبریزشده و اراضي اطراف بستر را اشغال نماید، سیل مي تواند 
نتیجه ریزش باران هاي شدید، ذوب سریع برف و یخ ویا تخریب سد ها باشد. 
علت وجود این فرایند هرچه باشد وقتي که وارد مناطق شهري گردد موجب 
ایجاد خسارات وگاهي تلفات زیادي مي گردد، زیرا که شهر در جریان رشد و 
توسعه خود فضا هاي هیدرولوژیکي طبیعي )مسیل ها وبستر هاي رودخانه( را 
مورد تجاوز قرار   مي دهد ودر نتیجه مي توان گفت به طور معمول سیلگیري 
شهر ها حاصل دو دسته اقدامات است که قبال توسط شهرنشینان صورت 

پذیرفته است: 
- استقرار بافت قدیمي برخي از شهر ها در حاشیه رودخانه ها. 

- زماني که شهر ها برروي اراضي توسعه مي یابند که به علت نفوذناپذیري 
بسیارمناسب فاقد شبکه جریانات سطحي مشهودي مي باشند )به علت زیر 

ساخت و ساز و آسفالت قرار گرفتن زمین ها(.
بنابراین آب هاي حاصل از بارندگي قادر به نفوذ در زمین نشده و ابتدا در 
نواحي پست و گودي هاي سطح شهر جمع شده وسپس به صورت جریاناتي 
در سطح معابر در آمده و به طرف محالت پست تر جریان مي یابند اینگونه 
جریانات مي توانند خسارات زیادي به ساخت و ساز ها و تأسیسات شهري وارد 

آورند ) اصغري مقدم، 1378، 39 (.
هاي  آب  جریان  در  تأثیر شهرسازي  به  که  ها  ساکنان شهر  دیگر  اقدام 
 سطحي مربوط مـــــي شود ، در بادي امر قابل پیش بیني نبود . احداث 
ساختمان ها ، خیابان ها و پارکینگ ها بر روي خاک هایي که به نسبت نفوذ 
پذیر است باعث شده که مقدار زیادي از آب باران و آب هاي ناشي از ذوب 
برف نتواند از مفر هاي قدیمي و معمول خود عبور کند و به سفره هاي آب زیر 

زمیني بپیوندد و نتیجتا در گودي ها و نواحي پست انباشته مي شود و برسرعت 
حرکت آب به سمت نواحي کم ارتفاع و پایین دست شهر ها نیز افزوده مي 
گردد . بعضي برآورد ها حاکي از آن است که تا حدود 50 درصد از سطوح 

برخي از شهر ها براثر ساخت و ساز نفوذناپذیر شده است .
باید یاد آور شد که اقدامات ساختماني نمي تواند خطر سیلزدگي را به کلي بر 
طرف کند . بسیاري از اجتماعات انساني فاصله شکست سد ها و فرو ریختن 
سیل بند ها را تجربه کرده اند . در طبیعت ممکن است باراني بسیار شدیدتر 
از آن باراني نازل شود که یک مهندس طراح از دیدگاه اقتصادي مجاز است 
که در طراحي تأسیسات خود در نظر گیرد .در صورت وقوع چنین رویدادي، 

احتمال آن وجود دارد که خسارات و ویراني هاي اساسي پدید آید .
تخلیه مستقیم و تصفیه ناشده رواناب هاي ناشي از بارندگي ممکن است 
حتي بیش از فاضالب بارندگي هاي شدید به طغیان بستر رودخانه ها یا باال 
آمدن سفره هاي آزاد منجر مي گردد که مي تواند عامل سیل ودر نتیجه 
گسستگي خطوط آهن یا جاده ها شود که در ن هایت به سنگیني ترافیک مي 
انجامد، خاکریز نیز خسارت مي بیند وسیل باعث نفوذ آب به زیر زمین مي شود 
. قسمت هاي معیني از خاکریز ممکن است از آب اشباع شود و هنگام عبور از 

مسیر ، موجب تغییر شکل گردد وامکان دارد خاکریز منهدم شود .
در شهر ها خطر هاي مهم به دو دلیل پیش مي آید : افزایش شدت طوفان 
در منطقه شهري و افزایش بي رویه زمین هاي نفوذ ناپذیر که باعث باال آمدن 
بسیار سریع آب مي شود . با افزایش رشد و توسعه شهرنشیني باید منتظر ازدیاد 

شدت باران هاي طوفاني و باال آمدن آب هاي جاري خروشان بود. 
در مورد کشتیراني رودخانه اي ، سیالب ها نقش مخربي دارند و مي توانند 
مانعي در تردد کشتي به حساب آیندزیراجریان شدید ممکن است حمل برخي 

کاال ها ازجمله الوار هارا با مشکالتي توأم کند ) خالدي ، 1380، 16 ( .
بارندگي هاي سنگین و مداوم از عواملي است که باعث وقوع سیالب مي 
شود . بعضي از سیالب ها بعد از چند روز بارندگي آرام و اشباع کامل زمین 
که متعاقب آن یک بارندگي شدید صورت مي گیرد اتفاق مي افتد که این 
یکي از عوامل سرنوشت ساز در شکل دهي به وقوع سیالب هاي مخرب و 
ویرانگراست . به طور کلي در تمامي سطوح باران گیر آبخیز ها شدت لحظه 
اي رگبار هاي کوتاه مدت به عنوان عامل سرعت زماني تجمع رواناب هاي 
سطحي را رقم مي زند . سایر شرایط حاکم برسطوح باران گیر آبخیز هاي 
با  رابطه  را در  مولد سیل کمیت و مقدار حجم سیالب هاي جاري شونده 
شدت رگبار ها تعیین مي کند . عواملي مانند شیب و ج هات غالب اراضي ، 
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توپوگرافي ، پوشش گیاهي ، نوع و ساختمان ، بافت و عمق خاک ، نفوذ پذیري 
سطحي و تغییرات حرارتي محیط  و خاک و ظرفیت ذخیره سازي سطحي و 
 غیره عواملي هستند که نقش دوم را در سرعت زماني تجمع رواناب ها دارند 

) باباخاني، 1371، 300 (.
8ـ خشکسالي و اثرات آن 

در  معین  در مدتي  بارش  منتظره  از کاهش غیر  است  عبارت  خشکسالي 
منطقه اي که لزوما خشک نیست. میزان این کاهش آنقدر است که روند 
بنابراین خشکسالي ویژگي دائمي  را در منطقه مختل مي کند  عادي رشد 
منطقه نیست ودر هر رژیم آب و هوایي مي تواند اتفاق بیفتد مثال اگر در 
منطقه اي نظیر انزلي میزان بارش براي مدت یک سال خیلي پایین تر از حد 
متوسط منطقه باشد خشکسالي رخ مي دهد . در سالي که میزان بارش ساالنه 
کمتر از 1000 میلیمتر باشد ممکن است خیلي از گونه هاي درختي خشک 
شوند . اگرچه این مقدار بارش براي جنوب ایران خیلي بیش از بارش معمول 
است بنابراین در جنوب ایران دوره بارش مرطوب پدید مي آید . در منطقه 
جنوب که میزان بارش ساالنه حدود 200 میلیمتر است خشکسالي موقعي رخ 
مي دهد که بارش منطقه به طور غیر معمول کم شود و مثال به زیر 50 میلیمتر 

در سال برسد ) علیجاني ، 1382 ، 268 (.
بدیهي است که بي نظمي ها و نوسانات در روند عناصرآب و هوایي مانند 
دما ، بارندگي وشدت تبخیر عامل عمده بروز خشکسالي است . معموال این بي 
نظمي ها در تمامي انواع آب و هوا، با دوره هاي متناوب گوناگون مشاهده مي 
شود ، لیکن تناوب و شدت آن ها متناسب با ابري بودن نوع آب و هوا بیشتر 
مي شود وبه همان نسبت نیز عواقب وخیمتري را به بار مي آورد ) رجایي، 

  .) 300 ،1382
تغییرات شدید بارش از لحاظ مقدار ، شدت و پراکندگي باعث شده است که 
خشکسالي هر چند سال یکبار در جایي از این کشور حادث شود و خسارات 
زیادي را در ابعاد مختلف فراهم آورد و بحران هاي گسترده اي را در ابعاد 
سیاسي ، اجتماعي و اقتصادي ایجاد نماید. از جمله این خسارات کمبود منابع 
آب، کمبود تولیدات کشاورزي و دامي، کاهش پوشش گیاهي و مراتع، فزوني 
م هاجرت، طغیان آفات نباتي و فزوني بیماري ها مي باشند. وسعت خشکسالي 
ها معموال کمتر شامل همه کشور مي شود و غالبا سال هایي که در گوشه اي 
از کشور مقدار بارندگي زیر میانگین است درگوشه اي دیگر باالي میانگین 

مي باشد.
در میان تمام موانع محیط طبیعي، بي گمان، شرایط آب و هوایي، به طور 

مستقیم ) براي مثال اثر یخبندان ، مه و بارندگي هاي شدید ( یا به طور غیر 
مستقیم با مداخله در دیگر ترکیبات محیط طبیعي ، بیشترین نقش را دارد. 
به طور کلي شرایط آب و هوایي باعث طغیان رود ها، فرسایش شیب ها، 
لغزندگي زمین ، بهمن ، شکستن درختان براثر طوفان و مسدود شدن راه ها 
 مي شود. پیامد هاي اینگونه خطر هاي طبیعي بسیار حائز اهمیت است مانند 
تصادف هاي دسته جمعي انبوهي از خودرو ها که در راه هاي برفگیر و مه آلود 

بار ها روي مي دهد ) غیور، 1381، 4 ( 
آب معلق در هوا )مه وباران شدید که باعث طغیان رود ها مي شود(، لغزندگي  
زمین  و آثار  و  پیامد هاي ناشي از بارندگي آسایش انسان را برهم مي زنند، 
مسائل  ازاین  هریک   . است  باعث خشکسالي  وباران  آب  نبودن  هرچندکه 
برحمل ونقل هاي جاده اي، راه آهن و خطوط هوایي تأثیرات گوناگوني دارند. 
از سویي باید به واکنش هاي مردم در برابر این مسائل توجه کرد. زیرا عکس 
العمل هاي افراد به اینگونه بالیا ، گوناگون وگاه خطر آفرین است. براي مثال 
برخي از رانندگان خودرو ها توجهي به خطر نمي کنند و نا خود آگاه خود را 
درمعرض خطر قرار مي دهند و حتي براي پرهیز از خطر با سرعت مجاز هم 

حرکت نمي کنند)خالدي ، 1380، 16 (. 
رگبار هاي شدید به تن هایي یا همراه با طوفان حادثه هاي مهمي را به 
بار مي آورند. تأثیر بارندگي به شدت و دوره آن بستگي دارد. کنش مستقیم 
آن در بیشتر انواع وسایل نقلیه نسبتا محدود است ولي به هر حال بارندگي 
وضعیت راه هاي شوسه را تغییر مي دهد و براي تردد خودرو ها بسیار خطرناک 
ایجاد  در  زیرا  باشد،  آمیز  فاجعه  گاه  تواند  مي  بارش  آثار  و  ها  پیامد   است. 
سیالب ها، رود هاي گلي، ریزش، لغزش زمین در ارتباط با شرایط جغرافیایي، 

خاک شناسي و توپوگرافي نقش مؤثري دارد .
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اثر مستقیم باران محدود است . رانندگي در راه هاي شوسه قابلیت دید را 
کاهش مي دهد . در مورد باران هاي شدید نیز مي توان تصور کرد که قابلیت 

دید راننده تا چه حد ضعیف مي شود ) خالدي، 1380، 7 (.
مه، برف، یخبندان، باد ، باران و طغیان رودخانه ها امور حمل و نقل را مختل 
مي سازند و مشکالتي را به بار مي آورند. براي کاهش اینگونه مشکالت 

همواره باید تدابیري را اتخاذ  نمود.
مجاري فاضالب و جوي ها به آساني توسط توده هاي سنگین برف مسدود 
مي گردند وانگهي وجود مخاطرات ترافیک در خیابان هاي برفگیر براي پیاده 

رو ها و افراد پیاده نیز زحمت و دردسر ایجاد  مي کند.
جاده هاي ناهموار و غیر مسطح خسارات سنگیني را براثر بارندگي تحمل 
مي کنند و در موقع خیس بودن  در اثر رفت و آمد  زیان مي بینند. حتي 
بزرگراه هاي مفروش و روکشدار نیز در قسمت شانه ها تحت عمل فرسایش 
نشست  یا  ریزش  و  ریختگي  فرو  به  منجر  است  گیرندکه ممکن  قرار مي 
بستر راه گردد . سیل ها قادرند پل ها، گذرگاه ها و حتي بخش هاي کامل و 
یکپارچه جاده را شستشو و تحت تأثیر آب بردگي قرار دهند یا اینکه ممکن 
است واریزه ها و مواد تخریبي را به روي بزرگراه و جاده منتقل نمایند. لذا 
منع عبور و مرور خودرو هاي سنگین در جاده هاي خیس و مرطوب به منظور 
کاهش خسارات سطحي غالبا ضروري مي گردد . در عرض هاي جغرافیایي 
باال و متوسط ویا در کوهستان ها ، برف یکي از پرخرج ترین مسائل تعمیر و 

نگهداري بزرگراه ها و جاده ها را در بر مي گیرد.
در کشتیراني نیز بارندگي به عنوان یک عامل عادي نه به عنوان یک عامل 
مهم مطرح است . باران یا برف سنگین ممکن است قابلیت دید را تحت تأثیر 

قرار دهند ) زمردیان ، 1374 ، 134 (. 
9ـ اثر بارش بر معماري 

مسائل  هواشناسي  در  نوع  و  سبک  معماري  بنا هاي هر شهري  مؤثر 
هستند. جایي که گرمسیر است مي باید بنا ها در ج هات مناسب وزش باد 
ساخته شوند و پنجره هاي آن ها به سوي باد باز شود و فضا هاي تهویه 
شهري در نظر گرفته شود و درست برخالف آن در مناطق سردسیري مي باید 
سطوح خارجي بنا ها در خالف جهت باد منطقه قرار گیرند . پنجره هاي دوبل 
و دیوار هاي کلفت اجرا شوند تا تبادل حرارتي به حداقل مقدار خود کاهش 
یابد .رطوبت نیز در نحوه ساخت و ساز و انتخاب مصالح تأثیر دارد به این 
ترتیب عوامل محیطي دقیقا در چگونگي فرم بناها، ج هات گذر ها و خیابان 
هاي شهر و انتخاب مصالح بنا ها اثر مي گذارند ) مجتهدزاده ، 1379 ، 174 (. 

بارندگي از لحاظ مقدار و زمان بارش برروي معماري مسکن تأثیر متفاوتي 
دارد به این ترتیب بارندگي در انتخاب نوع مصالح ساختماني ، محل استفاده 
با توجه به خصوصیات  از مصالح  از مصالح در بناي مسکن ، طرز استفاده 
معماري در نقاط متفاوت جغرافیایي به شکل هاي متفاوت تأثیر مي گذارد به 
طوریکه در گذشته در ساختمان روستا هاي مناطق خشک و کم باران به ویژه 
در نواحي مرکزي و حاشیه کویر هاي ایران خشت خام با مالت گل، سازه 
غالب محسوب مي شد. در نواحي دامنه هاي شمال البرز ، گیالن و مازندران 
مسکن تماما از چوب و پشت بام با مصالح سرامیک و شیب دار بنا  مي شود. 
این تفاوت از تأثیر بارندگي کم در نوع اول و بارش زیاد در دومي نشأت مي 
گیرد. پس رطوبت کم یا زیاد، خصوصیات ویژه اي به معماري سکونتگاه ها 
مي بخشد . همین تضاد روشن بین مسکن در روستا هاي ایران مرکزي و 
حواشي کویر یا سواحل جنوبي دریاي خزر تأثیر بارندگي و توزیع جغرافیایي 
آن را در طول سال نشان مي دهد. البته فراواني خاک رس به عنوان مصالح 
ساختماني مهم در نقاط خشک به صورت سازه محکم ومقاوم وچوب در برابر 
بارندگي و رطوبت زیاد شمال ایران انسان را در انتخاب مصالح و نوع معماري 

نسبت به شرایط محیط زیست یاري کرده است. 
شکل و معماري مسکن بیش از هر چیز از بارندگي متأثر مي شود. در نقاط 
پر باران مشاهده پشت بام هاي صاف و تخت امکان ندارد. این مسأله خود 
عدم کاربرد معماري پشت بام صاف و تخت را در محیط هاي پرباران ثابت مي 
کند. مهارت هاي معماري، پشت بام هاي شیبدار را به صورت هاي مختلف در 
مي آورد. به این صورت که شیب دو طرفه، چ هار طرفه و حتي شیب زیاد یک 

طرفه نسبت به طرف دیگر به معماري پشت بام ها تنوع مي بخشد.
باید خاطر نشان کنیم که در حال حاضر تسهیالت حمل و نقل و دسترسي 
خانواده ها با هر نوع توان اقتصادي و در آمد به مصالح دور از محل سکونت، 
و  از محیط طبیعي، ضعیف  فراوان  و مصالح طبیعي  مواد  تأثیر  باعث شده 
حتي منتفي شود . لکن هیچ وقت ارتباط بین مصالح، مهارت انسان و شرایط 
بارندگي و رطوبت محیط طبیعي در بناي مسکن نادیده گرفته نمي شود ) قره 

نژاد ، 1381 ، 93 (.
اهمیت برف براي ساختمان ها وعمارت ها از اینجاست که نشستن برف، بار 
اضافي بر بام ها تحمیل مي کند. برف غیر متراکم سبک است اهمیت وزن 
برف از اینجا آشکار مي گردد که در سال1922 بام تأتر بزرگي معروف به نیکر 
بوکردر شهر واشنگتن در اثر سنگیني برف فرو ریخت و  خسارات جاني و مالي 
زیادي به بار آورد. با توجه به اهمیت موضوع اگرچه سعي مي کنند مقاومت 
سقف و بام را زیاد کنند. اما شکل بنا و بام نیز مي تواند در میزان تراکم برف 
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ودر نتیجه افزایش یا کاهش خطر کامال مؤثر باشد ) زمردیان ، 1374 ،137 ( .
10ـ بارش واثر آن برخاک 

به همان اندازه که عوامل آب و هوایي و سایر عوامل طبیعي بربافت و ساخت 
شهر ها تأثیر مي گذارند کیفیت خاک نیز براین امراثر دارد . جنس خاک در 
ارتباط بامیزان نفوذآب و بارندگي ها ودرجه مقاومت آن در مقابل ایستایي 
تأسیسات ساختماني و طبقات ساختمان ها از اهمیت ویژه اي برخوردار است 
.مسلما در صورت عدم مقاومت خاک نمي توان براي احداث ساختمان هاي 
چند طبقه و بزرگ بدون استفاده از تکنیک هاي فني که هزینه هاي سنگیني 
را به همراه دارد ، همت گماشت در صورتي که جنس خاک براي نفوذ هرز آب 
ها و فاضالب ها مساعد نباشد . شهر ها براي دفع چنین آب هایي با مشکالتي 
روبرو خواهند بود . از طرف دیگر ، جنس خاک در توسعه مزارع کشاورزي 
اطراف شهر ها و گسترش و ایجاد فضاي سبز داخل و خارج شهر یکي از 

عوامل تعیین کننده است ) شیعه، 1380 ، 202 ( .
رگبار ها ، باران هاي شدید و ذوب شدن ناگ هاني برف ها باعث فرسایش 
خاک مي شود ، باران هاي ریز مالیم و ذوب شدن تدریجي برف ، در مناطق 
کم آب که زمین عموما فاقد رستني ها یا داراي پوشش گیاهي تنک است . 
بعد از باران هاي حادثه اي شدید ، سیالب هاي عظیمي  در سطح زمین جاري 
مي گردد این سیالب ها ، باعث فرسایش شدید خاک مي شود . به طوریکه 
در اغلب نقاط به مرور مسیل هاي گود و وسیعي به وجود مي آید)شیعه ، 

. ) 204 ، 1380
عامل رطوبت در خاک بسیار مؤثر است هرچه بارندگي بیشتر باشد خاک 
نیزبیشتر خیس مي شود. با افزایش مقدار باران، مقدار رس و همچنین ظرفیت 
تبادلي خاک رو به افزایش مي رود ولي PH خاک کاهش مي یابد زیرا هرچه 
رطوبت بیشتر باشد تخریب شیمیایي سیلیکات ها شدیدتر شده به افق هاي 
پایین تر منتقل مي گردد. بنابراین در مناطق مرطوب تکامل خاک از باال به 
از لحاظ  زیاد  به علت شستشوي  . خاک هاي مناطق مرطوب  پایین است 
مواد غذایي فقیر است و این کمبود مواد باید هرساله جبران گردد ) کردواني، 

 .) 94 ،1371
تلفات خاک با بارندگي رابطه نزدیک دارد.یکي به دلیل توانایي قطرات باران 
در جدا نمودن ذرات خاک درهنگام تصادم با سطح زمین و دیگري به دلیل 
و  زمیني  فرسایش روي  در  بارندگي بخصوص  نقش  آن.  از  رواناب حاصل 
شیاري است که در این میان شدت بارندگي از اهمیت ویژه اي برخوردار مي 
باشد . فرسایش با دو نوع بارندگي در ارتباط مي باشد: باران هاي کوتاه مدت 

شدید که از ظرفیت نفوذ خاک بیشترند و باران هاي طوالني مدت با شدت 
کم که فقط باعث اشباع خاک مي گردد. در بسیاري موارد متمایز ساختن اثر 
این دو تیپ بارندگي برتلفات خاک بسیار مشکل است . رفتار خاک نسبت 
از روي شرایط هواشناختي  توان  فرسایش مي  نظر  نقطه  از  را  بارندگي  به 
تعیین کرد. در فاصله بارندگي هاي فرسایش زا عوامل هوازدگي و باران هاي 
خفیف هم باعث نرم شدن خاک مي گردد به طوریکه در اولین بارندگي مقدار 
زیادي خاک تلف مي شود ودر واقع براي بارندگي بعد مقدارکمي خاک جهت 

فرسایش باقي خواهد ماند ) مورگان، 1368، 56 (.
باران هاي تند و رگبار هاي شدید از عوامل اصلي فرسایش محسوب مي 
شود. باران هاي منظم و مالیم نه تن ها باعث فرسایش نمي شود بلکه با 
مرطوب کردن تدریجي خاک از عمل فرسایش جلوگیري هم مي کند . پس 

شدت باران خود یکي از علل تخریب محسوب مي شود . 
آب باران عمل دیگري در فرسایش نشان مي دهد به این معني که آب باران 
مقداري از گاز هاي هوا را در موقع فرود آمدن در خود حل مي کند و این 
گاز ها نیروي شیمیایي آن را تقویت مي کند  به طوریکه آب باران قادر است 
بسیاري از کاني ها را حل کند و به این طریق عمل فرسایش را تسهیل نماید. 

آب باران همراه با گاز کربنیک در تخریب سنگ ها بسیار مؤثر است.
برف یکي دیگر از عوامل تخریب است ولي شدت و سرعت فرسایش آن از 
باران کمتر است زیرا آب شدن تدریجي برف، جریان تدریجي آب را به وجود 
مي آورد از طرف دیگر سرماي حاصل از برف و تغییر دگرگوني در جه حرارت 
موجب متالشي شدن سنگ ها مي شود که آن هم به عمل خاک سازي 

کمک مي کند ) کردواني، 2536، 77 (.
11ـ نتیجه گیري 

عوامل اقلیمي هر کدام به نوبه خود روي شهر ها و تأسیسات شهري اثر 
گذارند از جمله این عوامل بارندگي است که به صورت تگرگ، برف، مه و... 
غیره وجود داشته و اثرات مخربي را در پي دارد. براي جلوگیري از آسیب هاي 
بارش باید راهکار هایي اندیشیده شود تا از آب باران حداکثر استفاده صورت 

گیرد و از اثرات مخرب آن تا حدودي کاسته شود. 
هرکدام ازانواع بارش داراي آثارمثبت و منفي فراواني است که به صورت 

خالصه بیان مي گردد:
در  مثبتي  اثر  گفت  توان  مي  که  است  هایي  بارش  جمله  از  تگرگ  1ـ 
پي نداشته و برعکس خسارات زیادي به همراه دارد، زیرا تکه هاي یخ به 
محصوالت کشاورزي، شکوفه درختان، شیشه ساختمان ها و اتومبیل ها آسیب 
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مي رساند . 
2ـ برف نیز مانند باران داراي آثار مثبت و منفي است . آثار مثبت آن تغذیه 
منابع آب سطحي و زیرزمیني و از بین برنده میکروب هاي جوي است و عالوه 
براین جاذبه توریستي خاصي را پدید مي آورد اما از طرفي دیگر باعث آسیب 
رساندن به چشم مي شود و ذوب آن در فصل ب هار نیز مشکالت سیالب 

را به همراه دارد .
3ـ مهمترین اثر آب باران تأمین آب مورد نیاز سکونتگاه ها و جوامع انساني 
است و عالوه بر آن پاکیزه نمودن فضاي زیست و تلطیف هوا ، و از اثرات 
منفي آن این است که باعث مي شود اکثر فعالیت هایي که در فضاي باز 
صورت مي گیرد با مشکل مواجه گردد و گذشته از آن باعث به وجود آمدن 
ترافیک شهري مي گردد و وقتي که با co2 ترکیب شود باعث خورندگي 

فلزات و سنگ بناي ساختمان ها مي شود . 
4ـ باران اسیدي به تدریج محیط ما را فرسوده مي سازد ، برساختمان ها و 
کوه ها فرود مي آید و به آن ها آسیب مي رساند . سنگ هاي آهکي یا حاوي 
آهک نظیر مرمر را مي ساید ، جنگل ها را خشکانده یا نابود مي کند ، خاک 
ها را اسیدي کرده و موجب ازبین رفتن حیات گیا هان و روییدني ها و خشک 
شدن آن ها مي گردد ، آب دریاچه ها را مسموم مي سازد و با باال رفتن سطح 
مقدار اسید موجود در دریاچه ها موجودات زنده آن ها را نیز هالک مي کند . 
5ـ هنگامیکه ذرات موجود در مه فراوان باشند قابلیت دید کاهش مي یابد 
آنگاه حرکت وسایل نقلیه مغشوش مي گردد همچنین در دریاي آزاد مه خطر 
برخورد و تصادف یک کشتي با کشتي دیگر یا با تخته سنگ ها و کوه های 

یخی شناور را افزایش مي دهد .
6ـ بارندگي هاي سنگین و مداوم از عواملي است که باعث وقوع سیالب مي 
گردد و از طرفي نیز تغییرات شدید بارش از لحاظ مقدار ، شدت و پراکندگي 
باعث شده است که خشکسالي هرچند سال یکبار در جایي از این کشور حادث 
شود و خسارات زیادي را در ابعاد مختلف فراهم آورد . از جمله این خسارات 
کمبود منابع آب ، کمبود تولیدات کشاورزي و دامي ، کاهش پوشش گیاهي و 

مراتع ، فزوني م هاجرت ، طغیان آفات نباتي و فزوني بیماري ها ست .
7ـ پیامد ها و آثار بارش مي تواند گاه فاجعه آمیز باشد زیرا در ایجاد سیالب 
ها ، رود هاي گلي ، ریزش ، لغزش زمین در ارتباط با شرایط جغرافیایي ، خاک 

شناسي و توپوگرافي نقش مؤثري دارد.
است  متأثر  بارندگي  از  هرچیز  از  بیش  نیز  مسکن  معماري  و  شکل   -8

همچنانکه در نقاط پرباران مشاهده بام هاي صاف و تخت امکان ندارد . 

9ـ همچنین تلفات خاک با بارندگي رابطه نزدیک دارد یکي به دلیل توانایي 
قطرات باران در جدا نمودن ذرات خاک در هنگام تصادم با سطح زمین و 

دیگري به دلیل رواناب حاصل از آن .
12ـ پیشنهادات 

کشور ما به دلیل شرایط اقلیمي متفاوت داراي انواع مختلف بارش و توزیع 
ناهماهنگ بارش مي باشد . بنابراین در هر منطقه  از کشور آثار و پیامد هاي 
متفاوتي را در مناطق شهري و روستایي بر جاي مي گذارد در بعضي مناطق به 
خاطر کمبود بارش آثار مثبت و در مناطقي دیگر گذشته از اثرات مثبت گاهي فصل 
بارش و نوع بارش اثرات مخربي را بر ساختمان ها، حمل و نقل و به خصوص خاک 
و محصوالت کشاورزي بر جاي مي گذارد که مي تواند در اقتصاد شهر تأثیر گذار 
باشد . بنابر این براي جلوگیري از اثرات زیانبار بارش باید پیش بیني ها و راهکار 

هایي براي مقابله با آن اتخاذ نمود . 
1ـ باران داراي آثار مثبت و منفي بیشماري است پس الزم است که در طراحي و 
برنامه ریزي ها به مقدار و شدت باران ، توزیع مکاني و زماني آن و باالخره چگونگي 

استفاده و بهره برداري از آب باران بیش از هر چیز اهمیت داد. 
2ـ در برنامه ریزي ها باید سعي کرد بر اساس یک برنامه هماهنگ از تمام آب 
باران استفاده  حد اکثر و مطلوب به عمل آید ودر امور مختلف کشاورزي ، صنعتي 
، حمل و نقل آبي ، تفریحي ، توریستي و امثال آن مورد استفاده قرار گیرد و ضمن 

کاهش زیان هاي باران استفاده از آن را در ابعاد گوناگون گسترش دهیم . 
3ـ بهتر است براي جلوگیري از آلودگي اسیدي ذغال قبل از سوخت تصفیه شود، 
همچنین در مورد نفت باید با روش هاي معیني آن را از گوگرد جدا کرد . استفاده از 
روش هاي اصولي در مصرف مواد سوختي نیز نقش مهمي در جلوگیري از آلودگي 
اسیدي دارد . همچنین استفاده از فیلتر ها براي این منظور طریقه بسیار مناسبي 

است .
4ـ با تعبیه و اجراي طرح هاي مشخصي براي کاربري اراضي شهري ، وضع 
مقررات و قوانین و همچنین آموزش مردم مي توان خسارات ناشي از سیل را 

کاهش داد .
 5ـ از طریق برنامه ریزي و طراحي مناسب سطوح خیابان ها، میدان ها و 
ساختمان ها عالوه بر مهار آب و جلوگیري از روان شدن سیالب مي توان از آب 

مهار شده در آبیاري فضاي سبز شهري و حتي شرب استفاده نمود . 
6ـ نوع سقف و جنس ساختمان ها و طول و عرض کوچه ها و شیب طبیعي 
محالت شهري و حتي فرم گیري ساختمان ها باید با میزان بارندگي آن منطقه 

رابطه مستقیم داشته باشد .
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7ـ الزمه طراحي صحیح اقلیمي تحت هر شرایط آب و هوایي تجزیه و تحلیل 
آمار هاي هواشناسي و نیاز هاي آسایشي انسان است .

ـ پی نوشت 13
Iceberg  1ـ

14-  منابع و مآخذ 
ـ آشفته ، جالل ، 1370 ،  طراحي آبرساني شهري ، جلد دوم ، چاپ سوم ،انتشارات  1

فني حسینیان .
ـ  اصغري مقدم ، محمدرضا ، 1378، جغرافیاي طبیعي شهر ، انتشارات مسعي ،  2

چاپ اول .
ـ  باباخاني ،علي ، 1371 ، ریزش هاي جوي کوتاه مدت و شدید دامنه جنوبي  3
البرزمرکزي مشرف برشمال کشور ،مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین المللي بالیاي 

طبیعي در مناطق شهري ، بخش دوم ، دفتر مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران .
ـ جعفرپور، ابراهیم ،1370، اقلیم شناسي ،انتشارات دانشگاه پیام نور.  4

ـ خالدي ، شهریار،1380 ، حمل و نقل ، بالیاي آب و هوایي و آلودگي ، انتشارات  5
دانشگاه شهید بهشتي ، چاپ اول .

ـ خالدي ، شهریار ، 1380 ، بالیاي طبیعي ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتي . 6
ـ رباني ، رسول ، 1381، جامعه شناسي شهري ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه اصف  7

هان و سازمان سمت ، ص83
ـ رجایي ، عبدالحمید ، 1382 ، کاربرد جغرافیاي طبیعي در برنامه ریزي شهري و  8

روستایي ، انتشارات سمت ، چاپ اول .
ـ ریتاالک ، بي.جي ،1373 ، هواشناسي عمومي ، مترجم احمد نوحي ، انتشارات  9

سازمان هواشناسي کشور ،چاپ دوم .
ـ روشني ، علي ، 1381، اکولوژي عمومي ، انتشارات دانشگاه امام حسین ، چاپ دوم   10
ـ زمردیان ، محمد جعفر ، 1374 ، کاربرد جغرافیاي طبیعي در برنامه ریزي شهري  11

و روستایي ، انتشارات پیام نور.
ـ دفتر مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران ، مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین  12

المللي بالیاي طبیعي در مناطق شهري ، بخش دوم ، تهران 1371، ص402-401
ـ شیعه ، اسماعیل، 1380 ، مقدمه اي برمباني برنامه ریزي شهري ، انتشارات  13

دانشگاه علم و صنعت ایران ، چاپ دهم .

ـ طاهري بهب هاني، محمد طاهر و بزرگ زاده ، مصطفي ، سیالب هاي شهري  14
، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات معماري و شهرسازي ایران ، تهران 1375 ، مقدمه  
ـ صداقت ، محمود ، 1379 ، منابع و مسائل آب ایران ، انتشارات دانشگاه پیام نور  15

، چاپ سوم 
ـ عبدالهي, مجید،1382، مدیریت بحران در نواحي شهري، انتشارات سازمان  16

شهرداري هاي کشور ، چاپ دوم .
ـ علیجاني ، بهلول ، 1381، اقلیم شناسي سینوپتیک ، انتشارات سمت ، چاپ اول. 17

ـ علیجاني، بهلول ، کاویاني ، محمدرضا ، 1382 ، مباني آب و هواشناسي ، انتشارات  18
سمت ، چاپ نهم.

ـ پژوهشي دانشکده ادبیات و علوم انساني ،  ـ غیور، حسنعلي ، 1381 ، مجله علمي  19
انتشارات دانشگاه اصف هان ، دوره دوم ، شماره سي ام و سي و یکم .

ـ معماري ، انتشارات گل هاي محمدي  ـ طبیعت  ـ قره نژاد ، حسن ، 1381 ، انسان  20
اصف هان ، چاپ اول 

ـ کردواني ، پرویز ،1372، اکوسیستم هاي طبیعي ، نشرقومس ،چاپ اول .  21
ـ کردواني ،پرویز، 1371 ، جغرافیاي خاک ها ، انتشارات دانشگاه پیام نور ،چاپ اول . 22

ـ کردواني ، پرویز ، حفاظت منابع طبیعي» خاک «   ، انتشارات دانشگاه تهران ،  23
چاپ اول .

ـ لیند ، گونار، 1374 ، آب و شهر ،ترجمه بهرام معلمي ، مرکز مطالعات و تحقیقات  24
شهرسازي ومعماري ایران و دانشگاه جامع تکنولوژي،چاپ اول .

ـ مجتهد زاده ، غالمحسین ، 1379 ، برنامه ریزي شهري درایران ، انتشارات پیام نور. 25
ـ مک کورمیک ،جان ، 1371 ، باران اسیدي ، ترجمه  ارشقي ، عادل ، انتشارات  26

مؤسسه اطالعات .
ـ مورگان ، آر.پي.سي ،1368 ، فرسایش و حفاظت خاک ، ترجمه علیزاده ، امین ،  27

انتشارات آستان قدس رضوي .
ـ نظریان ، اصغر، 1379 ، جغرافیاي شهري ایران ، دانشگاه پیام نور، چاپ سوم . 28

29- Earthquake Disaster Reduction in Urban Areas , Vol 
4, Number 2, INCEDE, University of Tokyo , July 1995 , P.
7.                                                                                                           
30- Yoshiaki  Kavata ,Characteristics of Urban  Disaster and  
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نبرد با آتش نشاني
آتش و یخ

 حسن تنها
خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  خودرویی  فنی  سابق  رییس 

ایمنی تهران
Tanha_manager@yahoo.com

•مقدمه
آتش نشان ها، به طور معمول، با شور و شوق از زمستان استقبال نمی کنند. زیرا، فصل های سرد سال، به طور معمول با حوادث گوناگونی همراه است. از جمله این حوادث 
می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ افزایش آتش سوزی )ناشی از نقص وسایل گرمایشی و یا اهمال در استفاده از این گونه وسایل(، مسمومیت با گاز منواکسیدکربن و مرگ ناشی 
از این مسمومیت، سقوط بهمن در مناطق کوهستانی، مسدود شدن جاده های خارج شهر در اثر کوالک، برف و بوران و انجام عملیات سنگین نجات و امدادرسانی به خوردوها و 
افراد در راه مانده، افزایش تصادف خودرو در خیابان ها در اثر لغزندگی خیابان ها و عدم مهارت رانندگی در اینگونه شرایط جوی و... اما، عالوه بر همه ی این موارد، انجام عملیات 
آتش نشانی، در شرایط کوالک، بارش برف سنگین و سرمای زیاد یک چالش واقعی است. به طوری که بسیاری از سازمان های آتش نشانی، اینگونه شرایط جوی را یک دشمن 
خطرناک و بالقوه کشنده محسوب می نمایند. در این مقاله کوشش شده است، مهمترین نکات مربوط به آمادگی آتش نشان ها برای رویارویی با چنین شرایطی توضیح داده شود. 

یک نمونه واقعی
عصر روز سه شنبه 22 ژانویه 2013 برابر با 3 بهمن 1391 یکی از بزرگترین 
آتش سوزی های سال های اخیر شهر شیکاگو انباری را در این شهر به کام خود 
فرو برد. شدت آتش سوزی به حدی بود که به سرعت ساختمان های مجاور را 
نیز در برگرفت. حدود 200 آتش نشان، حدود یک سوم نیروهای آتش نشانی 

شهر شیکاگو، برای مبارزه با آتش در صحنه عملیات حضور داشتند)3(.
اینگونه آتش سوزی ها، آنچه عملیات اطفاعی  با  عالوه بر دشواری مبارزه 
را با مشکل روبرو ساخت، سرمای بسیار زیاد هوا بود. سرمای هوا آبی را که 
برای آتش نشانی به روی ساختمان انبار و داخل آن پاشیده می شد، یخ می زد و 
سراسر ساختمان مزبور را منجمد می کرد. آب تراوش شده بر روی خودروهای 
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آتش نشانی، کاله، لباس عملیات و دستکش های آتش نشانان یخ می بست و... 
در نهایت پس از چند ساعت تالش آتش مهار شد.

منطقه های سردسیر کشور
از  شرایط جغرافیایی و آب هوایی باعث شده است تا منطقه های وسیعی 
کشور در فصل های سرد سال با کاهش شدید درجه هوا روبرو شوند. بسیاری 
از این مناطق بوران1، کوالک یا توفان برف2 را تجربه کرده اند. در ایران به 
بوران گفته  باشد،  باران همراه  یا  برف  با  باد شدیدی که  و  سرمای سخت 

می شود)4(.
کوالک، باد شدید و کوبنده همراه با بارش برف و باران است)5( دمه )پیشین( 
و توفان برف نیز گفته می شود. این توفان اغلب قابلیت دید را تا حدود صفر 

کاهش می دهد)4(.
فصل های سرد  در  است  ممکن  که  کشور،  منطقه های سردسیر  جمله  از 
روبرو شوند،  و...  بارش برف سنگین، کوالک  بسیار شدید،  با سرمای  سال 
البرز،  استان  تهران( مناطق کوهستانی  )استان  فیروزکوه  از: منطقه  عبارتند 
و  شمال  کوهستانی  مناطق  ویژه  )به  خراسان  آذربایجان،  مازندران،  استان 
شمال شرقی خراسان(، همدان، کردستان، لرستان )به ویژه مناطق کوهستانی 

زاگرس( و...
بایستی  ما  منطقه  اینگونه  روستاهای  و  شهرها  در  واقع  آتش نشانی های 
دستورالعمل رویارویی با شرایط ویژه ناشی از بارش برف و سرمای شدید را 
تدوین کرده، براساس آن شیوه عملیات در شرایط هوای بسیار سرد و منجمد 
کننده را به خوبی آموخته و تمرین کنند. تا بدین ترتیب برای رویارویی با چنین 

شرایط دشواری، به طور کامل آماده باشند. این آمادگی چند مرحله »داخل 
ایستگاه«، حرکت به سمت محل حادثه »در محله حادثه«، »پایان عملیات«، 
»بازتوانی، نظافت، سرویس و تعمیر« را شامل می شود. در ادامه راجع به هر 

یک از مرحله های باال توضیح کوتاهی ارائه می گردد.
در ایستگاه

ساخت بیشتر خودروهای آتش نشانی به وسیله شاسی هایی با موتور دیزل 
صورت می گیرد. بسیاری از کارخانه های سازنده اینگونه موتورها برای فصل 
زمستان و سایر فصول سرد سال توصیه هایی دارند که در »کتابچه کاربری« 
نوشته شده است. این توصیه ها و مراقبت ها را بایستی به طور کامل مراعات 
نمود. عالوه بر این، همانطور که در قبل اشاره شد، سازمان های آتش نشانی 
بایستی برحسب مورد دستورالعمل ویژه بارش برف و رویارویی با شرایط آب و 
هوایی سرد را تدوین کرده باشند. با ابالغ این دستورالعمل )به وسیله بی سیم 
مدیرعامل،  از  اعم  آتش نشانی  مسئولین  دستور  به  فرماندهی(،  ستاد  توسط 
معاون عملیات، رئیس ایستگاه. فرمانده شیفت و... اولین اقدام، بستن زنجیر 
چرخ خودروها است. در خودروهای دیزلی به منظور آماده بودن موتور برای 
حرکت، بایستی به دفعات در فواصل زمانی معین )به طور مثال و برحسب 
شدت سرمای هوا هر 2ـ3 ساعت و حتی 30 دقیقه یکبار(، خودرو روشن شود. 
با نصب یک لوله از پیش آماده شده به خروجی پمپ و قرار دادن انتهای دیگر 
آن به داخل مخزن آب خودرو، امکان چرخش آب در پمپ و مخزن خودرو 
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ایجاد گردد. در این حالت در واقع از پمپ آبگیری به عمل آمده و همان آب 
دوباره به مخزن خودرو برگشت داده می شود. با این عمل پمپ گرم شده و 
خطر یخ زدگی و آسیب پمپ )در اصطالح ترکیدن پمپ( برطرف می شود، 
همچنین، درجه حرارت آب داخل مخزن خودروی آتش نشانی افزایش می یابد. 
باطری ها شارژ شده و همانطور که در قبل اشاره شد، موتور دیزلی خودرو در 
اصطالح گرم می شود و آماده حرکت می گردد. مدت زمان این عملیات نیز به 

میزان سرمای هوا بستگی دارد.3
الزم به ذکر است در خودروهای جدید آتش نشانی، سامانه هایی برای گرم 
کردن موتور، شارژ باطری ها، گرم کردن پمپ آب، گرم کردن مخزن سوخت 
و لوله های انتقال سوخت، هنگام توقف خودرو و در آشیانه ایستگاه آتش نشانی 
)طی فصول سردسال( در نظر گرفته شده است. این سامانه ها به طور معمول، 

با وصل کابل مخصوص و توسط برق شهر کار می کنند.
محل  آشیانه های  آتش نشانی،  استاندارد  ایستگاه های  احداث  با  همچنین 
توقف خودروها به درب های ویژه، سامانه گرمایشی حرارت مرکزی و... مجهز 
بوده، در نتیجه به خوبی گرم هستند. در چنین شرایط آرمانی نیز آتش نشانان 
بایستی با اصول نگهداری خودرو و هر انجام عملیات آتش نشانی در شرایط 
بارش برف سنگین و یخ بندان آشنایی کامل  سرمای سخت، شرایط جوی 
داشته باشند. زیرا، هنوز تعداد زیادی از خودروهای آتش نشانی فاقد سامانه های 
ایستگاه های  به  مربوط  آشیانه های خودرو  از  زیادی  تعداد  یاد شده هستند. 
به  را  نقاط کشور  از  بسیاری  در  قدیمی(  ایستگاه های  ویژه  )به  آتش نشانی 
دالیل متعدد نمی توان به خوبی و به طور کامل گرم کرد. نکته بعدی مهارت 
و آمادگی برای انجام عملیات امدادی در شرایط فوق العاده ناشی از وقوع بالیا 

و سوانح بزرگ چون زلزله است. بدیهی است در اینگونه شرایط به احتمال 
بسیاری از امکانات، مثل برق، سوخت و... برای مدتی در دسترس نخواهد بود.

حرکت به محل حادثه
رانندگی در شرایط یخ و برف مهارت و توجه ویژه ای را می طلبد. سر خوردن 
و تصادف با خوردهای عبوری، عابرها و اطراف از جمله مشکالت و خطرهای 
رانندگی در چنین شرایطی می باشد. برای یک گروه آتش نشان عازم به صنحه 
حادثه، جیزی بدتر از آن نیست که در طی مسیر دچار تصادف شود. استفاده 
از زنجیر چرخ )که در قبل به آن اشاره شد( با ایجاد اصطحکاک بیشتر، ایمنی 
را به شکل مطلوبی بهبود می دهد، اما به تنهایی کافی نیست. بنابراین، راننده 

خودروی آتش نشانی باید به ویژه نکات زیر را رعایت نماید:
1ـ در مقایسه با هنگامی که زمین )سطح راه، اعم از جاده یا خیابان( خشک 
است، با سرعت کمتری حرکت کند. بنابراین، خودرو هنگام حرکت به طور 

کامل ثبات داشته باشد. )به خوبی تحت کنترل و در اختیار راننده باشد(.
2ـ در پیچ ها، گردش به آرامی و به دقت صورت گیرد.

3ـ از گردش ناگهانی، ترمز ناگهانی و انحراف ناگهانی از مسیر، به طور جدی 
خودداری شود.

4ـ نباید پدال گاز را به طور ناگهانی و یکباره فشرد و یا پا را به طور ناگهانی 
و یکباره از روی پدال گاز برداشت.

و  برف شدید  بارش  باشید.  داشته  دید  در  به خوبی  را  اطراف  و  جلو  ـ   5
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بوران هوا می تواند از میدان دید بکاهد. نکته بعدی رانندگی در هوای مه آلود 
است. بنابراین، چنانچه منطقه سابقه هوایی مه آلود دارد، بایستی خودروهای 

آتش نشانی، عالوه بر چراغ های معمول، چراغ مه شکن نیز داشته باشد.
همچنین، سعی کنید خودرو به خوبی دیده شود. بنابراین تمام چراغ های 
گردان و فالش ها را روشن کنید. توجه داشته باشید، سرنشینان خودروهای 
عبوری که به علت سردی هوا شیشه ها را به طور کامل بسته اند و در حال 
گوش دادن به رادیو هستند، به احتمال زیاد صدای آژیر صوتی خودروهای 
آتش نشانی را به خوبی نمی شنوند. شرایط جوی باعث شده است تا آنها نیز 
میدان دید کمی داشته باشند. بنابراین، شاید عبور خودروهای آتش نشانی را 
به موقع متوجه نشوند. از این نظر به ویژه هنگام عبور از تقاطع ها، گردش به 
چپ و راست و... بیش از پیش مراقب باشید. چنانچه خودرویی آتش نشانی به 
آژیر صوتی پشتیبان مجهز است، به طور مقطع و به ویژه نزدیکی تقاطع ها 

و... از آن استفاده کنید.

در محل حادثه
با رسیدن به محل حادثه اولین نکته استقرار صحیح و چیدمان ایمن خودروها 

است. در این مورد به ویژه باید متوجه نکات زیر بود:
1ـ ضروری است تا حد امکان راه های عبور و مرور مسدود نشود. در عین 
آتش نشانی  تجیهزات  و  خودروها  با  عبوری  خودروهای  برخورد  خطر  حال 
انتظامی و  نیروی  ماموران  به رهنمودهای  توجه  این مورد  باشد. در  منتفی 

راهنمایی و رانندگی الزامی است.

2ـ برای جابه جایی خودروهای عملیاتی و تجهیزاتی که در طول حادثه به 
احتمال به آنها نیاز می باشد و بایستی به صحنه حادثه آورده شوند، مساحت و 

سطح ایمن در نظر گرفته شود.
3ـ برای استقرار خودروهای ویژه، از جمله نردبان موتوری، سنگینی آنها و 

مقاومت زمین و مصالح آن مورد توجه قرار گیرد.
شیر آتش نشانی خشک که در بیشتر خیابان های شهرهای مختلف کشور 
نصب است، در مقابل یخ زدگی مقاوم است. بنابراین، به طور معمول هنگام 
برداشت آب از آنها نباید با مشکل یخ زدگی روبرو شد. اما، دسترسی به شیر 
آتش نشانی زمینی ممکن است در اثر بارش مداوم برف و یخ زدگی حجم به 
نسبت زیاد برف به روی دریچه آن بسیار مشکل شود. در بعضی عملیات 
باشد  داشته  وجود  آتش سوزی  گسترش  خطر  چنانچه  ویژه  به  آتش نشانی 
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تعدادی خودروی آتش نشانی به حالت آماده باش در صحنه عملیات مستقر 
می شوند، از آنجایی که ممکن است عملیات این خودروها با تاخیر صورت 
گیرد. چه بسا از ناحیه آب داخل مخزن، لوله کشی های داخلی خودرو و پمپ 
در معرض یخ زدگی قرار گیرند. برای پیشگیری از این خطر بایستی به نحوی 
که در قبل، در مطلب مربوط به دو ایستگاه  توضیح داده شد، آب داخل مخزن 
خودرو به گردش درآمده چنانچه کوپینگ های مربوط به لوله های آتش نشانی 
یا تجهیزاتی مثل سه راهی و... به علت نقص یا نامرغوب بودن واشر به خوبی 
قفل نشده و نشت داشته باشند، چه بسا مشکل ساز شوند. زیرا، آب تراوش 

شده به اطراف )به آتش نشان ها، خودروها و...( در اثر برودت هوا یخ می زند.

شرایط  است.  سنگین  و  دشوار  بسیار  خود  خودی  به  آتش نشانی  عملیات 
در  می کند.  دشوارتر  را  عملیات  این  بوران  و  برف  بارش  بسیار سرد،  جوی 
چنین شرایطی فرماندهی حادثه، مدیریت و هدایت پرسنل در داخل و خارج 
منطقه عملیات بسیار حساس تر و دشوارتر از شرایط عادی است. فرمانده به 
با  زیرا،  باشد.  خود  پرسنل  در  نشانه های خستگی  مراقب  بایستی  خصوص 
افزایش خستگی، عالوه بر کاهش توانایی در کار، وقوع حوادث نیز احتمال 
بیشتری می یابد. در صورت مشاهده خستگی، فرمانده بایستی اقدامات مربوط 

به بازتوانی4 را به مورد اجرا در آورد.

پایان عملیات
پس از خاموش شدن آتش و با اطمینان از اطفای کامل حریق، اقدامات 
معمول مربوط به خالی کردن آب لوله ها، جمع آوری لوله کشی های مربوطه 
و... به سرعت انجام گیرد. چنانچه در اثر نقص فنی، مثل نقش واشرها و...، 
کوپلینگ مربوط به لوله های آتش نشانی یخ زده و باز نمی شود، لوله های مزبور 

به همان صورت متصل به هم جمع آوری شده و در خودرو قرار گیرد.
از موارد، به ویژه چنانچه حادثه  یک نکته حائز اهمیت آنکه، در بسیاری 
در عملیات  کننده  باشد، گروه های شرکت  بوده  و سنگین  بزرگ  نسبت  به 
آتش نشانی چه از نظر تجهیزات و چه از نظر شرایط پرسنل نمی توانند و نباید 
بالفاصله درگیر عملیات دیگری شوند. بنابراین مراتب توسط فرمانده به وسیله 
بی سیم به ستاد فرماندهی اطالع داده شود، تا اقدامات احتیاطی مثل پیش بینی 

ایستگاه جایگزین و... صورت گیرد.

بازتوانی، نظافت، سرویس و تعمیر
با بازگشت نیروهای آتش نشان به ایستگاه خود، اولین اقدام توجه به سالمتی 
فرمانده  چنانچه  ویژه  به  است.  اطفاعی  عملیات  در  کننده  شرکت  پرسنل 
نشانه های از خستگی مفرط، سرمازدگی و... مشاهده کرده باشد. در این مورد 
شاید الزم باشد پرسنل توسط پزشک معاینه شده و برحسب مورد، تحت مداوا 
و مراقبت های پزشکی قرار گیرند. و یا در قالب یک برنامه بازتوانی به استراحت 
تغذیه ویژه، استحمام، بحث و بررسی درباره حادثه ای که درگیر آن بوده اند، 

بازدید نظافت و تعمیر جزئی ابزار و تجهیزات به کار گرفته شده و... بپردازند.
نکته بعدی بازدید خودروهای آتش نشانی برای اطمینان از عدم وجود هر نوع 
عیب و نقص است. از آنجایی که در شرایط بارش برف خیابان ها نمک پاشی 
شده و گل آلود است، خودرو بایستی به خوبی شستشو و نظافت شود. بدیهی 
است لوله های آتش نشانی بایستی شستشو و خشک شوند. بدیهی است در 
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صورت وجود هر گونه عیب و نقص در لوله ها یا کویلینگ های مربوطه، مورد 
تعمیر یا تعویض قرار گیرد. در نهایت خودروها آبگیری شده، همراه پرسنل 

مربوطه برای انجام ماموریت دیگر آماده باشند.
در پایان باید توجه داشت، آمادگی برای انجام عملیات آتش نشانی در شرایط 
جوی بسیار سرد و بارش برف و بوران، برای همه ی گروه های آتش نشانی 
شهری و روستایی مهم و الزامی است. حتی آنهایی که در منطقه خود سرمای 

شدید و مقدار زیادی برف و یخ را تجربه نکرده باشند.
پی نوشت

1- Buran
2- Blizzard 

3- این عملیات بر حسب مورد ممکن است در خارج از آشیانه خودروها، به 
طور مثال در محوطه ایستگاه آتش نشانی انجام گیرد. به هر ترتیب، چنانچه 
در داخل آشیانه انجام می شود مثل سایر موارد، بایستی از برقراری تهویه به 

طور کامل مطمئن بود.
4- Rehabilitation

منابع و مأخذ
1ـ گروه مترجمین )مدیر گروه ترجمه، دکتر رحیم( »اصول و مهارت های 

ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  نظر  )زیر  برزین  آذر  آتش نشانی«، 
شهرداری مشهد( تهران 1389.

و  راهنمایی  معاونت  ترافیک«،  و  ایمنی   « نور ی فر، سرهنگ حسین،  2ـ 
رانندگی ناجا )اداره کل فرهنگ ترافیک(، ورق، تهران 1383.

مطل  کد  یخ.  و  آتش  در  »شیکاگو«  مهمات  انبار  فارس،  خبرگزاری  3ـ 
1391105000718

)اصطالحات  گیتاشناسی«  بزرگ  »فرهنگ  عباس.  مهندس  جعفری،  4ـ 
جغرافیایی گیتاشناسی(، چاپ اول ـ تهران 1366

5 ـ انوری، حسن، »فرهنگ بزرگ سخن«، سخن، تهران 1381

6- Fundamentals of Fire Fiightre Shills jones and 
Bartlett Pubishers. 2004
7- Lawrencew. Erven. Fire Fighting Apparatus 

And Procedures. Third Edition. Macmilan Publish-
ing co. 1979
8- www.theatlantic.com/infocus/2013/chicagos-

frezing-fire/10045/ 
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DOW؛ شاخص ارزیابی خطرپذیری
 آتش سوزی و انفجار

 سعید حسینی
)HSE(کارشناس ارشد ایمنی، بهداشت، محیط زیست

hoseinisaeid89@yahoo.com
 عادل مرتضایی

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
a.mortezaie@yahoo.com

وقوع حوادث آتش سوزی وانفجاردرصنایع کوچک وبزرگ همه ساله باعث 
هر  درکشورما  شود.  می  محیطی  زیست  و  مالی-جانی  آمدن خسارت  وارد 
ساله این نوع آتش سوزی ها عالوه بر خسارت های جانی، خسارت های 
مالی بسیاری را باعث می شود. دراین بین صنایع شیمیایی ازنظرآتش سوزی 
و انفجار ازاهمیت بسزایی برخوردارند. عالوه بر خسارتها وقوع آتش سوزي 
بطوریکه  دارد  نشاني شهري  بر سازمانهاي آتش  در صنایع فشار مضاعفي 
سازمانهاي آتش نشاني در سراسر جهان، آتش سوزي هاي صنعتي را بعنوان 

یک چالش محسوب مي نمایند. 
یکی  که  دارد  وجود  خطرپذیری1  ارزیابی  جهت  مختلفی  های  شاخص 

ازآنهاشاخصDOW(F&EI(2 می باشد. 
  DOW3  یک شرکت شیمیایی بزرگ در امریکاست که واحد تحقیق 
وتوسعه شرکت برای اولین بار در سال 1964میالدی به منظور ارزیابی خطر 

آتش سوزی و انفجار در صنایع شیمیایی، روش طبقه بندی خطر را با استفاده 
از شاخص آتش سوزی و انفجار DOW ارائه داد. 

در طی سالهای 1964 تا 1994 راهنمای انفجار و آتش سوزی DOW با 
تغییراتی همراه بوده است تا اینکه نسخه هفتم یا آخرین نسخه این شاخص 
با تجدید نظر و اصالحاتی نسبت به چاپهای قبلی توسط انجمن مهندسی 
شیمی آمریکا  )AICHE( در سال 1994 منتشر شد که کاملترین نسخه 

موجود میبباشد. 
شاخص  از  استفاده  با  انفجار  و  سوزی  آتش  خطرپذیری  تحلیل  و  تجزیه 
DOW یک ارزیابی سیستماتیک ومنظم از پتانسیل آتش سوزی، انفجار 
این روش  آنهاست.  و واکنش پذیری تجهیزات فرآیندی و مواد موجود در 
به طور عمده در عملیات هایی که  شامل مواد قابل اشتعال، قابل احتراق و 
واکنش پذیر4 ذخیره، جابجایی و فرآوری شده مي باشد کاربرد دارد . اهداف 
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آن , طبقه بندی خطر آتش سوزی و انفجار در واحد تولیدی مورد مطالعه 
 , شناسایی تجهیزات خطرناک به منظور تجزیه و تحلیل بیشتر , شناسایی 
راه هایی برای کاهش شدت وخسارت ناشي از آتش سوزی و انفجار با یک 
روش کم هزینه و کارآمد و تعیین واقع بینانه خسارت مود انتظار از رویداد آتش 

سوزی و انفجار می باشد.

مزایای شاخص خطرDOW درشناسایی خطرات: 
1-به سرعت محاسبه می شوند. 

2-با استفاده از امتیازهای ویژه )مقادیرعددی( تفسیر نتایج را آسان می کنند. 
3-به داده های جزئی و دقیق فرایند نیازی ندارند. 

4-به وسیله فاکتورهای در دسترس )دما وفشار و انرژی مواد و...( به مقایسه 
خطرات واحدهای تحت بررسی می پردازند و به تصمیم گیری برای طراحی و 

یا ایمن سازی فرایند کمک می کنند. 
* تعیین فاکتور مواد )MF(مراحل انجام شاخص:DOW شامل پنج مرحله می باشد:

)F1( فاکتور خطرات عمومي *
)F2( فاکتور خطرات خاص فرآیند *

)F3(تعیین فاکتور خطرات واحد فرایند *
 DOWتعیین شاخص آتش سوزی و انفجار *

 )MF( تعیین فاکتور مواد
 فاکتور مواد معیاری از نرخ ذاتی انرژی بالقوه آزاد شده از 
آتش سوزی و انفجار ماده است این انرژی در اثر سوختن یا 
واکنش شیمیایی ماده تولید می شود. به عبارتی فاکتور مواد 
معیاری از قابلیت اشتعال پذیری و واکنش پذیری ماده است 

و مقدار عددی آن از 1 تا 40  می باشد.
 در تجهیزات فرآیندي مجموعه اي از مواد خطرناک )سمي، 
پارامتر  به  با توجه  ...( در حال جریان هستند.  و  اتش گیر 
فاکتور ماده میتوان ماده اي را که از درجه اهمیت باالتري 
نسبت به سایر مواد برخوردار است در محاسبات مورد توجه 

قرار داد. 

 :)F1( فاکتور خطرات عمومي
مانند  معمولي  مخاطرات  با  شیمیایي  فرآیندهاي  اکثر  جدول تعیین فاکتورمواد

واکنش پذیری  درجات
NFPA

 قابلیت اشتعال پذیری
R=4گازها ومایعات R=3 R=2 R=1 R=0

40 29 24 14 1 0 غیرقابل احتراق

40 29 24 14 4 1
 نقطه شعله زنی5بیشتر از

93/3 C )200F(

40 29 24 14 10 2  نقطه شعله زنی بیش از
37/8 C )100F(

40 29 24 16 16 3
نقطه شعله زنی بیش از یا برابر 

 22/8 C )73F(

40 29 24 21 21 4
نقطه شعله زنی کمتر 

 22/8 C )73F(
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واکنشهاي گرماگیر6 و گرمازا7، جابجایي مواد، دسترسي به تجهیزات مورد نظر 
و سایر موارد مواجه هستند. در صورت وجود چنین مخاطراتي باید شاخص 

هاي مربوطه در محاسبات خطر پذیري اعمال گردد. 
 ) F2(و خاص ) F1(محاسبه فاکتور خطرات عمومی   

برای محاسبه هریک از فاکتورهای خطرات عمومی وخاص فرآیند که نقش 
مهمی در حوادث آتش سوزی و انفجار دارند، توسط راهنمای آتش سوزی و 
انفجار DOW  یک محدوده عددی ارائه شده است که به این اعداد فاکتور 
جریمه یا پنالتی گویند. افزایش فاکتور جریمه بیانگرافزایش شدت یا احتمال  
خطر پذیري آتش سوزی و انفجار و بالعکس کاهش فاکتور جریمه نشانگر 
کاهش تاثیر آن عامل بر خطر پذیري آتش سوزی و انفجار در واحد فرآیندی 

مورد مطالعه می باشد.
پارامترهای مورد نظر برای تعیین فاکتور خطرات عمومی: 

واحدهای  استقرار  نشانی محل  آتش  بودن تجهیزات  فراهم  دسترسی:    •
فرایندی

• واکنش های شیمیایی گرمازا:  شامل شدت گرماي ) خفیف، متوسط، بحرانی 
،فوق العاده حساس(مي باشد، که  با افزایش شدت گرمازایی واکنشها فاکتور 

جریمه نیز افزایش مي یابد.

• فرایندهاي گرماگیر:  شامل نوع واکنش های گرماگیر و روش تامین گرمای 
مورد نیاز فرآیندهای گرماگیر  مي باشد.

• انتقال و جابجایی مواد: بارگیري وتخلیه مواد قابل اشتعال- خطراشتعال پذیري
• ذخیره گازها و مایعات قابل اشتعال

• واحدهای فرایندی محصور شده یا داخلی: دما - فشار - مقدارمواد - نقطه 
جوش

• زه کشی و کنترل نشتی: حجم مایعات قابل اشتعال- حجم اب آتشنشانی 
برای مدت 60دقیقه

 :)F2( فاکتور خطرات خاص فرآیند •
مخصوص  که  دارند  وجود  نیز  مخاطراتي  عمومي،  مخاطرات  بر  عالوه 
البته اغلب این مخاطرات به واسطه شرایط  تجهیزات و وسایل مي باشند. 
فرآیندي موجود در آن تجهیزات ایجاد مي گردند. برخي از این شرایط عبارتند 
از: شرایط دمایي و فشاري ، میزان ماده موجود در آن وسیله، میزان خورندگي 
ماده، احتمال نشت از اتصاالت و سایر موارد دیگري که مختص تجهیزات  

مي باشد.
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پارامترهای مورد نظر براي تعیین فاکتور خطرات خاص:
مواد سمی: حاصل ضرب درجه خطر بهداشتی خطرناکترین جز موجود  در 
مخلوط شیمیایی واحد فرآیند در عدد 0,2  مي باشدکه درجه خطر بهداشتي 

مواد بین 0-4 مي باشد.
• فشار کمتر از فشار جو: در این مرحله خطر ورود هوا و تماس با مواد حساس 
به رطوبت یا حساس به اکسیژن یا تشکیل مخلوط قابل اشتعال در واحدهای 

فرآیندی با فشار مطلق کمتر از 500 میلی متر جیوه بررسی می گردد.
• فشار اطمینان:  در این مرحله فشارعملیاتي و فشار تنظیمي گازهاي فشرده 

شده و قابل اشتعال بررسي مي گردد.
• کم دمایی : این مورد در فرایندهایی کاربرد دارد که احتمال رسیدن دمای 

عملیاتی به زیر دمای شکست فوالد وخطرشکنندگی وجود دارد.
• مقدارمواد قابل اشتعال: گرمای سوختن ناشی از مقدار مواد آزاد شده از 

بزرگترین خط لوله متصل به واحد فرآیندی در عرض 10 دقیقه.
• خوردگی و فرسایش: سرعت خوردگی تجهیزات براساس نتایج گزارشات 
ضخامت سنجی که توسط واحد بازرسی فنی شرکت به صورت برنامه ریزی 
شده و به طور معمول سه سال یکبار اندازه گیری می شود. براساس میزان 
خوردگی ایجاد شده در بدنه و نازل های واحد فرآیندی فاکتور جریمه تعیین    

مي شود.
•  نشتی از اتصاالت و آب بندها: نشتی ازآب بندهای پمپ شفتهای دوار 

و فلنج ها به ویژه در فرآیندهایی که به طور مکرر دما و فشار تغییر می کند
•  تجهیزات مشتعل: فاصله نقطه نشتی احتمالی از واحد فرآیندی تا دستگاه 

مشتعل. 
• سیستم تبادل حرارتی سیال داغ: از طریق محاسبه مقدار نشتی در مدت 
زمان 15 دقیقه از سیستم حرارتی )مبدل( و دمای سیال داغی که برای تبادل 

حرارت در مبدل جریان دارد تعیین می شود 
• تجهیزات دوار: پمپهای با توان باالتر از 75 اسب بخار وکمپرسورهای  با 
توان باالتر از 600 اسب بخار در هریک از واحدهای فرآیندی تحت بررسی 

شناسایی می گردند 
:F3تعیین فاکتور خطرات واحد فرایند

• فاکتور خطرات عمومی و فاکتور خطرات خاص فرایند که در باال به آن 
اشاره گردید در این مرحله در هم ضرب شده و فاکتور خطرات واحد فرایندی 

به دست می آید وبرای هر واحد در جدول مربوطه لحاظ می گردد.
F3=F1 F2

 : DOWتعیین شاخص حریق و انفجار
مقدار شاخص آتش سوزی وانفجار  DOWدر این مرحله از حاصلضرب 

فاکتور خطرات واحد فرایندی در فاکتور مواد بدست می آید.
 DOW=F3 MF

چگونگی ارزیابی وتحلیل شاخص در جدول زیر  آمده است:
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پی نوشت: 
1-Risk
2- Dow (Fire and Explosion Index)
3-Dow Jones Industrial
4-Reactive

5- نقطه شعله زنی )یا نقطه اشتعال Flash Point( کمترین یا پایین ترین 
درجه حرارتی که باعث می شود سوخت به میزانی گاز تولید کند که با به 
کاربردن یک آتش زنه اعم از جرقه یا شعله، یک اشتعال آنی یا موقتی، فاقد 

انرژی الزم برای ادامه اشتعال ایجاد شود.
6- Endotermic

7- exotermic

منابع: 
• دکتر رستم گلمحمدی، مهندسی آتش سوزی، همدان، انتشارات فن آوران، 1381

پزشکي  علوم  دانشگاه  اي  حرفه  بهداشت  ارشد  کارشناسي  نامه  پایان   •
شهیدبهشتي, محسن زارعي, ارزیابي ریسک حریق و انفجاردر واحدایزوماکس 

 DOW شرکت پاالیش نفت تهران توسط شاخص
• www.firesprinkersystems.info.com
• www.safetymessage.com
• www.cityfire.com
• www.firemagezine.ir
•   NFPA
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بازی با آتش 
مخاطرات تولید و استفاده از وسایل آتش بازی 

•مقدمه
عدم رعایت نکات ایمنی، نگهداری و انبار مواد محترقه و وسایل آتش بازی در زیر زمین یک ساختمان چهار طبقه در تهرانپارس مرگ دلخراش چهار شهروند بی گناه را به 
همراه داشت. به گفته معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران، در آستانه نزدیک شدن به سال نو، این سومین مورد این گونه حوادث است. )1( در مقاله حاضر 
که به شیوه تحلیلی بر پایه اسناد، مدارک و کتاب های مرتبط تهیه شده است، کوشش می شود مخاطرات تولید، انبار، حمل و نقل، توزیع و استفاده مواد محترقه و وسایل آتش 
بازی به عنوان یک چالش جهانی مورد بررسی قرار گیرد. مخاطبان مقاله ی حاضر آتش نشان ها به ویژه پرسنل واحدهای آموزش و پیشگیری می باشند تا با بیان این گونه 

مطالب، در قالب کالس های آموزش، به ویژه نوجوانان و جوانان را بیش از پیش با مخاطرات وسایل آتش بازی آشنا سازند.

حفاظت و ایمنی 
ماده منجره و انفجار: هر ترکیب شیمیایی یا مخلوط مکانیکی که در اثر 
جرقه، ضربه، حرارت یا شعله به سرعت تجزیه شده و مقدار بسیار زیادی گاز 
و حرارت تولید کند، ماده منجره نامیده می شود. تجزیه یا سوختن سریع مواد 
منفجره که منجر به آزاد شدن بسیار سریع گاز و حرارت زیاد می گردد، انفجار 

می نامند ) 1 ص 46 (. تفاوت انفجار با احتراق به مقدار انرژی تولید نیست، 
بلکه به سرعت تولید انرژی مربوط می شود ) 3 ص 89 (. ماده منفجره در 
اثر انفجار بالفاصله به توده ای از گاز داغ تبدیل می گردد. در این لحظه فشار 
بسیار زیادی نیز دارد ) 2 ص 6 ( انفجار یک ماده منفجره می تواند ماده 
منفجره دیگری که به فاصله ای از آن قرار گرفته را منفجر کند ) پیشین ص 

 فرشید قاسملو
farshid1319@yahoo.com 
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3 (. انرژی آزاد شده در اثر انفجار به طور معمول خطر جانی و مالی دارد ) 4 
ص 320 (.

خواص مواد منفجره: بعضی از مواد منفجره در اثر یک جرقه منفجر می 
شود. برخی فقط می سوزند. اما به طور کلی قابل انفجار هستند بنابراین خطر 
آتش گیری آنها و یا گاز یا بخار برخاسته از آنها وجود دارد. مواد منفجره سمی 
هستند. سمیت مواد منفجره بعد از انفجار نیز به نحوی بروز می کند. زیرا، پس 
 ،)CO2( دی اکسید کربن )CO( از انفجار گازهایی از قبیل کربن مونواکسید
هیدروژن سولفوره )SH2(، گوگرد اکسید )SO2( و ... در فضا پراکنده می 

گردد که ضررهای هر یک به نوبه ی خود مشخص است ) 1 ص 75 (.
قدرت خرد کنندگی، لرزش هوا ) حرکت سریع و آنی مولکول های هوا در 
اثر امواج حاصل از انفجار(، لرزش زمین ) پدیده ای شبیه به زلزله ( و ... از 
جمله خواص مواد منفجره است. هر یک از اینها می تواند خسارت های مالی 
و جانی را باعث شود. آلودگی محیط زیست شامل آلودگی آب، آلودگی هوا، 

آلودگی صوتی، از دیگر خواص منفجره است.
طبقه بندی مواد منفجره: بر اساس استاندارد DOT 1 مواد منفجره به شش 

طبقه )کالس( تقسیم می شود.

1 – 1: انفجار با مخاطره زیاد 
2 – 1: انفجار با مخاطره پرتابه ای 

3 – 1 : انفجار جزیی، پرتابه، آتش سوزی 
4 – 1: انفجار جزیی

5 – 1: انفجارهای غیر حساس 
6 – 1: انفجارهای بسیار غیر حساس 

وسایل آتش بازی در طبقه 4 فوق جای دارد. عکس شماره 1 پالکارد و بسته 
بندی یک نوع از این وسایل را نشان می دهد.

تولید، انبارداری، حمل و نقل، توزیع و مصرف تمام مواد منفجره تقسیم بندی 
باال بر اساس قوانین، استانداردها و دستور العمل های مدون انجام می گیرد. 
در مورد وسایل آتش بازی عالوه بر استانداردها و دستور العمل های جهانی، 
کشورهای مختلف، قوانین، استانداردها و دستورالعمل های ویژه خود را تدوین 
کرده و به اجرا در می آورند. به عنوان نمونه در انگلیس قوانین مختلفی در این 
مورد تدوین شده است. از جمله آنها می توان به BS114 اشاره کرد. در این 

استاندارد وسایل آتش بازی خود 3 طبقه تقسیم بندی شده اند:

عکس شماره 1
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- طبقه 1 وسایل آتش بازی »داخلی«2
- طبقه 2 وسایل آتش بازی »بوستان«3
- طبقه 3 وسایل آتش بازی »نمایشی«4

در این استاندارد قوانین مختلفی اعم از منع فروش و 
وسایل آتش بازی به افراد کمتر از 18 سال و ... آمده 

است. 
BS14035 مقررات تکمیلی مربوط به وسایل آتش 

بازی طبقه )2( ذکر شده در باال است.
کالس  سه  در  بازی  آتش  وسایل  کانادا  کشور  در 

مختلف تقسیم بندی شده اند:
کالس 1 – 2 – 7: وسایل آتش بازی کم خطر ) همگانی (
کالس 2 – 2 – 7 : وسایل آتش بازی پر خطر ) حرفه ای (
کالس 5 – 2 – 7 : وسایل آتش بازی ) جلوه های ویژه (

 7  –  2  – بازی کالس 1  آتش  تعریف وسایل  در 
چنین آمده است:

وسایل آتش بازی همگانی، وسایل کم خطری هستند که برای تفریح و 
سرگرم مورد استفاده قرار می گیرند.

در این قانون آمده است، فروش وسایل آتش بازی به مجوز مخصوص نیاز 
دارد. تا اطمینان حاصل شود این وسایل در محل های مجاز به صورت مناسب 
نگهداری شده، در معرض نمایش و فروش قرار دارد. این وسایل باید توسط 

فروشندگانی که مجوز به نام آنها صادر شده است، فروخته شود. برای فروش 
دو نوع مجوز وجود دارد که برای صدور آنها پس از احراز صالحیت بایستی 
ساالنه مبلغ 500 دالر هزینه پرداخت نمود. وسایل آتش بازی عمومی تنها باید 
در روزهای ویکتوریا، روز کانادا و هفته قبل از این دو روز تعطیل فروخته شود. 
به بیان دیگر وسایل آتش بازی عمومی را نمی توان در تمام طول سال خرید 
و فروش کرد. این وسایل آتش بازی را نمی توان در باجه )کیوسک (، چادر، 
ون، تریلر یا وسیله نقلیه موتوری فروخت. فروشنده نباید وسایل آتش بازی 

عکس شماره2-1
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را به افراد کمتر از 18 سال بفروشد. فروشنده نباید وسایل آتش بازی ممنوعه 
) غیر استاندارد ( بفروشد و ...

اگر کسی موارد قانون آتش بازی را نقض کند تخلف محسوب شده و بسته 
به نوع آن به پرداخت جریمه تا سقف یکصد هزار دالر محکوم می شود.

در آمریکا، کانون غیر دولتی محافظت در برابر آتش سوزی ) ان.اف.پی.ای(5 
در ارتباط با وسایل آتش سوزی استانداردها و دستور العمل های مختلفی تهیه 

و تصویب کرده است. از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

ان.اف.پی.ای6 1123، دستور العمل عرضه آتش بازی  
در هشت فصل و هشت ضمیمه.

ان.اف.پی.ای7 1124 دستور العمل ساخت، حمل و 
و  بازی  آتش  وسایل  فروشی  و خرده  انبارداری  نقل، 

کاالهای مربوطه.
در بسیاری از کشورهای جهان در مورد وسایل آتش 
بازی قوانین و استانداردی مختلفی، مشابه آنچه در باال 
اشاره شد، تصویب شده است. تا بدین ترتیب وسایل 
 مزبور تا حد قــــابل قبولی بی خطر شوند. اما، چنین 
نتیجه ای حاصل نشده است. متاسفانه هر ساله هزاران 
نفر در اثر حوادث ناشی از وسایل آتش بازی به سختی 
از  مجروح، مصدوم، معلول شده و حتی جان خود را 
بایستی  این خسارت های جانی  به  دست می دهند. 

مبالغ هنگفت خسارت های مالی را نیز اضافه کرد.
انفجار، آتش سوزی،  بازی:  مخاطرات وسایل آتش 
سوختگی، جراحت در اثر موج انفجار یا ترکش از جمله خطرهای وسایل آتش 
بازی است. این حوادث در کارخانه، انبار، هنگام حمل و نقل و یا استفاده از 
وسایل آتش بازی امکان وقوع دارد. در ادامه راجع به هر یک از موارد نمونه 

هایی آورده شده است.
حوادث مربوط به کارخانه: در تاریخ 13 می سال 2000 ) مطابق با شنبه 
24 اردیبهشت ماه 1379 ( انفجار فاجعه باری در کارخانه S.E واقع در شهر 

عکس شماره2-2

64
64سال ششم شماره 21



سال ششم شماره 21 65

»انسخده«8 در شرق کشور هلند رخ داد. در روز حادثه طی دو انفجار مصیبت 
بار 23 نفر ) شامل 4 نفر آتش نشان ( کشته و 947 نفر مجروح شدند )7(. 
در این حادثه 400 خانه آسیب دیده از 293 خانه به طور کامل ویران شد )8( 
تعداد 1250 نفر بی خانمان شدند. خسارت نهایی بیش از 450 میلیون یورو 

برآورد شد ) تصویر 1 – 2 قسمتی از منطقه 
آسیب دیده، تصویر 2 – 2 آتش نشان در 

صحنه عملیات ( . 
در تاریخ 3 نوامبر سال 2004 )مطابق با 
چهارشنبه 13 آبان 1383 ( شهر »سیست«9 
اثر  در  دانمارک  کشور  کولدینگ  در  واقع 
لرزه  به  بازی  آتش  وسایل  کارخانه  انفجار 

درآمد.
نشان کشته  آتش  این حادثه یک  اثر  در 
به  نفر مجروح شدند. )9( 355 خانه  و 24 
طور کلی ویران شده و در مجموع به 2107 
خانه آسیب رسید. خسارت مالی حدود 100 
میلیون یورو برآورد شد. ) عکس شماره 3 
– تعدادی از خانه های ویران شده را نشان 

می دهد(.
در چهار شنبه 5 سپتامبر 2012 ) برابر با 
تولید وسایل  کارخانه   ) 15 شهریور 1391 
آتش بازی در جنوب هند منفجر شد. در این 

حادثه 40 نفر کشته و حدود 60 نفر دیگر مجروح شدند. )10 ( . 
حوادث مربوط به انبار: یکی از قدیمی ترین حواث مربوط به انفجار انبار 
وسایل آتش بازی در 31 تیرماه 1345 در شهر تهران رخ داد. در آن تاریخ انبار 

عکس شماره 3
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سازمان آتش بازی تهران، واقع در خیابان 
باب همایون منفجر شد. در این حادثه که 
آغاز شد،  انفجار فشفشه ها در آسمان  با 
چهار  مزبور،  انبار  کامل  ویرانی  بر  عالوه 
باب خانه، 3 مغازه، یک مسافرخانه و یک 
به طور کامل تخریب گردید.  قهوه خانه 
به  چند ساعت  آتش  فرونشاندن  عملیات 
درازا کشید)11(. سه شنبه 13 نوامبر 2012 
) برابر با 23 آبان 1391 ( بر اثر انفجار انبار 
وسایل آتش بازی در هند دست کم 8 تن 

کشته شدند )12 (.
چهارشنبه 26 دسامبر 2012 ) برابر با 6 
دی 1391 ( انبار محل نگهداری وسایل 
نیجریه  »الگوس«  شهر  در  بازی  آتش 
از  یکی  در  را  ای  گسترده  سوزی  آتش 
تلفات  از  شد.  باعث  شهر  این  بازارهای 

احتمالی گزارشی منتشر نشد )13(.
انفجار هنگام حمل و نقل وسایل آتش 

یک  انفجار   ) با 1391/11/13  )برابر  فوریه 2013  اول  جمعه  بامداد  بازی: 
کامیون حامل وسایل آتش بازی در استان هنان کشور چین 5 نفر را کشت و 
11 نفر را مجروح کرد )14( در اثر این حادثه 80 متر از یک پل ویران شد و به 

روی یک بزرگراه فرو ریخت. امداد گران 6 خودرو را از زیر آوار خارج کرده و 
تعدادی از سرنشینان آنها را نجات دادند )پیشین (. استفاده از وسایل آتش بازی 
در مراسم سال نو چین و حوادث مربوط به آن در کشور چین سابقه دارد. در 

عکس شماره 4
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سال 2006 تعداد 367 نفر در آتش سوزی ناشی از انفجار وسایل آتش بازی 
در معبدی در شهر هنان کشته شدند )15(. ) عکس شماره 4 (.

انفجار در محل استفاده: انفجار وسایل آتش بازی در محل استفاده از آنها، 
تاکنون بارها و بارها جشن های بسیاری به عزا تبدیل کرده است. یکی از این 
حوادث در شب سه شنبه 24 ژانویه 2012 )برابر با 4 بهمن 1390 ( در شهر 
»سوفان بوری«10 کشور تایلند رخ داد. این ایام، با سال نوی چینی مصادف 
بود و مردم مشغول جشن و شادی که ناگهان انفجار و آتش سوزی خانه ها و 
خودروهای منطقه وسیعی از پارک اژدها را به کام خود فرو برد. در دم 4 نفر 
کشته و 50 نفر مجروح شدند. عکس های 3 – 5 و 2 – 5 و 1 – 5 گوشه 

ای از آسیب ها را نشان می دهد.

عکس شماره 3-5عکس شماره 5-1

عکس شماره 5-2
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چهارشنبه 30 ژانویه 2013 ) برابر با 11 بهمن 1391 (، برخورد اخگرهای 
وسایل آتش بازی با سقف یک کلوب شبانه در شهر سانتاماریا کشور برزیل 
فاجعه آفرید. در این حادثه، 235 نفر که بیشتر آنها را جوانان دانشجو تشکیل 

می دادند، به کام مرگ رفتند ) عکس شماره 6 (.
بررسی مشکالت ناشی از وسایل آتش بازی: در صفحات گذشته بسیاری 
از پیامدهای ناگوار ناشی از وسایل آتش بازی تشریح شد. اکنون بعضی و 
مشکالت، مسائل و پی آمدهای وخیم اینگونه وسایل در بازه زمانی یکساله 
در یک کشور به ظاهر پیشرفته ) آمریکا ( مورد بررسی قرار می گیرد. انتخاب 
کشور یاد شده از این جهت حائز اهمیت است که، هر گونه امکانات مقابله 

با حادثه ) اعم از نیروی آتش نشانی ، امدادگر فوریت های پزشکی، مراکز 
درمانی و ... ( در دسترس بوده است.

اما، علی رغم همه اینها ضایعات و خسارت های قابل توجه ای به بار آمده 
است.

بنابر گزارش کانون غیر دولتی محافظت در برابر آتش سوزی ان.اف.پی. ای 
)NFPA( در سال 2010 در کشور آمریکا وسایل آتش بازی تعداد 15500 
آتش سوزی را باعث شده است ) شامل 1100 آتش سوزی بناهای مختلف، 
300 آتش سوزی خودرو و 14100 آتش سوزی فضای باز و سایر مکان ها(. 
این آتش سوزی ها 8 نفر تلفات و 60 مجروح به همراه داشته است. از نظر 

مالی، به طور مستقیم 36 میلیون دالر خسارت وارد آمده است.)16(.
اما، موج انفجار، ترکش، حرارت و ... وسایل آتش بازی مجروحین دیگری 
را نیز به همراه داشته است. بر اساس گزارش های بخش اورژانس بیمارستان 
های آمریکا در همان سال 2010 م تعداد 8600 نفر مجروح ناشی از وسایل 
آتش بازی به مراکز درمانی مراجعه کرده اند. 73 درصد این افراد از 18 ژانویه 
تا 18 ژوالی  مجروح شدند. همانطور که در عکس های شماره 1 – 7 الی 
7 – 7 مشاهده می شود، بیشتر مجروحان اینگونه حوادث دچار آسیب های 
جدی شده، متاسفانه در بعضی موارد دچار نقص عضو و معلولیت می گردند. 
زن  درصد   35 و  مرد  درصد   63 شده،  یاد  مجروح  از 8600  ترتیب  هر   به 
بوده اند. بچه های کمتر از 15 سال 40 درصد مجروح ها را تشکیل می داده 
اند. جوانان و نوجوانان کمتر از 20 سال 53 درصد مجروح ها را تشکیل داده 
اند. بیشتر افراد مجروح از ناحیه دست و انگشتان مجروح شده اند )30 درصد(، 

پاها 22 درصد، چشم 21 درصد، سر، صورت و گوش 16 درصد.

عکس شماره6
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بیش از نیمی از مجروحان سوختگی داشته اند، بیش از هر  قسمت دیگر، 
سوختگی به چشم ها آسیب رسانده بوده است.

7 درصد افراد مجروح بعد از درمان اولیه در بخش اورژانس بر حسب نوع 
بیمارستان  به  یا  و  بستری شده  بیمارستان  از بخش های  یکی  در  عارضه 

دیگری اعزام شده اند.
نتیجه: وسایل آتش بازی مشابه سایر مواد منفجره، بسیار خطرناک بوده و 

ممکن است با کمترین نقص فنی، احمال و ... حوادث جبران ناپذیری را باعث 
شوند. شاهد این مدعا حوادث دلخراش متعددی است که همواره در گوشه و 
کنار جهان در ضمن ساخت، انبارداری، حمل و نقل و استفاده از این وسایل 
به ظاهر کم خطر رخ می دهد، این در حالی است که وسایل یاد شده همگی 
با رعایت استانداردهای ویژه در کارخانه های مخصوص تولید شده اند. حال، 
می توان میزان خطرات ناشی از وسایل آتش بازی دست ساز و غیر استاندارد 

را به خوبی درک کرد.

جرقه زن ها

ترقه های کوچک

خشاب دارها

مواد جدید

نمایش عمومی

ترقه های غیرقانونی

شمع رومی

ادوات دست ساز

سایر موشک ها

ادوات دارای لوله های متعدد

موشک ساخته شده از بطری
%0
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%30%27
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%9%8%7
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درصد جراحت های ناشی از آتش بازی بر حسب نوع وسیله آتش بازی-2012
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سایر مواردبریدگی یا کوفتگیسوختگی شکستگی یا رگ به رگ شدن

درصد جراحت های ناشی از آتش بازی برحسب نوع جراحت-2012

تعدادرده سنی مجروحان
508 باالتر از 20 سال
67 18 تا 20 سال
337 13 تا 17 سال
450 زیر 13 سال
0 نا مشخص

372 مجموع جراحت های چشمی
1362جمع کل سال

مجروحین ناشی از وسایل آتش بازی در انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی سال 2001 م
بازه زمانی چهار هفته ماه اکتبر- نوامبر

ماخذ:
mereyside fire  and rescue service - 2013

تعدادمحل وقوع حادثه
598 خانواده یا میهمانی خانوادگی
73 میهمانی های نیمه عمومی
158 نمایش های بزرگ عمومی

442 حادثه گاه به گاه در خیابان و یا سایر مکان های عمومی
17 خانگی
40 سایر

34 نامشخص
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مجروحین ناشی از وسایل آتش بازی در انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی سال 2001 م
بازه زمانی چهار هفته ماه اکتبر- نوامبر

ماخذ:
mereyside fire  and rescue service - 2013

تعدادنوع آتش بازی
Banger 114 )نارنجک های سوسیسی شکل(

Rocket 264 )راکت یا موشک(
Air Bomb 102 )بمبی که در آسمان منفجر می شود(
Roman Candle 120 )نوعی مواد منفجره لوله ای(

Sparkler 136 )جرقه زن(
117 سایر مواد مخصوص آتش بازی

Home made or extracted powder )دست ساز یا پودرهای استخراج 
شده(

 14

Not known )not bonfires(   )494 )ناشناس
Not Specified 1 )نامشخص(

تعدادصدمات ناشی از جراحات
498 عدم نیاز به درمان بیشتر

129 معرفی به بیمارستان های عمومی
469 درمان سرپایی در بیمارستان

70 حداقل یک شب بستری در بیمارستان
73 انتقال به بیمارستان دیگر

0   مردگ
115 ناشناخته
8 نامشخص
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در کشور ما همه ساله با نزدیک شدن ایام پایان سال، استفاده از وسایل 
موجود  آمار  برابر  شود.  می  باعث  را  متعددی  سوانح  و  حوادث  بازی  آتش 
فراوانی حوادث مربوط به آتش بازی شب چهارشنبه آخر سال در اسفند ماه 
 1389، 2088 مورد گزارش گردیده است. که بیش از 32 درصد آسیب دیدگان 
دانش آموز بوده اند )17 ص 2(. در همان سال، 48/1 درصد حین بازی با مواد 
محترقه، 21/8 درصد حین عبور به صورت عابر پیاده، 11/8 درصد حین تماشا، 
4/2 درصد حین پریدن از روی آتش، 2/7 درصد حین تهیه و ساخت مواد 
مذکور دچار آسیب شده و در بقیه موارد، نوع فعالیت مشخص نبود ) پیشین (. 
در سال یاد شده، به ترتیب دست )73/3 درصد ( و چشم )29 درصد ( بیشترین 

نواحی آسیب دیده بدن بودند.
در سال 1389، 5 مورد حادثه منجر به فوت و 18 مورد منجر به معلولیت 
گردیده است ) همان (. زخم و بریدگی، شایع ترین نوع آسیب در سال 1389 

بود و سوختگی درجه یک و خراشیدگی در رتبه های بعدی قرار داشتند.
خوشبختانه در سالهای اخیر با اجرای برنامه های آموزشی متنوع و متعدد 
از تعداد اینگونه حوادث کاسته شده است. اما، به ویژه مسئوالن آتش نشانی 
بایستی با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی مناسب، کودکان، نوجوانان و 
جوانان کشور را بیش از پیش با واقعیت مخاطره، آمیز بودن استفاده از وسایل 

آتش بازی آشنا کنند.
نکته دیگر آنکه همگان باید بدانند آتش بازیچه نیست.

پی نوشت: 
1 – Department of Transportation

2 – Indoor

3 – garden

4 – Display

5 – National Fire Protection Association (NPFA)

6 – NFPA 1123 Code Fore Fireworks Disply

7 – NFPA 1124 Code Fore The Manufactore, Tranpor-
tation, Story, and Retail Sales of fireworks and Pyytech-
nie Articles

8 – Enschede

9 – Seest

10 – Suphan Buri

فهرست منابع  و ماخذ: 
1 – خبر آنالین 

2 – استوار، رحمت اله، آتش کاری در معادن، جلد اول، جهاد دانشگاهی 
صنعتی امیر کبیر – تهران 1370.

ایران  ملی  دانشگاه  انتشارات  حریق،  تکنولوژی  اصغر،  علی  شیمی،   –  3
.1354

انتشارات جهاد  اله، آتش کاری در معادن، جلد دوم،  استوار، رحمت   –  4
دانشگاهی صنعتی امیر کبیر، تهران 1373.

5 – فرانک ال، فایر، ترجمه دریانی، دکتر محمود، شناخت همگانی مواد 
خطرناک، انتشارات آموزه. اصفهان 1382.

 6 – www.ehs.hev.edv.

7 – Enschede Firework Disaster. Wiki.

8 – www.Stop – Fire  works.orglaccidents.enschede.

9 – Seest Fire works Disaster. Wiki.

10 – www.aftabir.com
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بررسی میزان آگاهی شهروندان گرگان نسبت به
 مقاومت ساختمانها در برابر آتش سوزی

 غالمی هادی
مدیریت  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  و  قدرت  برق  مهندس 
حریق  علل  بررسی  و  ایمنی  خدمات  کارشناس  دولتی– 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

•چکیده
 پیشرفت فناوری و صنعت و افزایش اختراعات و اکتشافات در تمامی زمینه های علوم اگرچه باعث آسایش و رفاه شهروندان گردیده است اما انسان را مستقیماً در معرض 
تهدیدات گوناگون از جمله خطر حریق و اثرات سوء آن قرار داده است. تحقیقات نشان داده اند که حریق عالوه بر تخریب ساختمانها و تاسیسات و در نتیجه به بار آوردن 
خسارات جانی و مالی سنگین ، خسارات غیر قابل جبران روحی و روانی را نیز موجب می گردد لذا این مسئله موجب شده است که انسان مقوله پیشگیری و مقابله با حریق 
را در زمره امور حیاتی و اقتصادی خود دانسته و به تالش جهت تحقق یافتن این مهم اقدام نماید . تحقق این امر نیز میسر نمی گردد مگر با همکاری همة شهروندان یک 
شهر . زیرا داشتن شهری ایمن ابتدا مستلزم داشتن خانه ای ایمن است. داشتن خانه ای ایمن نیز به نوبة خود مستلزم آگاهی ساکنین آن نسبت به اصول و استانداردهای 

ایمنی سازی ساختمان در برابر حریق و توجه به آنها می باشد. 
اهداف : مطالعه حاضر با توجه به این منطق ، به بررسی میزان آگاهی و توجه شهروندان گرگان نسبت به ایمنی ساختمان در برابر حریق می پردازد.

روشها : این مطالعه به صورت مقطعی توصیفی بر روی نمونه ای 110 نفری از شهروندان گرگان صورت گرفت . ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه از نوع چند گزینه ای 
مشتمل بر 15 سؤال بوده که در اختیار افراد مورد نظر قرار گرفت و پس از جمع آوری داده ها ،نتایج با استفاده از روش توصیفی ارائه شدند.

نتایج : نتایج این پژوهش حاکی از عدم آگاهی و توجه کافی شهروندان گرگان از موارد مربوط به ایمنی ساختمان در برابر حریق بوده است . 
نتیجه گیری : از نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها چنین بر می آید که این جامعه آماری از آگاهی و آموزش الزم در این زمینه بی بهره بوده ، لذا افزایش سطح دانش 

و آگاهی این افراد از طریق برگزاری دوره های آموزشی ، اطالع رسانی از طریق رسانه ها و ... امری ضروری و در خور بررسی به نظر می رسد.
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مقدمه
 با افزایش رشد جمعیت و گسترش شهرها و در پی آن توسعه بی رویه مناطق 
مسکونی ، تجاری ، صنعتی و ... مسئله ایمن سازی شهرها و تاسیسات آن در برابر 
حریق بیش از پیش مهم جلوه می نماید . با پیشرفت فناوری و صنعت ، همه روزه 
شاهد اختراعات ، اکتشافات و نوآوری ها در تمامی زمینه های مختلف بوده که این 
پیشرفت و فناوری ، از یک سو باعث آسایش و رفاه شهروندان و از سوی دیگر افزایش 
احتمال بروز خطرات و حوادث از جمله آتش سوزیهای بزرگ ، انفجارات مهیب ، 
نشت گازهای سمی و خطرناک و ... را در بر داشته است که اثرات سوء آن بر تمامی 
موجودات از جمله انسان و محیط اطراف آن آشکار می باشد . حریق )آتش سوزی(
یکی از مهمترین حوادثی است که عالوه بر تخریب ساختمانها و تاسیسات زیربنایی و 
در نتیجه به بار آوردن خسارتهای جانی و مالی سنگین ، خسارتهای غیر قابل جبران 
روحی و روانی را نیز موجب می گردد.بررسی دقیق و موشکافانه آمار و ارقام مربوط 
به خسارتهای  ناشی از حریق  ، بیانگر آن است که خسارتهای جانی و مالی حاصل از 
حریق در طی یکسال نه تنها کمتر از خسارتهای ناشی از بالیای طبیعی مانند سیل ، 

.)101 ,NFPA(زلزله و ... نبوده ، بلکه گاهی اوقات از آن فراتر نیز می رود
 

در تاریخ کشور ما که از منظر بالخیزی جزء 10 کشور اول دنیا به شمار می رود 
)شریف زاده ، 1375 (، حوادث آتش سوزی ، شهرهای بسیاری را به کام خود کشانده 
و حتی تا مرز نابودی پیش برده است. از جملة این موارد می توان به آتش سوزی 
شهرسوخته ، شهر شوش )در حدود سه هزار سال قبل از میالد ( ، شهر بخارا) در سال 
325 هجری قمری( شهر نیشابور )در سال 538 هجری قمری( ، الهیجان )در سال 
1058 هجری قمری( ، رشت ) در سال 1165 هجری قمری( اشاره نمود)قاسملو، 

. )1381
در دیگر کشورهای جهان نیز همانند ایران ، همواره آتش سوزی های بزرگی رخ 
داده است از جمله سوختن 10000 خانه در شهر قسطنطنیه در سال 1750 میالدی ، 
سوختن 15000 خانه در مسکو در سال 1756 میالدی ، نابودی 13300 ساختمان در 
لندن در سال 1966 ، همچنین در کشور انگلستان در سال 1996 بیش از 532 هزار 
فقره آتش سوزی رخ داده است که باعث مرگ بیش از 600 نفر و زخمی شده بیش از  
16000  نفر شده است.  آمار سوانح و حوادث ، آنقدر زیاد است که خسارات و تلفات 
جانی و مالی جبران ناپذیری را متوجه جهان و بخصوص کشور ما نموده است. طبق 
بررسیهای انجام شده ، در هر سال بین 60 تا 90 مورد آتش سوزی به ازای هر یکصد 
هزار نفر جمعیت در شهرهای کشورمان رخ می دهد که بسیاری از آنها مربوط به 
ساختمانهای مسکونی می باشدو این در حالی است که حداقل 75 درصد از این موارد 

قابل پیشگیری هستند )گلمحمدی ، 1383(.
انسان متمدن امروزی مجهز به فناوری و علوم پیشرفته ، خود مستقیماً در معرض 

خطر حریق و اثرات سوء آن قرار دارد . زیرا بکارگیری تاسیسات الکتریکی ، مکانیکی ، 
استفاده از مصالح ساختمانی جدید و سبک ، استفاده از انواع عایقهای حرارتی و صوتی 
، پوششهای جدید ، محصوالت پلیمری ، توسعه شبکه های انرژی ) برق و گاز( ، 
بکارگیری تجهیزات گوناگون و نوع استفاده از فضای ساختمانها ، احتمال بروز آتش 
سوزی و انفجار را در ساختمانها چند برابر کرده است)توحیدی ، 1388( .این سبب شده 
است که انسان مقوله پیشگیری و مقابله با حریق را در زمره امور حیاتی و اقتصادی 
خود قرار داده و جهت تحقق یافتن این هدف تالش نماید . از این رو می توان بیان 
داشت که کاهش آسیب پذیری ساختمانها اعم از مسکونی و غیر مسکونی در برابر 
حریق  یکی از چالشهای اساسی و مهم فراروی مسئوالن ذیربط بوده است. اهمیت 
این موضوع زمانی نمایان می شود که عدم توجه کافی به استانداردهای موجود جهت 
حفاظت ساختمانها در برابر حریق ، موجب بروز آتش سوزیهای ویرانگر گردد. لذا توجه 
بیشتر به ایمن سازی ساختمانها در برابر حریق امری ضروری و اجتناب ناپذیر می 
باشد. متاسفانه باید اظهار داشت که در کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی این 
مسئله مورد بی توجهی قرار گرفته است تا جایی که بروز حریقی کوچک ممکن است 

منجر به نابودی و تخریب ساختمانها ، تاسیسات ، ثروتهای ملی و ... شود. 
 یکی از مهمترین اقداماتی که می توان در این راستا انجام داد ، ترویج فرهنگ 
ایمن سازی و باال بردن دانش افراد درخصوص رعایت نکات مربوطه است که خود 
می تواند درصد باالیی از حوادث را تقلیل دهد و در این میان امر آموزش و افزایش 
سطح آگاهی شهروندان نسبت به مشخصات و ویژگیهای ساختمانهای ایمن در برابر 
حریق ، از اهمیت بسزایی برخوردار است . اما قبل از هرگونه اقدام  در این جهت نیاز 

به سنجش سطح فعلی دانش افراد در این زمینه می باشد.
به نظر می رسد که تاکنون اطالعات کافی از وضعیت آگاهی شهروندان در دسترس 
نبوده و عدم وجود چنین اطالعات معتبری باعث شده است که اقدامات کافی جهت 

ارتقاء میزان آگاهی شهروندان صورت نگرفته باشد.
در این مطالعه سعی شده است تا وضعیت آگاهی و توجه شهروندان گرگان نسبت 
به ایمنی ساختمانها در برابر حریق و رعایت استانداردهای مربوطه مخصوصاً هنگام 
خرید یا اجاره یک واحد مسکونی مورد بررسی قرار گیرد که پس از تعیین میزان 
آگاهی فعلی این افراد ، اقدامات الزم جهت ارتقاء دانش آنها در این خصوص می 

تواند صورت پذیرد . 
مواد و روشها 

در این مطالعة مقطعی توصیفی ، وضعیت آگاهی و توجه شهروندان گرگان نسبت به 
ایمنی ساختمانها در برابر حریق مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه ي آماري شامل 
110نفر از شهروندان گرگان بوده که به طور تصادفي انتخاب شدند. میانگین سن 
این افراد 34 سال بوده است. از این اشخاص 7درصد داراي مدرک فوق لیسانس و 
باالتر، 25 درصد مدرک لیسانس، 11درصد مدرک فوق دیپلم، 57درصد داراي مدرک 
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تحصیلي دیپلم و پایین تر بوده اند.
 این اطالعات از طریق پرسشنامه چند گزینه اي در خصوص میزان توجه و آگاهی 

این افراد جمع آوری گردید.
و  توجه  میزان  که  بوده  اي  چهارگزینه  سؤال   15 بر  مشتمل  پرسشنامه  این 
آگاهی جامعة آماری را هنگام خرید یا اجارة یک واحد مسکونی نسبت به اصول و 
استانداردهای موجود جهت حفاظت و ایمنی ساختمانها در برابر حریق مورد بررسی 
قرار داد . در تنظیم بندهاي مورد بررسي قرارگرفته در این پرسشنامه سعي برآن بوده 
است که از مباحث قید شده در مقررات ملي ساختمان و همچنین از تجربیات نگارنده 

به عنوان کارشناس خدمات ایمنی و بررسی علل حریق استفاده گردد.
 سؤاالت پرسشنامه در خصوص میزان توجه شهروندان هنگام خرید یا اجارة یک 

واحد مسکونی در موارد زیر بوده است :
1- میزان مقاومت مواد و مصالح ساختمانی بکار گرفته شده در ساختمان از جمله 

درب های خروجی مقاوم در برابر آتش
طراحی  و  معماری  های  جنبه   -2
ایجاد  از  جلوگیری  منظور  به  ساختمان 
، دود و گازهای  و گسترش آتش سوزی 

حاصل از آن در ساختمان
سیستم  به  ساختمان  بودن  مجهز   -3
های هشدار دهنده ، کشف ، کنترل و اطفاء 

حریق  
4- وجود راههای خروج مانند پلکان یا 
نردبان فرار جهت خارج شدن بموقع و ایمن 

افراد از ساختمان در مواقع اضطراری
بین  مشترک  دیوارهای  مقاومت   -5
ساختمانها در برابر گسترش آتش از یک 

ساختمان به ساختمان دیگر
6- وجود راههای  مناسب برای رسیدن 
به  نشانی  آتش  تجهیزات  و  خودروها 

مجاورت ساختمان
7- محل قرار گرفتن آسانسور و رعایت 

اصول استاندارد مربوط به ساخت آسانسور
8- وجود فیوزهای برق مجزا و استاندارد 
مانند  ساختمان  مختلف  بخشهای  برای 

آشپزخانه ، سرویس بهداشتی،کولر و...

9- نوع و جنس پوشش پشت بام و سقف ساختمان
10- وجود سیم اتصال زمین )ارتینگ( و صاعقه گیر در ساختمان

11- رعایت فاصله استاندارد ساختمان از جایگاههای نگهداری و عرضه سوخت 
مانند بنزین، گازوئیل ،گاز و ...

12- میزان اطالع رسانی رسانه ها و سازمانهای ذیربط مانندآتش نشانی و نظام 
مهندسی در خصوص ایمن سازی ساختمانها در برابر  آتش سوزی 

ایمنی  به  مربوط  و ضوابط  مقررات   ، استانداردها  به  نسبت  آگاهی  میزان   -13
ساختمانها در برابر آتش سوزی 

14- گذراندن دوره های آموزشی مقابله با حریق
15- وجود تجهیزات اطفاء حریق مانند آب تحت فشار آتش نشانی و خاموش کنندة 

دستی در محل سکونت فعلی( مقررات ملی ساختمان)
پس از تکمیل و جمع آوری پرسشنامه ها ، اطالعات به فرمهای اطالعاتی منتقل و 

توسط برنامه آماری SPSS آنالیز و نتایج استخراج گردید.

                                  ۷                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

ميزان اطالع رساني رسانه ها و سازمانهاي ذيربط مانندآتش نشاني و نظام مهندسي در خصوص ايمن سازي -12

 وزي ساختمانها در برابر  آتش س

 ميزان آگاهي نسبت به استانداردها ، مقررات و ضوابط مربوط به ايمني ساختمانها در برابر آتش سوزي -13

 گذراندن دوره هاي آموزشي مقابله با حريق-14

 (وجود تجهيزات اطفاء حريق مانند آب تحت فشار آتش نشاني و خاموش كنندة دستي در محل سكونت فعلي-15

 )مقررات ملي ساختمان

آناليز و نتايج  SPSSيل و جمع آوري پرسشنامه ها ، اطالعات به فرمهاي اطالعاتي منتقل و توسط برنامه آماري پس از تكم

. استخراج گرديد

يافته ها  

در مورد وضعيت آگاهي و توجه شهروندان گرگان ، يافته ها نشان داد كه تنها درصد اندكي از آنها نسبت به موارد مطرح 

  )1جدول ( :يادي داشتند كه آمار مربوطه بشرح ذيل مي باشدتوجه زه شده در پرسشنام

 درصد  :توجه زياد نسبت به 

ميزان مقاومت مواد و مصالح ساختماني بكار گرفته شده در ساختمان از جمله درب هاي خروجي مقاوم در 
برابر آتش 

13 %

تش سوزي ، دود و گازهاي جنبه هاي معماري و طراحي ساختمان به منظور جلوگيري از ايجاد و گسترش آ
حاصل از آن در ساختمان 

9 %

% 5مجهز بودن ساختمان به سيستم هاي هشدار دهنده ، كشف ، كنترل و اطفاء حريق 

وجود راههاي خروج مانند پلكان يا نردبان فرار جهت خارج شدن بموقع و ايمن افراد از ساختمان در مواقع 
اضطراري 

11 %

% 9ن ساختمانها در برابر گسترش آتش از يك ساختمان به ساختمان ديگر مقاومت ديوارهاي مشترك بي

% 16وجود راههاي  مناسب براي رسيدن خودروها و تجهيزات آتش نشاني به مجاورت ساختمان 

% 2محل قرار گرفتن آسانسور و رعايت اصول استاندارد مربوط به ساخت آسانسور 
                                  ۸                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

بخشهاي مختلف ساختمان مانند آشپزخانه ، سرويس بهداشتي ،  وجود فيوزهاي برق مجزا و استاندارد براي
... كولر و

14 %

% 29نوع و جنس پوشش پشت بام و سقف ساختمان 

% 4سيم ارتينگ و صاعقه گير در ساختمان  وجود

% 25... بنزين، گازوئيل ،گاز و اههاي نگهداري و عرضه سوخت مانندجايگ رعايت فاصله استاندارد ساختمان از

 )1دول ج(

 ، درصد از آنها هنگام خريد يا اجارة يك واحد مسكوني نسبت به  13از ميان شهروندان شركت كننده در اين مطالعه

،  ميزان مقاومت مواد و مصالح بكارگرفته شده در ساختمان از جمله دربهاي خروجي مقاوم در برابر آتش توجه زياد

  )2جدول .(درصد هيچ توجهي نداشتند 45درصد توجه كم  و  24درصد توجه متوسط ،  18

درصد  تعداد افراد ميزان توجه و آگاهي 

% 13 14زياد 

% 18 20متوسط 

% 24 26كم 

% 45 50عدم توجه 

% 100 110جمع 

             
 د نسبت به مقاومت مواد و مصالحميزان توجه افرا توزيع فراواني -2جدول                                  

بكارگرفته شده در ساختمان از جمله دربهاي خروجي مقاوم در برابر آتش                                 

  
 
 

)جدول 1(

بین

جایگاه های
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یافته ها
در مورد وضعیت آگاهی و توجه شهروندان گرگان ، یافته ها نشان داد که تنها درصد 
اندکی از آنها نسبت به موارد مطرح شده در پرسشنامه توجه زیادی داشتند که آمار 

مربوطه بشرح  صفحه قبل می باشد: )جدول 1( 
•  از میان شهروندان شرکت کننده در این مطالعه ، 13 درصد از آنها هنگام خرید 
یا اجارة یک واحد مسکونی نسبت به میزان مقاومت مواد و مصالح بکارگرفته شده در 
ساختمان از جمله دربهای خروجی مقاوم در برابر آتش توجه زیاد ، 18 درصد توجه 

متوسط ، 24 درصد توجه کم  و 45 درصد هیچ توجهی نداشتند.)جدول 2( 

                                  ۸                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

بخشهاي مختلف ساختمان مانند آشپزخانه ، سرويس بهداشتي ،  وجود فيوزهاي برق مجزا و استاندارد براي
... كولر و

14 %

% 29نوع و جنس پوشش پشت بام و سقف ساختمان 

% 4سيم ارتينگ و صاعقه گير در ساختمان  وجود

% 25... بنزين، گازوئيل ،گاز و اههاي نگهداري و عرضه سوخت مانندجايگ رعايت فاصله استاندارد ساختمان از

 )1دول ج(

 ، درصد از آنها هنگام خريد يا اجارة يك واحد مسكوني نسبت به  13از ميان شهروندان شركت كننده در اين مطالعه

،  ميزان مقاومت مواد و مصالح بكارگرفته شده در ساختمان از جمله دربهاي خروجي مقاوم در برابر آتش توجه زياد

  )2جدول .(درصد هيچ توجهي نداشتند 45درصد توجه كم  و  24درصد توجه متوسط ،  18

درصد  تعداد افراد ميزان توجه و آگاهي 

% 13 14زياد 

% 18 20متوسط 

% 24 26كم 

% 45 50عدم توجه 

% 100 110جمع 

             
 د نسبت به مقاومت مواد و مصالحميزان توجه افرا توزيع فراواني -2جدول                                  

بكارگرفته شده در ساختمان از جمله دربهاي خروجي مقاوم در برابر آتش                                 

  
 
 

  جدول 2- توزیع فراوانی میزان توجه افراد نسبت به مقاومت مواد و مصالح
  بکارگرفته شده در ساختمان از جمله دربهای خروجی مقاوم در برابر آتش

• در مورد سؤالی که میزان توجه افراد را در مورد جنبه های معماری و طراحی 

ساختمان به منظور جلوگیری از ایجاد و گسترش آتش سوزی ، دود و گازهای حاصل 
از آن در ساختمان مورد بررسی قرار داده بود ، 9 درصد توجه زیاد ، 21 درصد توجه 

متوسط ، 35 درصد توجه کم و 35 درصد هیچ توجهی نداشتند.)جدول 3(

       

                                  ۹                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

 

 جنبه هاي معماري و طراحي ساختمان به منظور جلوگيري از ايجاد در مورد سؤالي كه ميزان توجه افراد را در مورد

درصد توجه زياد  9د و گازهاي حاصل از آن در ساختمان مورد بررسي قرار داده بود ، و گسترش آتش سوزي ، دو

 )3جدول (.درصد هيچ توجهي نداشتند 35درصد توجه كم و  35درصد توجه متوسط ،  21، 

 

درصد  تعداد افراد ميزان توجه و آگاهي 

% 9 10زياد 

% 21 24متوسط 

% 35 38كم 

% 35 38عدم توجه 

% 100 110جمع 

                                               
ميزان توجه افراد نسبت به جنبه هاي معماري و طراحي ساختمان توزيع فراواني  -3جدول 
جلوگيري از ايجاد و گسترش آتش سوزي ، دود و گازهاي حاصل از آن در ساختمان  به منظور 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 3- توزیع فراوانی میزان توجه افراد نسبت به جنبه های معماری و طراحی 
ساختمان به منظور  جلوگیری از ایجاد و گسترش آتش سوزی ، دود و گازهای حاصل 

از آن در ساختمان
• در مورد میزان توجه این افراد نسبت به مجهز بودن ساختمان به سیستم های 
هشدار دهنده ، کشف ، کنترل و اطفاء حریق ، 5 درصد از آنها گزینه زیاد ، 7 درصد 
گزینه متوسط، 18 درصد گزینه کم و 70 درصد گزینه هیچ توجهی ندارم را انتخاب 

نموده بودند.)جدول 4(
بودن                                      مجهز  به  نسبت  افراد  توجه  میزان  فراوانی  توزیع  جدول4-    

ساختمان به سیستم های هشدار دهنده ، کشف ، کنترل و اطفاء حریق

)جدول 2(

)جدول 3(
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                                  ۱۰                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

 

ورد ميزان توجه اين افراد نسبت به مجهز بودن ساختمان به سيستم هاي هشدار دهنده ، كشف ، كنترل و اطفاء در م

درصد گزينه هيچ توجهي  70درصد گزينه كم و  18، درصد گزينه متوسط 7درصد از آنها گزينه زياد ،  5حريق ، 

 )4جدول .(ندارم را انتخاب نموده بودند

 

درصد  اد افراد تعدميزان توجه و آگاهي 

% 5 6زياد 

% 7 8متوسط 

% 18 20كم 

% 70 76عدم توجه 

% 100 110جمع 

              
 مجهز بودن توزيع فراواني ميزان توجه افراد نسبت به  -4جدول                                         

ساختمان به سيستم هاي هشدار دهنده ، كشف ، كنترل و اطفاء حريق                                      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• در مورد سؤالی که میزان توجه جامعه آماری را در مورد وجود راههای خروج 
مانند پلکان یا نردبان فرار جهت خارج شدن بموقع و ایمن افراد از ساختمان در مواقع 
اضطراری مورد بررسی قرار داده ، 11 درصد از شهروندان توجه زیاد ، 15 درصد توجه 
متوسط ، 18 درصد توجه کم و 56 درصد هیچ توجهی نسبت به مورد مطرح شده 

نداشتند .)جدول 5(
جدول 5- توزیع فراوانی میزان توجه افراد نسبت به وجود راههای خروج مانند پلکان
 یا نردبان فرار جهت خارج شدن بموقع و ایمن افراد از ساختمان در مواقع اضطراری 

                                  ۱۱                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

 

 در مورد سؤالي كه ميزان توجه جامعه آماري را در مورد وجود راههاي خروج مانند پلكان يا نردبان فرار جهت

درصد از شهروندان  11خارج شدن بموقع و ايمن افراد از ساختمان در مواقع اضطراري مورد بررسي قرار داده ، 

رد مطرح شده درصد هيچ توجهي نسبت به مو 56و  درصد توجه كم 18درصد توجه متوسط ،  15توجه زياد ، 

 )5جدول .(نداشتند 

 

 

درصد  تعداد افراد ميزان توجه و آگاهي 

% 11 12زياد 

% 15 16متوسط 

% 18 20كم 

% 56 62عدم توجه 

% 100 110جمع 

 
توزيع فراواني ميزان توجه افراد نسبت به وجود راههاي خروج مانند پلكان  -5جدول 

يا نردبان فرار جهت خارج شدن بموقع و ايمن افراد از ساختمان در مواقع اضطراري   

 

 

 

 

                                  ۱۱                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

 

 در مورد سؤالي كه ميزان توجه جامعه آماري را در مورد وجود راههاي خروج مانند پلكان يا نردبان فرار جهت

درصد از شهروندان  11خارج شدن بموقع و ايمن افراد از ساختمان در مواقع اضطراري مورد بررسي قرار داده ، 

رد مطرح شده درصد هيچ توجهي نسبت به مو 56و  درصد توجه كم 18درصد توجه متوسط ،  15توجه زياد ، 

 )5جدول .(نداشتند 

 

 

درصد  تعداد افراد ميزان توجه و آگاهي 

% 11 12زياد 

% 15 16متوسط 

% 18 20كم 

% 56 62عدم توجه 

% 100 110جمع 

 
توزيع فراواني ميزان توجه افراد نسبت به وجود راههاي خروج مانند پلكان  -5جدول 

يا نردبان فرار جهت خارج شدن بموقع و ايمن افراد از ساختمان در مواقع اضطراري   

 

 

 

 

• در خصوص توجه افراد نسبت به میزان مقاومت دیوارهای مشترک بین ساختمانها 
در برابر گسترش آتش از یک ساختمان به ساختمان دیگر 9 درصد از آنها گزینه زیاد 
، 20 درصد گزینه متوسط ، 29 درصد گزینه کم و 42 درصد عدم توجه را انتخاب 

نموده بودند. )جدول 6(

                                  ۱۲                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

 

ش آتش از يك در خصوص توجه افراد نسبت به ميزان مقاومت ديوارهاي مشترك بين ساختمانها در برابر گستر

درصد  42درصد گزينه كم و  29درصد گزينه متوسط ،  20درصد از آنها گزينه زياد ،  9ساختمان به ساختمان ديگر 

 )6جدول . (عدم توجه را انتخاب نموده بودند

 

درصد  تعداد افراد ميزان توجه و آگاهي 

% 9 10زياد 

% 20 22متوسط 

% 29 32كم 

% 42 46عدم توجه 

% 100 110جمع 

 
توزيع فراواني ميزان آگاهي افراد نسبت به مقاومت ديوارهاي مشترك   -6جدول 

 بين ساختمانها در برابر گسترش آتش از يك ساختمان به ساختمان ديگر 
 

 

 

 

 

 

 

جدول 6- توزیع فراوانی میزان آگاهی افراد نسبت به مقاومت دیوارهای مشترک 
بین ساختمانها در برابر گسترش آتش از یک ساختمان به ساختمان دیگر 

)جدول 4(

)جدول5 (

)جدول 6(
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• سنجش میزان توجه شهروندان نسبت به وجود راههای  مناسب برای رسیدن 
خودروها و تجهیزات آتش نشانی به مجاورت ساختمان با 16 درصد انتخاب گزینه 
زیاد ، 24 درصد گزینه متوسط ، 40 درصد گزینه کم و 20 درصد با گزینه عدم توجه 

همراه بود .)جدول 7( 

                                  ۱۳                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

 

جهيزات آتش نشاني به سنجش ميزان توجه شهروندان نسبت به وجود راههاي  مناسب براي رسيدن خودروها و ت

با درصد  20كم و  گزينهدرصد  40متوسط ،  درصد گزينه 24گزينه زياد ، درصد انتخاب  16مجاورت ساختمان با 

 ) 7جدول .(عدم توجه همراه بود گزينه 

 

درصد  تعداد افراد ميزان توجه و آگاهي 

% 16 18زياد 

% 24 26متوسط 

% 40 44كم 

% 20 22عدم توجه 

% 100 110جمع 

 
توزيع فراواني ميزان آگاهي افراد نسبت به وجود راههاي   -7جدول 

مناسب براي رسيدن خودروها و تجهيزات آتش نشاني به مجاورت ساختمان  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

جدول 7- توزیع فراوانی میزان آگاهی افراد نسبت به وجود راههای  مناسب برای 
رسیدن خودروها و تجهیزات آتش نشانی به مجاورت ساختمان

                                  ۱۴                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

 
 

استاندارد يت اصول نسبت به محل قرار گرفتن آسانسور و رعا را در مورد سؤالي كه ميزان توجه جامعه پژوهش

درصد گزينه متوسط ،  9، درصد افراد با انتخاب گزينه زياد  2مورد سنجش قرار داده بود  مربوط به ساخت آسانسور

. درصد گزينه عدم توجه ، ميزان توجه و آگاهي خود را نسبت به اين امر نشان دادند 65درصد گزينه كم و  24

 )8جدول (

 

درصد  راد تعداد افميزان توجه و آگاهي 

% 2 2زياد 

% 9 10متوسط 

% 24 26كم 

% 65 72عدم توجه 

% 100 110جمع 

 
توزيع فراواني ميزان آگاهي افراد نسبت به محل قرار گرفتن   -8جدول 

آسانسور و رعايت اصول استاندارد مربوط به ساخت آسانسور  

 

 

 

 

 

                                  ۱۴                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

 
 

استاندارد يت اصول نسبت به محل قرار گرفتن آسانسور و رعا را در مورد سؤالي كه ميزان توجه جامعه پژوهش

درصد گزينه متوسط ،  9، درصد افراد با انتخاب گزينه زياد  2مورد سنجش قرار داده بود  مربوط به ساخت آسانسور

. درصد گزينه عدم توجه ، ميزان توجه و آگاهي خود را نسبت به اين امر نشان دادند 65درصد گزينه كم و  24

 )8جدول (

 

درصد  راد تعداد افميزان توجه و آگاهي 

% 2 2زياد 

% 9 10متوسط 

% 24 26كم 

% 65 72عدم توجه 

% 100 110جمع 

 
توزيع فراواني ميزان آگاهي افراد نسبت به محل قرار گرفتن   -8جدول 

آسانسور و رعايت اصول استاندارد مربوط به ساخت آسانسور  

 

 

 

 

 

جدول 8- توزیع فراوانی میزان آگاهی افراد نسبت به محل قرار گرفتن آسانسور و 
رعایت اصول استاندارد مربوط به ساخت آسانسور

• در مورد سؤالی که میزان توجه جامعه پژوهش را نسبت به محل قرار گرفتن 
آسانسور و رعایت اصول استاندارد مربوط به ساخت آسانسور مورد سنجش قرار داده 
بود 2 درصد افراد با انتخاب گزینه زیاد ، 9 درصد گزینه متوسط ، 24 درصد گزینه کم 
و 65 درصد گزینه عدم توجه ، میزان توجه و آگاهی خود را نسبت به این امر نشان 

دادند. )جدول 8(

                                  ۱۵                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

 

 وجود فيوزهاي برق مجزا و استاندارد براي بخشهاي مختلف ساختمان بررسي ميزان توجه جامعه آماري نسبت به

درصد توجه  42درصد توجه متوسط ،  30درصد توجه زياد ،  14با ... مانند آشپزخانه ، سرويس بهداشتي ، كولر و

 )9جدول . (درصد عدم توجه همراه بود 9كم و 

 

درصد  تعداد افراد ميزان توجه و آگاهي 

% 14 16زياد 

% 35 38متوسط 

% 42 46كم 

% 9 10عدم توجه 

% 100 110جمع 

 
توزيع فراواني ميزان آگاهي افراد نسبت به وجود فيوزهاي برق مجزا و -9جدول   

...استاندارد براي بخشهاي مختلف ساختمان مانند آشپزخانه ، سرويس بهداشتي ، كولر و    

 

 

 

 

 

 

)جدول 9(

)جدول 7(

)جدول 8(
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• بررسی میزان توجه جامعه آماری نسبت به وجود فیوزهای برق مجزا و استاندارد 
برای بخشهای مختلف ساختمان مانند آشپزخانه ، سرویس بهداشتی ، کولر و... با 14 
درصد توجه زیاد ، 30 درصد توجه متوسط ، 42 درصد توجه کم و 9 درصد عدم توجه 

همراه بود. )جدول 9(
جدول 9- توزیع فراوانی میزان آگاهی افراد نسبت به وجود فیوزهای برق مجزا و

 استاندارد برای بخشهای مختلف ساختمان مانند آشپزخانه ، سرویس بهداشتی ، 
کولر و ...

                                  ۱۶                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

 

درصد شهروندان مورد مطالعه  29به نوع و جنس پوشش پشت بام و سقف ساختمان ،  در مورد ميزان توجه نسبت

درصد عدم توجه ، ميزان آگاهي و توجه  18درصد گزينه كم و  24درصد گزينه متوسط ،  29با انتخاب گزينه زياد ، 

 )10جدول . (خود را نسبت به اين امر اعالم نموده بودند

 

درصد  د تعداد افراميزان توجه و آگاهي 

% 29 32زياد 

% 29 32متوسط 

% 24 26كم 

% 18 20عدم توجه 

% 100 110جمع 

 
توزيع فراواني ميزان آگاهي افراد نسبت به -10جدول   

نوع و جنس پوشش پشت بام و سقف ساختمان   
 

 

 

 

 

 

جدول 10- توزیع فراوانی میزان آگاهی افراد نسبت به  نوع و جنس پوشش پشت 
بام و سقف ساختمان

• در مورد میزان توجه نسبت به نوع و جنس پوشش پشت بام و سقف ساختمان ، 
29 درصد شهروندان مورد مطالعه با انتخاب گزینه زیاد ، 29 درصد گزینه متوسط ، 24 
درصد گزینه کم و 18 درصد عدم توجه ، میزان آگاهی و توجه خود را نسبت به این 

امر اعالم نموده بودند. )جدول 10(

                                  ۱۷                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

 

 درصد گزينه عدم  60درصد گزينه كم و  27توسط ، گزينه مدرصد  9تخاب گزينه زياد ، درصد افراد با ان 4همچنين

 )11جدول . (توجه ، ميزان توجه خود را نسبت به وجود سيم ارتينگ و صاعقه گير در ساختمان بيان نموده بودند

 

درصد  تعداد افراد ميزان توجه و آگاهي 

% 4 4زياد 

% 9 10متوسط 

% 27 30كم 

% 60 66عدم توجه 

% 100 110جمع 

 
توزيع فراواني ميزان آگاهي افراد نسبت به  -11جدول   

 وجود سيم ارتينگ و صاعقه گير در ساختمان
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ۱۷                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

 

 درصد گزينه عدم  60درصد گزينه كم و  27توسط ، گزينه مدرصد  9تخاب گزينه زياد ، درصد افراد با ان 4همچنين

 )11جدول . (توجه ، ميزان توجه خود را نسبت به وجود سيم ارتينگ و صاعقه گير در ساختمان بيان نموده بودند

 

درصد  تعداد افراد ميزان توجه و آگاهي 

% 4 4زياد 

% 9 10متوسط 

% 27 30كم 

% 60 66عدم توجه 

% 100 110جمع 

 
توزيع فراواني ميزان آگاهي افراد نسبت به  -11جدول   

 وجود سيم ارتينگ و صاعقه گير در ساختمان
 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 11- توزیع فراوانی میزان آگاهی افراد نسبت به وجود سیم ارتینگ و 
صاعقه گیر در ساختمان

• همچنین 4 درصد افراد با انتخاب گزینه زیاد ، 9 درصد گزینه متوسط ، 27 درصد 
گزینه کم و 60 درصد گزینه عدم توجه ، میزان توجه خود را نسبت به وجود سیم 

ارتینگ و صاعقه گیر در ساختمان بیان نموده بودند. )جدول 11(

                                  ۱۸                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

 

 در خصوص رعايت فاصله استاندارد ساختمان از جايگاههاي نگهداري و عرضه سوخت مانند بنزين، گازوئيل ،گاز

درصد  13درصد اظهار توجه كم و 40درصد اظهار توجه متوسط ،  22توجه زياد ،  اظهار افراد درصد 25،  ...و 

 )12جدول . (اظهار عدم توجه نموده بودند

 

درصد  تعداد افراد ميزان توجه و آگاهي 

% 25 28زياد 

% 22 24متوسط 

% 40 44كم 

% 13 14عدم توجه 

% 100 110جمع 

 
توزيع فراواني ميزان آگاهي افراد نسبت به رعايت فاصله استاندارد  -12جدول   

...ساختمان از جايگاههاي نگهداري و عرضه سوخت مانند بنزين، گازوئيل ،گاز و   

 

 

 

 

 

 

)جدول 10(

)جدول 11(

)جدول 12(

80سال ششم شماره 21



سال ششم شماره 21 81

                                  ۱۸                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

 

 در خصوص رعايت فاصله استاندارد ساختمان از جايگاههاي نگهداري و عرضه سوخت مانند بنزين، گازوئيل ،گاز

درصد  13درصد اظهار توجه كم و 40درصد اظهار توجه متوسط ،  22توجه زياد ،  اظهار افراد درصد 25،  ...و 

 )12جدول . (اظهار عدم توجه نموده بودند

 

درصد  تعداد افراد ميزان توجه و آگاهي 

% 25 28زياد 

% 22 24متوسط 

% 40 44كم 

% 13 14عدم توجه 

% 100 110جمع 

 
توزيع فراواني ميزان آگاهي افراد نسبت به رعايت فاصله استاندارد  -12جدول   

...ساختمان از جايگاههاي نگهداري و عرضه سوخت مانند بنزين، گازوئيل ،گاز و   

 

 

 

 

 

 

•در خصوص رعایت فاصله استاندارد ساختمان از جایگاههای نگهداری و عرضه 
سوخت مانند بنزین، گازوئیل ،گاز و ... ، 25 درصد افراد اظهار توجه زیاد ، 22 درصد 
اظهار توجه متوسط ، 40درصد اظهار توجه کم و 13 درصد اظهار عدم توجه نموده 

بودند. )جدول 12(
جدول 12- توزیع فراوانی میزان آگاهی افراد نسبت به رعایت فاصله استاندارد 

ساختمان از جایگاههای نگهداری و عرضه سوخت مانند بنزین، گازوئیل ،گاز و ...

                                  ۱۸                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

 

 در خصوص رعايت فاصله استاندارد ساختمان از جايگاههاي نگهداري و عرضه سوخت مانند بنزين، گازوئيل ،گاز

درصد  13درصد اظهار توجه كم و 40درصد اظهار توجه متوسط ،  22توجه زياد ،  اظهار افراد درصد 25،  ...و 

 )12جدول . (اظهار عدم توجه نموده بودند

 

درصد  تعداد افراد ميزان توجه و آگاهي 

% 25 28زياد 

% 22 24متوسط 

% 40 44كم 

% 13 14عدم توجه 

% 100 110جمع 

 
توزيع فراواني ميزان آگاهي افراد نسبت به رعايت فاصله استاندارد  -12جدول   

...ساختمان از جايگاههاي نگهداري و عرضه سوخت مانند بنزين، گازوئيل ،گاز و   

 

 

 

 

 

 

                                  ۱۸                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

 

 در خصوص رعايت فاصله استاندارد ساختمان از جايگاههاي نگهداري و عرضه سوخت مانند بنزين، گازوئيل ،گاز

درصد  13درصد اظهار توجه كم و 40درصد اظهار توجه متوسط ،  22توجه زياد ،  اظهار افراد درصد 25،  ...و 

 )12جدول . (اظهار عدم توجه نموده بودند

 

درصد  تعداد افراد ميزان توجه و آگاهي 

% 25 28زياد 

% 22 24متوسط 

% 40 44كم 

% 13 14عدم توجه 

% 100 110جمع 

 
توزيع فراواني ميزان آگاهي افراد نسبت به رعايت فاصله استاندارد  -12جدول   

...ساختمان از جايگاههاي نگهداري و عرضه سوخت مانند بنزين، گازوئيل ،گاز و   

 

 

 

 

 

 

• در مورد سؤالی که میزان اطالع رسانی رسانه ها و سازمانهای ذیربط مانندآتش 
نشانی، نظام مهندسی و ... درخصوص ایمن سازی ساختمانها در برابر  آتش سوزی 
مورد ارزیابی قرار داده بود ، 12 درصد از شهروندان گزینه زیاد ، 15 درصد گزینه 
متوسط ، 49 درصد گزینه کم و 25 درصد گزینه عدم اطالع رسانی را انتخاب نموده 

بودند. )جدول 13(
جدول 13- توزیع فراوانی میزان آگاهی افراد نسبت به میزان اطالع رسانی رسانه ها 
و سازمانهای ذیربط مانندآتش نشانی ، نظام مهندسی و ...  در خصوص ایمن سازی 

ساختمانها در برابر  آتش سوزی
•  بررسی میزان توجه جامعه آماری نسبت به استانداردها ، مقررات و ضوابط مربوط 
به ایمنی ساختمانها در برابر آتش سوزی ، با 13 درصد انتخاب گزینه زیاد ، 16 درصد 
گزینه متوسط ، 38 درصد گزینه کم و 33 درصد گزینه عدم توجه همراه بود. )جدول 

)14

                                  ۲۰                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

 

ميزان توجه جامعه آماري نسبت به استانداردها ، مقررات و ضوابط مربوط به ايمني ساختمانها در برابر آتش  بررسي

درصد گزينه عدم  33درصد گزينه كم و  38درصد گزينه متوسط ،  16درصد انتخاب گزينه زياد ،  13سوزي ، با 

 )14جدول . (توجه همراه بود

 

درصد  تعداد افراد ي ميزان توجه و آگاه

% 13 14زياد 

% 16 18متوسط 

% 38 42كم 

% 33 36عدم توجه 

% 100 110جمع 

 
استانداردها ،  توزيع فراواني ميزان آگاهي افراد نسبت به -14جدول   

و ضوابط مربوط به ايمني ساختمانها در برابر آتش سوزي مقررات  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

جدول 14- توزیع فراوانی میزان آگاهی افراد نسبت به استانداردها ، مقررات و 
ضوابط مربوط به ایمنی ساختمانها در برابر آتش سوزی

)جدول 13(

)جدول 14( آگاهی
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• در مورد سوالی که  گذراندن دوره های آموزشی مقابله با حریق را مورد سنجش 
قرار داده بود ، 67 درصد افراد اعالم نموده بودند که هیچ دورة آموزشی رادر این 

خصوص نگذرانده اند. ) جدول 15(

                                  ۲۱                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

درصد افراد  67گذراندن دوره هاي آموزشي مقابله با حريق را مورد سنجش قرار داده بود ،  ر مورد سوالي كه د

 )15جدول . ( گذرانده اندندر اين خصوص را اعالم نموده بودند كه هيچ دورة آموزشي

درصد  تعداد افراد گذراندن دوره آموزشي 

% 33 36بلي 

% 67 74خير 

% 100 110جمع 

                                   
 گذراندن دوره هاي آموزشي مقابله با حريقتوزيع فراواني  -15جدول                                      

 

خاموش  و نهايتاً در مورد آگاهي جامعه آماري از وجود تجهيزات اطفاء حريق مانند آب تحت فشار آتش نشاني و

درصد از اين افراد ، عدم وجود چنين تجهيزاتي را در محل سكونت  64كنندة دستي در محل سكونت فعلي آنها ، 

 )16جدول .(خود اعالم نمودند

درصد  تعداد افراد وجود تجهيزات اطفاء حريق 

% 36 40بلي 

% 64 70خير 

% 100 110جمع 

                                   
تجهيزات اطفاء حريق مانند آب  توزيع فراواني وجود  -16جدول                                                

تحت فشار آتش نشاني و خاموش كنندة دستي در محل سكونت افراد                                             

جدول 15- توزیع فراوانی گذراندن دوره های آموزشی مقابله با حریق
• و در نهایت در مورد آگاهی جامعه آماری از وجود تجهیزات اطفاء حریق مانند 
آب تحت فشار آتش نشانی و خاموش کنندة دستی در محل سکونت فعلی آنها ، 64 
درصد از این افراد ، عدم وجود چنین تجهیزاتی را در محل سکونت خود اعالم نمودند.

                                  ۲۱                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

درصد افراد  67گذراندن دوره هاي آموزشي مقابله با حريق را مورد سنجش قرار داده بود ،  ر مورد سوالي كه د

 )15جدول . ( گذرانده اندندر اين خصوص را اعالم نموده بودند كه هيچ دورة آموزشي

درصد  تعداد افراد گذراندن دوره آموزشي 

% 33 36بلي 

% 67 74خير 

% 100 110جمع 

                                   
 گذراندن دوره هاي آموزشي مقابله با حريقتوزيع فراواني  -15جدول                                      

 

خاموش  و نهايتاً در مورد آگاهي جامعه آماري از وجود تجهيزات اطفاء حريق مانند آب تحت فشار آتش نشاني و

درصد از اين افراد ، عدم وجود چنين تجهيزاتي را در محل سكونت  64كنندة دستي در محل سكونت فعلي آنها ، 

 )16جدول .(خود اعالم نمودند

درصد  تعداد افراد وجود تجهيزات اطفاء حريق 

% 36 40بلي 

% 64 70خير 

% 100 110جمع 

                                   
تجهيزات اطفاء حريق مانند آب  توزيع فراواني وجود  -16جدول                                                

تحت فشار آتش نشاني و خاموش كنندة دستي در محل سكونت افراد                                             
جدول 16- توزیع فراوانی وجود تجهیزات اطفاء حریق مانند آب     تحت فشار آتش 

نشانی و خاموش کنندة دستی در محل سکونت افراد
بحث

یافته های این پژوهش نشان داد که بسیاری از شهروندان گرگان نسبت به ایمنی 
ساختمانها در مقابل حریق آگاهی و توجه کافی نداشتند. الزم بذکر است که آشنایی 
به این مسئله در پیشگیری و مقابله با حریق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به 
طور نمونه تنها تعداد اندکی از این افراد یعنی 13 درصد از این افراد که هنگام خرید یا 
اجاره یک واحد مسکونی به میزان مقاومت مواد و مصالح ساختمانی بکار گرفته شده 
در ساختمان از جمله درب های خروجی مقاوم در برابر آتش توجه زیادی داشتند که 
این میزان بسیار کمی است و باید در جهت افزایش این آگاهی و توجه ، اقدام شایسته 
ای صورت پذیرد . اطالعات حاصل از این پژوهش همچنین حاکی از این بود که 
فقط تعداد کمی از شهروندان گرگان نسبت به جنبه های معماری و طراحی ساختمان 
به منظور جلوگیری از ایجاد و گسترش آتش سوزی ، دود و گازهای حاصل از آن 
در ساختمان- مجهز بودن ساختمان به سیستم های هشدار دهنده ، کشف ، کنترل 
و اطفاء حریق - وجود راههای خروج مانند پلکان یا نردبان فرار جهت خارج شدن 
بموقع و ایمن افراد از ساختمان در مواقع اضطراری- مقاومت دیوارهای مشترک بین 
ساختمانها در برابر گسترش آتش از یک ساختمان به ساختمان دیگر - وجود راههای  
مناسب برای رسیدن خودروها و تجهیزات آتش نشانی به مجاورت ساختمان - محل 
قرار گرفتن آسانسور و رعایت اصول استاندارد مربوط به ساخت آسانسور - وجود 
فیوزهای برق مجزا و استاندارد برای بخشهای مختلف ساختمان مانند آشپزخانه ، 
سرویس بهداشتی ، کولر و...   نوع و جنس پوشش پشت بام و سقف ساختمان - وجود 

)جدول 16(
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سیم اتصال زمین )ارتینگ( و صاعقه گیر در ساختمان - رعایت 
فاصله استاندارد ساختمان از جایگاههای نگهداری و عرضه سوخت 

مانند بنزین، گازوئیل ،گاز و ... توجه کافی داشتند. 
شاید بی اطالعی اکثر این افراد ناشی از عدم آشنایی آنها با اینگونه 
مسائل و یا در دسترس نبودن اصول و مقررات مربوطه در این زمینه 
بوده است و متاسفانه به نظر می رسد که در این خصوص هیچگونه 
اقدام جدی و مستمر از سوی سازمانهای ذیربط مانند آتش نشانی ، 
نظام مهندسی ، مسکن و شهرسازی ، شهرداری ، بنیاد مسکن و ... 

صورت نگرفته است .
ایمنی  اصول  و  مقررات  رعایت  عدم  باعث  که  دیگری  عوامل 
خصوصاً مقررات مربوط به ایمن سازی ساختمانها در برابر حریق در 

ساختمانهای مسکونی می گردد بشرح ذیل می باشد :
• آشنا نبودن شهروندان نسبت به حقوق شهروندی خود 

براجرایی شدن  ساختمان  ناظر  مهندسان  دقیق  نظارت  عدم   •
مباحث مقررات ملی ساختمان

• ورود افراد غیرمتخصص و غیر متعهد به عرصه ساخت و ساز 
کشور

• عدم نظارت کافی بر صنعت تولید مواد و مصالح ساختمانی وعرضه برخی مصالح 
غیراستاندارد

همچنین عدم آگاهی و توجه شهروندان را می توان به سطح سواد آنها نیز نسبت 

داد . اگر افراد از سطح سواد باالتری برخوردار باشند مطمئناً با علوم و فناوری روز 
آشناتر بوده و در نتیجه هنگام خرید و یا اجارة یک واحد مسکونی موارد مربوط به 
ایمنی ساختمانها در برابر حریق را بیشتر مورد توجه قرار می دهند . عالوه براین شاید 
توجه ضعیف شهروندان در این خصوص به خاطر عدم مطالعه کافی آنها نیز باشد زیرا 
همانطور که آمار و ارقام نشان می دهند میزان سرانه مطالعه در کشور ما بسیار پایین 
بوده و این امر باعث پایین ماندن سطح آگاهی افراد می شود لذا اگر افراد کتاب یا 
مجالت متعددی را مطالعه نمایند قطعاً میزان دانش آنها در این زمینه افزایش خواهد 

یافت . 
از جمله عوامل دیگر که می تواند تاثیر مستقیم بر میزان آگاهی و توجه شهروندان 
داشته باشد ، عدم اطالع رسانی کافی در خصوص ایمن سازی ساختمانها در برابر 
حریق از طریق رسانه ها از جمله رادیو و تلویزیون می باشد همانطور که شاهد هستیم 
 ساعات زیادی از شبانه روز در رادیو و تلویزیون صرف تبلیغات کاالهای مختلف 
 و ... می شود اما برای پخش تیزرها و برنامه هایی در خصوص حفاظت و ایمنی، از 
سازمان های ذی ربط، هزینه های زیادی دریافت می گردد. این خود باعث عدم 
تمایل سازمان های مذکور به مقوله تبلیغات رادیویی و تلویزیونی می شود و این 
درحالی است که پخش اینگونه برنامه ها، که به سالمت و ایمنی جامعه مرتبط است، 
از طریق رسانه جمعی دارای اثربخشی بیشتری می باشد. در نهایت آگاهی از این 
اصول و در پی آن توجه به رعایت آنها از سوی شهروندان، باعث پیشگیری از بسیاری 
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از سوانح و حوادث ، کاهش بار روحی و روانی آن ، داشتن شهری ایمن وافزایش 
سالمت جامعه می گردد.

از جمله نهادهای دیگری که می توانند نقش بسزایی در این زمینه ایفاء نمایند وزارت 
علوم و وزارت آموزش و پرورش می باشند . این وزارتخانه ها می توانند با گنجاندن 
واحد های درسی و یا حداقل مطالبی در این خصوص، مقدمات آشنایی دانشجویان 
و دانش آموزان را از همان دوران تحصیل با اصول و استانداردهای مربوط به ایمنی 
ساختمانها در برابر حریق فراهم نمایند. همانطور که هرساله زنگ زلزله در مدارس 
وجود دارد می تواند زنگ حریق نیز وجود داشته باشد. همانطور که در مورد مقابله با 
 زلزله آموزش های فراوانی برگزار می گردد در مورد پیشگیری و مقابله با حریق نیز 
می تواند اقدامات جدی صورت پذیرد. از جمله چاپ بروشور ، برگزاری دوره های 

آموزشی ، پخش فیلم ، دعوت از کارشناسان ذی ربط و ... 
نکته جالب توجه دیگر این که، با توجه به این مطالعه، 67% از شهروندان هیچگونه 
محل  در  که  اند  نموده  اعالم  آنها  و %64  نگذرانده  رابطه  این  در  آموزشی  دوره 
سکونتشان هیچ نوع تجهیزات اطفاء حریق وجود ندارد. این آمار جای بسی تأسف 
دارد. در دنیای متمدن کنونی ، شهروندان از تهیه و بکارگیری تجهیزات ساده ای مانند 
خاموش کننده های دستی غافل مانده اند. این امر ، وظایف سازمان های امدادی، 

بخصوص آتش نشانی را صدچندان مضاعف می کند.

نتیجه گیری 
با توجه به آگاهی ضعیف اکثریت جامعه آماری، بررسی و ارزیابی میزان آگاهی 
کلیه شهروندان در سطح کشور امری الزم و ضروری بنظر می رسد. تا بر این اساس 
مسوؤالن ذی ربط چاره ای جهت بهبود سطح آگاهی و توجه شهروندان بیندیشند. 
از جمله راه حل های موجود جهت آشنایی شهروندان با فرهنگ ایمنی می توان به 
اطالع رسانی از طریق رسانه ها به خصوص صداوسیما ، برگزاری دوره های آموزشی 
برای سطوح مختلف جامعه ، انتشار کتاب ، مقاله و بروشور اشاره نمود. همچنین فراهم 
نمودن تجهیزات آتش نشانی، حداقل خاموش کننده دستی به صورت رایگان یا با 

قیمت پایین تر برای کلیه شهروندان امری ضروری و در خور توجه می باشد.
با توجه به یافته های این مطالعه و این مسئله که آگاهی و توجه شهروندان نسبت 
به اصول و قوانین مربوطه می تواند نقش مهمی در ایمنی شهرها ایفاء نماید، امید 
افزایش  آموزش همگانی، شاهد  از طریق  و موارد ذکر شده  نواقص  رفع  با  است 
توجه شهروندان گرامی نسبت به استانداردهای موجود جهت ایمنی ساختمان ها 
 در برابر آتش سوزی و در نتیجه خانه و شهری ایمن باشیم . توجه به ایمنی در برابر 
آتش سوزی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. اصالح وضعیت ساختمان های 
موجود و برنامه ریزی و نظارت دقیق بر ساخت و سازها در آینده باید جزو اصلی ترین 
اهداف مسؤوالن ذیربط قرار گیرد. بی شک گسترش فرهنگ ایمنی را تنها زمانی 
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 می توان شاهد بود که در ابتدا تمام افراد درگیر با آن از جمله مدیران ، مهندسان و 
به خصوص شهروندان با آن به صورت نسبی آشنا شوند .

منابع :
1( توحیدی ح ، ایمنی و بهداشت صنعتی ، تهران ، 1388.

2( شریف زاده ه ، بررسی علل حریق ، تهران ، 1375 .

3( قاسملو ف ، تاریخچه آتش نشانی در ایران ، تهران ، 1381.
4( گلمحمدی ر ، مهندسی حریق ، همدان ، فن آوران ، 1383.

5( مقررات ملی ساختمان ، مبحث سوم ، حفاظت ساختمانها در مقابل حریق ، 
تهران ، 1380.

6) National Fire protection   Association, NFPA 101, 
Life Safety Code, 2000.
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                                  ۲۶                                                                           برابر حريقمقاومت ساختمانها در ان آگاهي شهروندان گرگان نسبت به بررسي ميز

 

 

 بسمه تعالي

: .......................... تحصيالت                        ………..…: سن                                        □زن        □مرد :    جنس 

اندازه به موارد ذيل توجه مي نماييد؟ شهروند گرامي هنگام خريد يا اجاره يك واحد مسكوني تا چه 
 :در مورد ميزان مقاومت مواد و مصالح ساختماني بكار گرفته شده در ساختمان از جمله درب هاي خروجي مقاوم در برابر آتش -1

 □هيچ توجهي ندارم  د-                      □كم  ج-              □متوسط  ب-                     □زياد  الف-

:          مورد جنبه هاي معماري و طراحي ساختمان به منظور جلوگيري از ايجاد و گسترش آتش سوزي ، دود و گازهاي حاصل از آن        در ساختمان   در-2

 □هيچ توجهي ندارم  د-                      □كم  ج-                 □متوسط  ب-                 □زياد  –الف 

 :تمان به سيستم هاي هشدار دهنده ، كشف ، كنترل و اطفاء حريق  مجهز بودن ساخ-3

 □هيچ توجهي ندارم  د-                      □كم  ج-                 □متوسط  ب-                   □زياد  –الف 

 :ر مواقع اضطراري وجود راههاي خروج مانند پلكان يا نردبان فرار جهت خارج شدن بموقع و ايمن افراد از ساختمان د-4

 □هيچ توجهي ندارم  د-                      □كم  ج-                 □متوسط  ب-                   □زياد  –الف 

 :مقاومت ديوارهاي مشترك بين ساختمانها در برابر گسترش آتش از يك ساختمان به ساختمان ديگر -5

 □هيچ توجهي ندارم  د-                      □كم  ج-                 □متوسط  ب-                   □زياد  –الف 

 :وجود راههاي  مناسب براي رسيدن خودروها و تجهيزات آتش نشاني به مجاورت ساختمان -6

 □هيچ توجهي ندارم  د-                      □كم  ج-                 □متوسط  ب-                  □زياد  –الف 

 :ار گرفتن آسانسور و رعايت اصول استاندارد مربوط به ساخت آسانسور محل قر-7

 □هيچ توجهي ندارم  د-                      □كم  ج-                 □متوسط  ب-                  □زياد  الف-

 ...اشتي ، كولر ووجود فيوزهاي برق مجزا و استاندارد براي بخشهاي مختلف ساختمان مانند آشپزخانه ، سرويس بهد-8

 □هيچ توجهي ندارم  د-                      □كم  ج-                    □متوسط  ب-               □زياد  الف-

 :نوع و جنس پوشش پشت بام و سقف ساختمان -9

 □جهي ندارم هيچ تو د-                      □كم  ج-                    □متوسط  ب-               □زياد  الف-

 : داشتن سيم ارتينگ براي لوازم الكتريكي جهت حفاظت افراد از برق گرفتگي و صاعقه گير بر روي ساختمان -10

 □هيچ توجهي ندارم  د-               □كم  ج-                 □متوسط  ب-               □زياد  الف- 

 ) :بنزين، گازوئيل و گاز(ي و عرضه سوخت رعايت فاصله استاندارد ساختمان از جايگاههاي نگهدار -11

 □هيچ توجهي ندارم  د-                      □كم  ج-                 □متوسط  ب-               □زياد  الف-

آتش نشاني و نظام     به نظر شما اطالع رساني الزم در خصوص ايمن سازي ساختمانها در برابر آتش سوزي از طريق رسانه ها و سازمانهاي ذيربط مانند-12

 مهندسي تا چه ميزان مي باشد؟

 □هيچ اطالع رساني وجود ندارد  د-                      □كم  ج-                     □متوسط  ب-         □زياد  الف-       

 ي چه ميزان مي باشد؟آگاهي شما نسبت به استانداردها ، مقررات و ضوابط مربوط به ايمني ساختمانها در برابر آتش سوز-13

 □هيچ آگاهي ندارم  د-                      □كم  ج-                 □متوسط  ب-               □زياد  الف-

              □خير               □آيا تاكنون دوره هاي آموزشي مقابله با آتش سوزي را گذرانده ايد ؟    بلي -15

وجود دارد؟               ) كپسول آتش نشاني(جهيزات اطفاء حريق مانند آب تحت فشار آتش نشاني و خاموش كننده دستي آيا در محل سكونت شما ت -16

                    □خير               □بلي
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   مرغ باغ ملکوت
چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم               مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک  

ظهر شنبه دوم دی ماه سال جاری در اثر برخورد چند دستگاه خودرو، حادثه سهمگینی 
در بزرگراه آزادگان تهران رخ داد. »جواد محمدی« آتش نشان وظیفه شناس به همراه 
دیگر همکاران خود در ایستگاه 81 بالفاصله به محل حادثه اعزام شدند. در حین 
عملیات امداد و نجات در اثر برخورد یک خودروی سنگین عبوری محمدی به شدت 

مصدوم گردید و در حین انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
بدین ترتیب دالور دیگری از سالله آتش نشانان قهرمان به جمع شهدا پیوست.

شهید جواد محمدی 29 ساله، متاهل و از ماموران فعال سازمان آتش نشانی تهران 
بود.)1( از وی کودک خردسالی به یادگار مانده است)2(. شهید محمدی از سال 1385 
به استخدام سازمان آتش نشاین تهران درآمد و پس از طی دوره آموزشی از سال 
1386 در ایستگاه 81 واقع در عبدل آباد تهران به خدمت مشغول شد. این آتش نشان 
سخت کوش و فداکار در دی ماه سال گذشته در جریان یک عملیات امدادی به 
سختی از ناحیه گردن و پای چپ مجروح شده بود.3 و اکنون جان شیرین خود را در 
کمک به شهروندان گرفتار در حادثه در طبق اخالص نهاد. در یک اقدام ایثارگرانه 

با رضایت خانواده وی، اعضای بدن این آتش نشان شهید به بیماران نیازمند امداد شد.)3(
پیکر پاک شهید جواد محمدی صبح یکشنبه سوم دی ماه 1391 از مقابل ایستگاه 
با  81 آتش نشانی واقع در عبدل آباد )محل خدمت وی( تشییع شد. این مراسم 
شکوه با شرکت شماری از مدیران و همکاران آتش نشانی، خانواده و بستگان و 
همچنین مردم قدرشناس صورت گرفت. در ادامه پیکر پاک این آتش نشان قهرمان 

در دارالسالم اسالمشهر به خاک سپرده شد.
فرهنگی ایمنی ضمن آرزوی غفران الهی و علو درجات، این ضایعه اسفناک را به 

جامعه آتش نشانان و خانواده آن مرحوم تسلیت می گوید.
مأخذ

1. همشهری آنالین یکشنبه 3 دی 1391 کد مطلب 195339 لینک مطلب 
195339/www.hamshahrionline.ir/details

2و3. پیشین
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حرفه آتش نشانی از جمله خطرناکترین حرفه ها به شمار می آید.1 آتش نشان ها 
نه تنها هنگام عملیات آتش نشانی یا نجات و امداد با انواع و اقسام مخاطرات 
روبرو هستند. بلکه، چه بسا هنگام آموزش، تمرین یا رزمایش نیز ایمنی و 
سالمتی آنها به خطر افتد. در نتیجه، به سختی آسیب دیده و یا حتی با خطر 
مرگ روبرو شوند.2 اما، علیرغم این خطرات، براساس نظرسنجی که به وسیله 
»کانون غیردولتی پژوهش های دانشگاه شیکاگو« انجام گرفته است. حرفه 

آتش نشانی در ردیف شادترین شغل های جهان قرار دارد.
آنجایی که آتش نشان ها پیوسته مشغول یاری رسانی به انسان های گرفتار 
در حوادث بوده، در بسیاری از موارد جان آنها را از مرگ حتمی نجات می دهند، 
بیشتر افراد آتش نشانی از حرفه خود به شدت راضی هستند. از این نظر، با 
بسیاری  با مخاطرات  به صورت هفتگی،  در طول خدمت حتی  وجودی که 
روبرو می شوند، همین احساس کمک به همنوع باعث شده است تا راضی ترین 

نویسنده،  افراد  یاد شده،  نظرسنجی  براساس  آیند.  به شمار  شاغالن جهان 
معلم، هنرمند، روانشناس و... از نظر رضایت از حرفه، در ردیف های بعد از 

آتش نشان ها قرار دارند.

فامیل و خانواده آتش نشان: 
حذابیت های گوناگون حرفه آتش نشانی، که یک نمونه آن در باال توضیح 
داده شد، باعث شده است تا در موارد بسیار، چند یا چندین نفر از افراد یک 
خانواده یا فامیل در آتش نشانی مشغول به کار شوند. در این مورد می توان 15 
نفر از اعضای یک خانواده انگلیسی، با نام خانوادگی کورتیس3، را مثال زد. این 
آتش نشان ها در طول 50 سال گذشته همگی در آتش نشانی شاغل بوده اند. 
بیشتر آنها در ایستگاه آتش نشانی والدن4 در شهر ایسکس5 انگلیس خدمت 
کرده اند. سه نسل از اعضای این خانواده، که تاکنون افتخارهای بسیاری در 

جذابترین 
حرفه جهان
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کارنامه حرفه ای خود ثبت کرده اند. در مجموع به بیست و پنج هزار ماموریت 
اعزام شده اند.

یکی از نمونه های افتخارآمیز این ماموریت ها، مربوط به حادثه ای است که 
در سال 1969م رخ داد. در آن تاریخ 29 نفر از شهروندان که در یک میهمانی 
در محاصره آتش قرار گرفته بودند، توسط یکی از این »کورتیس«ها نجات 
یافتند. پاول کورتیس6 اولین نفر از سمت راست در عکس شماره یک، که 
حرفه  در  از سال 1961م  می گوید:  است،  نایل شده  بازنشستگی  به  اکنون 

آتش نشانی جا پای پدربزرگ 69 ساله خود گذاشتم.
عکس شماره دو، بزرگ خانواده دیو کورتیس7، دومین نفر 
از سمت چپ که لوله آب آتش نشانی را به دست دارد، را حین 
عملیات اطفای حریق نشان می دهد. در کشور ما نیز موارد 
در  فامیل که  یا  خانواده  از یک  نسل  از خدمت چند  زیادی 

آتش نشانی شاغل هستند، وجود دارد.
پی نوشت

چند  در  کار  از  ناشی  حوادث  آماری  مطالعات  براساس  1ـ 
کشور مختلف، شغل های چون ماهیگیری دریایی )و مشاغل 
وابسته(، آتش نشانی، خلبان هواپیما )و مهندس پرواز( پلیس 

و... از خطرناکترین حرفه ها به شمار می آید.
مثل  مختلفی  راهکارهای  خطرها،  این  کنترل  برای  2ـ 
گرفته  کار  به  فردی  حفاظت  وسایل  از  استفاده  و  آموزش 

می شود.
3- Curtis
4- Walden
5- Essex
6- Paul Curtis

7- Dave Curtis 

عکس شماره 1

عکس شماره 2
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آموزش

شبیه ساز آموزش
 آتش نشانی پایه

 مصطفی رستمخانی
mrc.polyteck@yahoo.com
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•مقدمه
در شماره های پیش فصلنامه فرهنگ ایمنی راجع به شبیه ساز آموزش آتش نشانی و 
آموزش در شرایط مجازی مطالبی ارائه شده است.1 در این شماره شبیه سازی معرفی 
می شود که کارآموزان را به تکاپو وا می دارد و قلب آنها را به تپش می اندازد. این 
شبیه ساز ابزار کارآمدی است که با آتش مجازی، فرونشاندن آتش را به کار آموزان 

می آموزد.
هم  و  کارآزموده  و  قدیمی  آتش نشانان  هم  آموزشی،  کمک  مؤثر  وسیله  این 
آتش نشانان تازه کار را در وضعیت های گوناگون به مبارزه می طلبد. این دستگاه به 
گونه ویژه ای تغییر پذیر است. به آسانی سوار می شود و تغییر اندازه اش این امکان را 
فراهم می کند تا بتوان کالس های آموزشی را در فضاهایی به اندازه 15 مترمربع نیز 

برپا کرد.

کارآموزان حرارات را حس خواهند کرد
در این شبیه ساز آتش نشانی، فشارها و هیجان های روانی در نبرد با آتش واقعی 
گنجانده شده است. فناوری رایانه ای این امکان را فراهم کرده است تا آموزشگر 
دشواری نبرد با آتش را به اندازه دلخواه پیچیده کند. به عنوان نمونه ویدئوپروژکتورهای 
دیجیتال، آتش سوزی مایعات در وضعیت های گوناگون مثل سوخت پخش شده بر 
روی زمین، سوخت در عمق، آتش در قفسه های انباشته از کاال، موارد تشدید کننده 
آتش سوزی را بازسازی می کند. صدای دیجیتال این دستگاه، صدای آتش شعله ور در 
شرایط واقعی را شبیه سازی می کند. حتی فشار هوایی که از دستگاه خاموش کننده 
خارج می شود، نیز بازسازی شده است. این صدا را کارآموزان به هنگام نبرد با آتش 

می شنوند.
هنگام آموزش نبرد با آتش به شیوه سنتی و به کمک آتش واقعی، کارآموزان با 
عوامل متعددی روبرو هستند. به عنوان نمونه دود، خاکستر، گرما، سوخت خطرناک 
و البته پردازش که می سوزد، هوای آلوده ای که نمی توان در آن نفس کشید و...، با 

استفاده از این شبیه ساز، همه ی این ها منتفی می شود.
قسمت های مختلف شبیه ساز

این سامانه از قسمت های زیر تشکیل شده است.
ـ رایانه دستی )لپ تاپ( و نرم افزار ویژه

ـ نمایشگر )پروژکتور( کوچک
ـ پرده نمایش از پشت )بزرگ و قابل حمل ونقل(

ـ بلندگوهای بیرونی )جدا( برای بیشتر واقعی شدن صحنه

ـ میز پایش )کنترل(
ـ کپسول های آتش نشانی، منبع هوا، تنظیم کننده، لوله های توخالی، شلنگ، کلیه 

کابل های مورد نیاز
کاربرد آسان

راه اندازی این شبیه ساز تنها چند دقیقه وقت می گیرد. می توان در هر روز بیش از 
200 کارآموز را به کمک آن آموزش داد. این ابزار نوآورانه آموزش، »آتش نشانی 
از  بسیاری  براساس  را  داخل محوطه های سربسته  مقدماتی(«  )اطفاء حریق  پایه 

آیین نامه های موجود از جمله ج 1910/157 اوشا، ارائه می دهد.
شیوه کار

پس از راه اندازی و تنظیم دستگاه توسط آموزشگر، کارآموزان نخست باید نوع آتش 
را شناسایی کنند، شیوه خاموش کردن درست را برگزیند، سپس آن شیوه را به درستی 
به کار گیرد. برای فرونشاندن آتش دو نوع کپسول آتش نشانی دستی )قابل حمل ونقل 

به وسیله نفر( در اختیار است.
یکی »کپسول آتش نشان بالن در بغل2« و دیگر »کپسول آتش نشانی با فشار دائم3«، 
این خاموش کننده ها به طور کامل شبیه خاموش کننده های واقعی هستند، با این تفاوت 
که بر روی نازل مربوط به آنها فرستند ال.ای.دی )LED( نصب شده است. هنگام 
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ـ رایانه دستی )لپ تاپ( و نرم افزار ویژه

ـ نمایشگر )پروژکتور( کوچک

ـ پرده نمایش از پشت 
)بزرگ و قابل حمل ونقل(

ـ کپسول آتش نشانی 

ـ کپسول نیتروژن

ـ بلندگو

ـ بلندگو

ـ میز پایش )کنترل(

منبع هوا، تنظیم کننده، لوله های توخالی، شلنگ، 
کلیه کابل های مورد نیاز

عمـــلیات آتش نشـــانی، 
حســـــگرهای ال.ای.دی 
روی پرده نمایش با دریافت 
پرتــــوهای ارسالی از نازل 
خامــــــوش کننده، حالتی 
مواد  پاشیده شدن  با  شبیه 
آتش نشانــــــی )در حالت 
واقعی( را به وجود می آورند. 
اگر کارآموز عملیات خود را 
به شیوه صحیح انجام دهد، 
نمایش  پرده  روی  آتش 
خاموش می شود. اما، اگر از 
شیوه های ناکارآمد و ضعیف 
دوباره  آتش  کند،  استفاده 
شعله ور خواهد شد. درست 
مانند آنچه که در وضعیت 
رخ  آتش  با  مبارزه  واقعی 
دستگاهی  کمتر  می دهد. 
می تواند واقعیت نبرد با آتش 
را مانند این شبیه ساز بازسازی کند. بدین ترتیب بیشترین اثربخشی آموزش بدست 

می آید.
از دیگر فواید این سامانه، صرفه جویی در هزینه ها و زمان پاکسازی محیط، اثر 
مخرب زیست محیطی نزدیک به صفر، امکان انجام برنامه های آموزشی در هر ساعت 

شبانه روز و در هر گونه شرایط جوی اعم از شرایط بارندگی و... می باشد.
پی نوشت

1ـ به عنوان نمونه، آموزش مجازی )فصلنامه شماره 13 بهار 1387(، خودروی 
آموزشی سیار حریق )فصلنامه شماره 14 پاییز 1387(، شبیه ساز اطفای حریق هواپیما 
)فصلنامه شماره 16 بهار 1389(، آموزش واقعی در شرایط مجازی )فصلنامه شماره 

19 بهار 1391(.
2و3ـ در صورت تمایل به کسب اطالعات بیشتر در مورد این نوع کپسول های 

خاموش کننده رجوع کنید به؛ فصلنامه فرهنگ ایمنی شماره 17 صفحه 63.
مأخذ

1-Ansul lncorporated «you can Almost feel the Heat» 2008

سوخت پخش شده بر روی زمین سوخت در عمق

آتش در قفسه های انباشته از کاالموارد تشدید کننده آتش سوزی
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آتش نشانی در گذر تاریخ

کامیون ویژه آتش نشانی
خورشیدی،  بود.درسال1303  خاکی  تهران  شهر  های  دورخیابان  های  سال  در 
بلدیه)شهرداری(تهران برای آبپاشی این خیابان های خاکی یک دستگاه کامیون آبپاش 
تهیه کرده بود.از آنجا که این کامیون به یک موتور پمپ مجهز بود،با تهیه چند متر 
لوله،یک سر لوله و چند شیر،از این خودرو برای آتش نشانی نیز استفاده میشد)1(.شهر 
لوله کشی آب آشامیدنی نداشت،در آن هنگام تنها منبع تامین آب آشامیدنی مردم،جوی 
گذشت. می  ها  کوچه  و  ها  خیابان  کنار  از  که  بود  ای  آلوده  به شدت  و  باز  رو  های 
و... باغ،باغچه،نظافت  آبیاری  برای  این آب  از  مناسبتر  مالی  توانایی  با  البته،شهروندان 

استفاده کرده،آب آشامیدنی خانواده خود را از گاری های آب فروشی)مشهور به گاری آب 
شاهی(تامین میکرند.به هر روی از کامیون اشاره شده در باال برای آب فروشی به مردم نیز 
استفاده میشد.رفته رفته تقاضا برای خرید آب بیشتر شد،از این جهت تانکرهای دیگری نیز 
خریداری شد و افراد بیشتری نیز استخدام شدند.البته،درکنار آبپاشی خیابان های خاکی و 

آب فروشی به مردم،آتش نشانی نیز به صورت وظیفه دوم،به عهده این افراد بود.
با توسعه شهر تهران و افزایش آتش سوزی ها،به نظر رسید باید اداره مشخصی 
1304یا1305،  درسال  جهت  شود.بدین  ها  سوزی  آتش  این  با  رویارویی  مسوول 
اطفائیه<<خوانده  >>شعبه  که  اداره  شد)2(.این  ریخته  نشانی  آتش  اداره  شالوده 
چراغ  خیابان  نام>>حسینی<<در  به  گاراژی  در  تهران  بلدیه  سرپرستی  میشد،به 

برق)امیرکبیر(،سه راه امین حضور،تاسیس گردید.

ریاست نظامی اداره اطفائیه به عهده یکی از افسران روس سفید،که به ایران پناهنده 
به  آلمانی  نفر  به عهده یک  ان،وربا<<وریاست فنی آن  نام>>کاپیتان  بود،به  شده 
نام>>هانری فردیس دوئل<<،که از مکانیک های قشون بود،واگذار گردید.وسایل 
اصلی آتش نشانی نیزهمان وسایل آبپاشی خیابان ها و آب فروشی بود.که اکنون،شامل 
چهار دستگاه اتومبیل الستیک توپر بامارک پورسک ان- ا- گ می شد.برای تامین 
افراد آتش نشانی نیز،عده ای ازراننده های بااستعداد قشون وگروهبان های قدیمی 
هنگ های بهادر و آهنین به این اداره منتقل شدند.عکسی که در باال مشاهده می 
شود،و از پایگاه اینترنتی موسسه تاریخ معاصر ایران استخراج  شده،به احتمال زیاد،یکی 

از همین کامیون های آتش نشانی است.
منابع و مآخذ:

1-ایوان استاک)مستشار آتش نشانی(،آتش نشانی در ایران،ترجمه یوسف جمشیدپور،بی نا، 
تهران 1340،ص11                                            

 2-محبوبی اردکانی،حسین،تاریخ موسسات تمدنی جدید،جلد سوم،موسسه انتشارات 
و چاپ دانشگاه تهران،تهران1376،ص517 

    www.IICHS.org نشانی  به  ایران  معاصر  تاریخ  موسسه  اینترنتی  3-پایگاه 
4-قاسملو،فرشید، تاریخچه آتش نشانی در ایران،انتشارات سازمان شهرداریها ودهیاری 

های کشور،تهران،1381
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گزارش و خبر

آتش سوزی جنگل
 در استرالیا

از روز جمعه 15 دی ماه سال جاری )4 ژانویه 2013( جنگل های منطقه تاسمانی1 
کشور استرالیا با جنگل سوزی شدیدی روبرو شد. به ویژه مرکز و شرق این جزیره را 
آتش سوزی های گسترده ای فرا گرفت. ساکنان محل به سرعت خانه های خود را 
ترک کردند تا از خطر در امان باشند. به نظر می رسد مردم از آتش سوزی فوریه 2009 
)بهمن 1387( مشهور به »یکشنبه سیاه« درس هایی آموخته اند. )به ویژه درس فرار 
به موقع از آتش و انجام صحیح آن را(. تالش امدادگران بر این متمرکز بود تا هر چه 
سریع تر مردم را به وسیله کشتی از جزیره خارج کنند. آتش نشانان از زمین و آسمان 
به سختی با آتش مبارزه  می کردند. اما، گرمای هوا )بی سابقه در یکصد سال گذشته(، 
خشکی هوا و وزش باد، مبارزه با این مخرب ترین آتش سوزی سال های اخیر را بسیار 

مشکل کرده بود.
الزم به ذکر است، اکنون که نیمکره شمالی با زمستان به نسبت سردی روبرو است، 
نیمکره جنوبی تابستان بسیار گرمی را سپری می کند. همچنان که در قبل اشاره شد، 
استرالیا تاکنون بارها آتش سوزی های شدیدی را در این فصل تجربه کرده است. 

نزدیک به 4 سال پیش )فوریه 2009( آتش سوزی بزرگی جان 173 نفر از شهروندان 
استرالیایی را گرفت و نزدیک به 200 خانه را بکلی نابود کرد2.

به هر ترتیب آتش سوزی اخیر به شدت ادامه داشت در همان ابتدا خسارت های 
زیادی ببار آورد. به عنوان نمونه در عرض چند دقیقه سرمایه صدها خانواده دود شد و 

دستکم به 100 ساختمان از جمله یک مدرسه آسیب رسید.
مسئوالن دولتی به مردم یادآور شدند آتش ممکن است به سرعت مسیرهای خروج 
را مسدود کند، بنابراین هر چه سریعتر فرار کنند. با پیشروی سریع آتش، بعضی از 
جاده های منتهی به بنادر اصلی بسته شد. در نتیجه، هزاران نفر در جنوب شرق جزیره 

به دام افتادند. با تالش امدادگران خروج مردم ادامه یافت.
نکته قابل توجه آنکه در این آتش سوزی نیز، آنهائیکه آماده تر بودند، عالوه بر نجات 
جان، اموال خود را نیز حفظ کردند. به عنوان مثال آنهائیکه با ایمن سازی همه 
جانبه، در اختیار داشتن وسایل آتش نشانی اساسی )موتور پمپ، آب کافی، لوله های 
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آتش نشانی با طول مناسب و...( آموزش و تمرین اطفاء حریق آماده بودند، توانستند 
خانه هایشان را نجات دهند.

در روز های بعد، هر چند از دمای هوا و شدت باد کمی کاسته شد، اما چندین منطقه 
همچنان در حال سوختن بود. در روز سه شنبه آتش بیش از 20 هکتار جنگل و زمین 
کشاورزی نابوده شده بود. در چنین شرایط خطرناکی، شوربختانه، نوبت به جنگل های 
»نیوساوت ولز«3، بزرگترین و پرجمعیت ترین ایالت استرالیا، رسید تا با آتش روبرو 
شوند. از همان ابتدا، بیش از 80 آتش نشان با تجهیزات کامل مبارزه جانانه ای را با 
آتش شروع کردند. آتش شدیدی که با افزایش یکباره دمای هوا و قدرت گرفتن باد 
جنوبی لحظه به لحظه بر سرعت پیش رویش افزوده می شد. دولت استرالیا دستور 
تخلیه بعضی مناطق را صادر کرد. »جولیا گیالرد«، نخست وزیر استرالیا، در سخنانی 
با ابراز نگرانی از وضعیت آب وهوایی در این استان جنوبی از ساکنان محل خواست به 

هشدارهای ایمنی توجه کنند، زیرا، به گفته وی »وضعیت فاجعه بار است.«
آتش در روز سه شنبه پهنه ای به وسعت بیش از 30 هزار هکتار را طعمه خود کرده 
بود. پیش بینی شد. دمای هوا از بعد ازظهر سه شنبه، در شهرهای بزرگ جنوبی از جمله 

»کانبرا«4 )پایتخت(، به 45 درجه سانتیگراد برسد.
بروز صدها  باعث  بادهای سوزان  و وزش  سانتیگراد  درجه  از 45  بیش  گرمای 
آتش سوزی محدود جنگلی در این منطقه شد. آتش نشانان امیدوارند با خنک تر شدن 
هوا در روز چهارشنبه بتوانند شعله های آتش را خاموش سازند. سازمان هواشناسی 

منطقه پیش بینی کرده است. که حتی در صورت کاهش دما در چند روز آینده و اطفای 
آتش، منطقه مرکزی استرالیا از دوشنبه آینده با دمای 54 درجه سانتیگراد و موج 

تازه ای از آتش سوزی ها روبرو شود.
پی نوشت

1-Tasmanis

2ـ آتش سوزی یاد شده در فصلنامه فرهنگ ایمنی شماره 15 بهار 1388 صفحه 
138 مورد بررسی قرار گرفته است. با این یادآوری که با گذشت زمان و کسب اطالع 
از سالمتی تعدادی از ناپدیدشدگان، آمارهای تلفات بیان شده توسط مسئوالن محلی 

و مطبوعات ذکر شده در آن مقاله کاهش یافت.
3- New South Wales

4- Canberra

منابع و ماخذ
1ـ همشهری آنالین. سه شنبه 9 دی 1391 کد مطلب 197378.

2-www.cfa.vic.gov.au

3-www.dse.vic.gov.au

و چند سایت خبری دیگر
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هواپیمای بویینگ 787 و چالش ایمنی

هواپیمای جت بویینگ 787 دریم الینر1 یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای مسافربری 
جهان به شمار می رود. آن را دریم الینر نامگذاری کرده اند، که هواپیمای رویایی معنی 
می دهد. این هواپیمای پهن پیکر دو موتوره هم از نظر طراحی و هم از نظر فن آوری 
پیچیده بوده، اولین بویینگی است که در بیشتر بدنه آن »کامپوزیت« به کار رفته است. 
هواپیمای یاد شده می تواند با توجه به سفارش و نوع )کالس( آن از 210 تا 330 

مسافر را حمل کند.
اولین پرواز این هواپیما در 15 دسامبر 2009 صورت گرفت و به قولی از همان 
ابتدای مراسم رونمایی، توجه بسیاری از شرکت های هواپیمایی را جلب کرد.  مشتریان 
بسیاری یافت. اما، اکنون با وجودی که مدت زیادی از خدمت آن در خطوط هوایی 
سپری نشده، به دنبال بروز پی درپی مشکالت ایمنی، پرواز بیشتر آنها متوقف شده 

است.
رخدادهایی چون نشت سوخت، ترک برداشتن پنجره کابین خلبان، مشکل ترمز، 
آتش سوزی به دلیل اتصال در سیستم برق و مهم تر از هم، داغ شدن باطری هایش 

)عکس 1( بسیار نگران کننده بود، تا آنکه در روز چهارشنبه 27 دی ماه سال جاری 
)16 ژانویه 2013( بروز مسئله ای، توقف فوری پروازهای آن را صادر کرده در آن روز 
یک فروند هواپیمای بویینگ 787 متعلق به شرکت ژاپنی »هواپیمایی آل نیپون2« به 
علت استشمام بوی غیر متعارف3 در کابین خلبان، بالفاصله بعد از برخاستن، مجبور به 

فرود اضطرای در فرودگاه »تاگاماتسو« در غرب ژاپن شد4.
به دنبال این واقعه، شرکت ژاپنی مزوبر پرواز تمام 17 بویینگ 787 خود را متوقف 
کرد. آژانس ایمنی هوایی اروپا5 نیز از شرکت های هواپیمایی کشورهای عضو درخواست 
کرده است تا برطرف شدن نگرانی های ایمنی این نوع هواپیماها، آنها را به کار نگیرند.
اداره هوانوردی امریکا6 نیز در مورد ایمنی این نوع هواپیماها هشدار داد. مجموعه 
این عوامل باعث شد تا اکنون 49 فروند از 50 فروند هواپیمای بویینگ 787 موجود، 
زمین گیر شوند. سازنده این هواپیماها، شرکت هواپیماهای تجاری بویینگ، ضمن 
حمایت از این تصمیم، سرگرم بررسی مشکل است. در عین حال تاکید کرده است 
از  این مدل  برای  ایمن!؟ بودن هواپیماهایش اطمینان دارد. شرکت مزبور  به  که 
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هواپیماهای خود سرمایه گذاری بزرگی انجام داده است. این شرکت برای رسیدن 
به سود بایستی در ده سال آینده 1100 فروند از این نوع هواپیما را بفروش برساند. 
این مشکالت که بعد از فروش تنها 50 فروند بوییگ 787 رخ داده است، می تواند به 

شرکت بویینگ زیان جبران ناپذیری وارد آورد. 
پی نوشت

1-Boeing 787Gream liner

2-All Nippon Airways (ANA)

3ـ بوی شبیه به بوی احتراق؛ اشتعال که ممکن است نشانه ای از آتش سوزی، نشت 

عکس 1

سوخت و... باشد.
4ـ یک هفته قبل از این واقعه، یک فروند از این هواپیما در پرواز »بوستون« با 

مشکل نشت بنزین روبرو شده بود.
5-European Aviation Safety Agency (EASA)

6-Federal Aviation Administration (FAA)

مأخذ
روزنامه همشهری 30 دی 91ـ  شماره 5888 و چند سایت مرتبط دیگر
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ایمن ترین سال در تاریخ حمل ونقل هوایی جهان
به گزارش شبکه ایمنی حمل ونقل هوایی1 که در ژانویه سال جاری منتشر شد، سال 
2012 م طی سال 1945 تا این هنگام، ایمن ترین سال برای حمل ونقل هوایی جهان 

محسوب می شود.
براساس آمار ارائه شده این مرکز، در سال 2012م طی 23 سانحه منجر به فوت 
تعداد 475 نفر در هواپیما و 36 نفر بر روی زمین جان خود را از دست داده اند. این تعداد 
سانحه هوایی و تلفات ناشی از آن بسیار کمتر از میانگین ده سال گذشته می باشد. 
میانگین یاد شده، 34 سانحه منجر به مرگ و 775 نفر فوت است. همچنین سال 
2012م بارکورد 68 روز، طوالنی ترین زمان بدون سانحه مرگبار در تاریخ هوانوردی 
نوین را از آن خود کرده است. در سوم ژانویه 2012 بدترین سانحه هوایی این سال 
رخ داد. این، سقوق هواپیمایی MD-83 شرکت هواپیمایی دانا2 هنگام تقرب3 به 

الگوس کشور نیجریه بود که در نتیجه آن 153 نفر در هواپیما و 10 نفر بر روی 
زمین کشته شدند.

پی نوشت:
1- Aviation Safety Network (ASN)
2- DANA

3- approach 

ماخذ:
1ـ سایت ایمنی زمینی فرودگاه مهرآباد

2- www.Aviation_Safety.net
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ماخذ: سایت ایمنی زمینی فرودگاه مهرآباد
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سقوط بالگرد
 در لندن

صبح چهارشنبه 27 دی ماه سال جاری )برابر با 16 ژانویه 2013( شهر مه گرفته 
لندن با حادثه ای روبرو شد که می توانست به یک فاجعه تبدیل شود. در ساعت 8 
صبح آن روز یک فروند بالگرد با جرثقیلی که بر فراز ساختمان 50 طبقه ای برپا بود 
برخورد کرد. بالگرد قسمتی از جرثقیل، از جمله اتاقک کاربر آن را کند و سقوط نمود. 
در نتیجه، خلبان بالگرد و یک رهگذر کشته و یازده نفر دیگر مجروح شدند. در روی 
زمین، محل حادثه را دود و آتش فرا گرفته بود. 90 آتش نشان به سرعت به محل 
حادثه رسیده و پس از 25 دقیقه تالش سخت و نفس گیر آتش را مهار کردند. در آن 
روز صبح مه غلیظی آسمان لندن را فرا گرفته بود. به گفته مسئوالن به احتمال زیاد 
خلبان جرثقیل را ندیده بود. خلبان بالگرد که پیت بارنز1 نام داشت در ساعت 7/35 
دقیقه پروازش را شروع کرده بود و کمی قبل از حادثه از »برج کنترل« درخواست 
کرده بود تا در یک فرودگاه نزدیکتر فرود آید، زیرا به دلیل وضعیت جوی و مه غلیظ 
قادر به ادامه پرواز نیست. از وی به عنوان خلبانی بسیار پر تجربه یاد می شود. آنطور 
که ذکر شده، بالگرد از نوع »آگوستاوست لندر آر دبلیو 109«2 بوده است. این بالگرد از 
انواع سبک دو موتوره و با گنجایش 8 نفر می باشد. البته، هنگام سانحه به جز خلبان 

سرنشین دیگری نداشته است.
به گفته مسئوالن ترافیک هوایی لندن، آنها از قبل اعالم کرده بودند هواپیماها و 
بالگردها بایستی به محل جرثقیل و ارتفاعی که در آن مشغول به کار است توجه کامل 
داشته باشند. اما، نکته ای که اکنون در حال بررسی است وضعیت چراغ هشداردهنده 

فراز جرثقیل است، که آیا هنگام وقوع سانحه روشن بوده یا خیر.

همانطور که در ابتدای مطلب اشاره شد، این حادثه به فوت دو نفر و مجروح شدن 
11 نفر منجر شد. اما، ممکن بود چه از نظر تلفات جانی و خسارت های مالی ابعاد بسیار 
گسترده تری یابد. به عنوان نمونه، محل حادثه منطقه ای شلوغ در مرکز لندن است، از 
جمله محل های پر ازدحام، ایستگاه قطار واکس هال3 را می توان نام برد. نکته بعدی 
که می توان به آن اشاره کرد رفت و آمد خودروها است. حادثه باعث شد تا ترافیک این 
منطقه برای مدتی بند آید. الزم به ذکر است، در همان ابتدا بالگرد به روی یک خودرو 

سقوط کرده بود، در نتیجه خودرو به گلوله ای از آتش تبدیل شد.
بدیهی است، در صورت وجود تعداد بیشتری خودرو، سقوط بالگرد تلفات بیشتری 
ببار می آورد. اما، از همه ی این موارد گذشته، بخت با کاربر جرثقیل بار بود که کار 
روزانه خود را با تأخیر آغاز کرد، هنگام وقوع سانحه در اتاقک جرثقیل نبود، در نتیجه 

از سانحه جان سالم بدر برد.
پی نوشت

1-Pate Barnes
2-Agusta Westland RW 109

3-Vaxhall Train Station

مأخذ
1ـ خبر آنالین 91/10/27 و چند سایت مرتبط دیگر



سال ششم شماره 21 101

سانحه کیهانی بر فراز شهر 
صبح روز جمعه 15 فوریه 2013 ) برابر با 27 بهمن 1391 ( حدود ساعت 9 و 15 دقیقه 
به وقت محلی ) 3 و 15 دقیقه به وقت جهانی ( حادثه نادری ساکنان منطقه اورال کشور 
روسیه را به هراس انداخت حادثه به دنبال یک گوی آتشین پر سرعت و سپس انفجار آن 
بر فراز منطقه رقم خورد. این گوی آتشین یک شهاب سنگ1 بزرگ بود که به ویژه انفجار 
آن بر فراز شهر چلیابینسک2 عالوه بر ترس و وحشت خسارت هایی را نیز به دنبال داشت.

محل حادثه: چلیا بینسک یک شهر صنعتی است که در فاصله 1500 کیلومتری شرق 
مسکو قرار دارد. هنگام وقوع حادثه بسیاری از شهروندان در محل تحصیل، محل کار یا در 
حال حرکت به سمت محل کار خود بودند. شهر به علت شرایط جغرافیایی و آب و هوایی 
منطقه، یک روز سرد سال را سپری می کرد. هوا هنوز تاریک بود که به گفته شاهدان 
عینی، ناگهان پرواز سریع شیئی نورانی که ردی نیز از خود به جا گذاشت مشاهده شد. 
بالفاصله، به گفته بعضی شاهدان عینی بعد از دو دقیقه، صدا سه انفجار پی در پی شنیده 
شد. موج ناشی از این انفجارها خسارت هایی را ببار آورد. بخشی از این شهاب سنگ به 

دریاچه یخ زده جبار کول برخورد کرد.
خسارت ها: موج ناشی از این انفجار عظیم پنجره های ساختمان های شهر و مناطق 

اطراف را به طور کامل خرد کرد. خط های تلفن همراه قطع شد و دزدگیر خودروها به 
صدا درآمد.

عده زیادی از شهروندان در اثر ترکش شیشه های خرد شده مصدوم شدند. در مجموع 
1200 نفر شامل 200 کودک، مجروح شدند. بیشتر آنها همانطور که در قبل اشاره شده در 
اثر اصابت خرده شیشه، به ویژه از ناحیه سر و صورت مجروح بودند. از این جمع مجروح، 
فقط 50 نفر در بیمارستان بستری و بقیه به صورت سرپایی درمان شدند هیچ مرگ و 
میری گزارش نشد. گفته شد بخشی از سقف و دیورهای یک کارخانه نیز فروریخته است 
) علت اصلی حادثه گزارش نشد ( به طور کلی و بر اساس اعالم فرماندار منطقه، میزان 
خسارت های اولیه به مناطق مسکونی، ساختمان های اداری و تاسیسات شهری بالغ بر 

33 میلیون دالر برآورد شد.
اندازه و قدرت انفجاری شهاب سنگ: در بررسی هایی نهایی قطر شهاب سنگ  17 متر 
و قدرت انفجاری آن معادل 500 کیلوتن TNT، یعنی 30 برابر قدرت بمب اتمی که بر 
فراز هیروشیما منفجر شد اعالم گردید. در بررسی های اولیه قطر و قدرت انفجاری کمتری 
اعالم شد بود. ناسا3 وزن این شهاب سنگ را پیش از ورود به جو زمین هفت هزار تن اعالم 



102سال ششم شماره 21

کرده بود، در بررسی های جدید این وزن 10 هزار تن و سرعت آن در زمان انفجار 64373 
کیلومتر بر ساعت تخمین زده شد. آکادمی علوم روسیه وزن شهاب سنگ را هنگام ورود 

به جو 10 تن و سرعت آن را نزدیک به 54000 کیلومتر بر ساعت اعالم کرده است)1(.
مدیریت بحران: عکس العمل مقامات شهر در رویارویی با این حادثه را می توان خوب 
ارزیابی کرد. اطالع رسانی به موقع به طور قطع در کاهش ترس و نگرانی شهروندان موثر 
بود. از مردم درخواست شد در خانه بمانند، مگر اینکه بخواهند فرزندانشان را از مدرسه و 
کودکستان به خانه بیاورند )2( بیمارستان شهر از همان دقایق اولیه حادثه، امداد رسانی و 
درمان مجروحان را شروع نمود. به دستور مستقیم رئیس جمهور روسیه 20 هزار نیروی 

امداد و پاکسازی به منطقه اعزام شدندو ...
اما، شکسته شدن شیشه های ساختمان ها، فرو ریختن سقف کارخانه و ... نشانه این 
واقعیت است از شهر از پیش برای رویارویی با حوادث به خوبی ایمن و آماده نبوده اند. 
الزم به ذکر است بسیاری از حوادث و سوانح مثل زمین لرزه می تواند پیآمدهای مشابهی 
داشته باشند. بنابراین، ایمن سازی قبلی شیشه ها، آیینه ها، آویزه های مثل لوستر و ... در 

نهایت اهمیت است.
خطر برخورد اجرام آسمانی با زمین دانشمندان شکل گیری منظومه شمسی را به بیش 
از 4/5 میلیارد سال قبل نسبت می دهند. در این مدت سنگ های سرگردان بسیاری از 
مسیر خود منحرف شده و با دیگر اجرام آسمانی برخورد کرده اند. در بعضی از این اجرام 
مانند زمین فرسایش و حرکت زمین ساختی صفحه های پوسته ای نشانه ها و آثار این 
برخوردها را از بین برده اند. اما، در دیگر اجرام مانند سیاره عطارد و یا ماه ) قمر زمین ( و ... 
که تغییری در پوسته شان رخ نمی دهد، این آثار و نشانه ها به صورت گودال های عظیم 
باقی مانده است )4(. شدت خسارت های ناشی از برخورد یک جرم آسمانی با زمین به 
اندازه آن، محل برخورد و مدار حرکت جرم آسمانی بستگی دارد )1(. بر این اساس موسسه 
های مختلفی وظیفه شناسایی و تشخیص اجرام نزدیک به زمین را به عهده دارند. از جمله 
این گروه ها، گروه NEO در ناسا را می توان نام برد. این گروه توانسته است تاکنون %94 
سیارک های بزرگتر از یک کیلومتر نزدیک به زمین را شناسایی کنند. تعداد این سیارک ها 
نزدیک به یک هزار عدد تخمین زده  شده است )4( خوشبختانه، هیچ یک از آنها در 100 
سال آینده زمین را تهدید نمی کنند )پیشین ( همچنین به وسیله دانشگاهی در هاوایی، 
سامانه ای طراحی شده است که می تواند خطر برخورد سیارک یا شهاب سنگ ها را از 
یک تا سه هفته قبل اعالم کند. این سامانه، سامانه هشدار برخورد سیارکی نام دارد که به 

اختصار Atlas ) اطلس ( خوانده می شود.
نکته بعدی نقش شگفت انگیز جو ) اتمسفر (4 در محافظت از زمین است. این توده 
هوایی با الیه های مختلف خود، عالوه بر جذب پرتوهای خطرناک، مثل پرتو فرابنفش و 
... اجرام آسمانی را قبل از برخورد با زمین، متالشی می کند. در نتیجه خطر آنها را به نحو 
چشمگیری کاهش می دهد. به عنوان نمونه، چند روز پس از حادثه انفجار شهاب سنگ 
بر فراز روسیه، دانشمندان آن کشور موفق شدند حدود 50 قطعه از این شهاب سنگ را در 

نزدیکی دریاچه جبارکول پیدا کنند. این امر نشان دهنده آن است که شهاب سنگ عظیم، 
قبل از برخورد با زمین متالشی و به قطعه های کوچکی تقسیم شده است. انفجار شهاب 
سنگ و عبور سیارک و پدیده متفاوت: الزم به یادآوری است به تقریب همزمان با بارش 
شهابی یاد شده و پی آمدهای آن، یک سیارک5 از نزدیکی زمین عبور کرد، بدون آنکه با 
 2012DA14 سیاره زمین یا ماهواره هایی که به دور آن می چرخند برخورد کند سیارک
در بیست و هفتم بهمن ماه سال جاری از فاصله 32 هزار کیلومتری زمین عبور کرد. 
این یکی از بزرگترین اجرام آسمانی است که تا این حد به زمین نزدیک شده و بی هیچ 
برخوردی عبور نمود ) 5 (. ناسا بار دیگر تاکید کرد همزمانی دو پدیده نجومی سیارک از 
کنار زمین و بارش شهابی روز جمعه به طور کامل اتفاقی بوده است، مسیر حرکت شهاب 
سنگ از شمال به جنوب و گذر سیارک از جنوب به شمال اعالم شده است و مدارهای 

مختلف حرکتی بیانگر عدم وجود ارتباط بین این دو رویداد است. )1( 
پی نوشت:

1 – Meteor
2 – Chelyabinsk
3 – National Aeronautics and Space
Adiministration (NASA)
4 – Atmosphere

5 - Asteroid

منابع و ماخذ:
1 – جهان نیوز – تازه ترین گزارش ها از انفجار شهاب سنگ 

2 – خبر آنالین 1000 مجروح در انفجار شهاب سنگ در آسمان روسیه 
3 – روزنامه شرق – 29 / 11/ 1391 – شماره 1674 – صفحه آخر 

4 – خبر آنالین – 300/000 سیارک نزدیک زمین که به مراتب از شهاب سنگ روسیه 
خطرناک ترند.

5 – خبر آنالین – بزرگترین بقایای برخورد شهاب سنگی روی زمین 
6 – چند سایت خبری و تخصصی دیگر 
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چالش ایمنی در کشتی گردشگری 
متر   272/3 با  کشتی  این  است.  تفریحی  کشتی  یک  تریومف1  کارنوال 
درازا تعداد 3143 مسافر و 1100 نفر خدمه را در خود جای می دهد. کشتی 
مزبور در روز پنجشنبه 7 فوریه 2013 ) برابر با 19 بهمن 1391 ( در حالیکه 
روزه جزیره  پنج  برنامه گردشگری  برای یک  داشت،  نفر سرنشین   4229
گالوستون2 تگزاس ) آمریکا ( را به سمت دریای کارائیب ) مکزیک ( ترک 
مبدل  ترسناک  کابوسی  به  را  تفریحی  مسافرت  این  حادثه  اما، یک  کرد. 
موتور خانه کشتی  فوریه  یکشنبه 10  روز  در  بامداد  ساخت. ساعت 5/30 
دچار آتش سوزی شد. گر چه آتش به وسیله تجهیزات خودکار آتش نشانی 
نصب شده در موتور خانه خاموش شد، اما، مشکالتی را به بار آورد که قطع 
از مسیر خود منحرف و در  آنها بود. حادثه باعث شد کشتی  از  برق یکی 
خلیج مکزیک سرگردان شود. بدین ترتیب روزهای ترسناکی برای مسافران 
آن رقم خورد. مسافرانی که می بایست در چند روز آینده برای دریافت جیره 
آب و غذای خود در صف های طوالنی منتظر بمانند، شب ها در کیسه های 
از بسیاری خدمات، حتی سرویس بهداشتی، محروم  پالستیکی بخوابند و 

باشند. این وضعیت پس از سه روز، با یدک کشیدن کشتی و ورود آن به 
آالبامای آمریکا پایان یافت. کمتر از یک ماه قبل از این حادثه ) در تاریخ 
13 ژانویه 2013 برابر با یکشنبه 24 دی ماه 1391 (، بازماندگان قربانیان 
فاجعه کشتی کاستاکنکوردیا3 مراسم یکمین سال عزیزان از دست رفته خود 

را در محل وقوع حادثه برگزار کردند.
الزم به ذکر است، در 13 ژانویه 2012 کشتی ایتالیایی کاستاکنکوردیا پس 
از برخورد با صخره ای در نزدیکی جزیره جیلیو4، واقع در جنوب باختری 
سواحل توسکانی5 ایتالیا، واژگون شد. کشتی مزبور 4252 سرنشین داشت. 
3206 نفر آنها مسافر و 1023 نفر خدمه کشتی بودند. ناخدای کشتی، که 
اکنون از سوی مقامات قضایی ایتالیا تحت پیگرد است، با بی مسئولیتی کامل، 
از جمله اولین کسانی بود که کشتی آسیب دیده را ترک کرد. سایر خدمه 
کشتی نیز برای امداد رسانی از آمادگی الزم برخوردار نبودند. این سانحه 
32 نفر کشته، 2 مفقود و 64 مجروح به دنبال داشت. با توجه به تعداد به 
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 نسبت زیاد سرنشینان کشتی و ... حادثه 
پیدا  آمیزتری  فاجعه  ابعاد  توانست  می 
جسارت  و  شجاعت  عامل،  اولین  کند. 
فرمانده گارد ساحلی بوده وی با اقدام به 
نجات  عملیات  صحیح  هدایت  و  موقع 
حادثه  قربانیان  تعداد  که  شد  آن  مانع 
وضعیت  دیگر  عامل  کند.  پیدا  افزایش 
مالیم هوا و شرایط مناسب دریا بود. به 
عبارت دیگر طوفانی بودن دریا، به طور 
قطع، باعث افزایش تلفات می شد و ...

مراسم  در  که  ساحلی  گارد  فرمانده 
سالـــــگرد قربــانیان سانـحه کشتی 
در  داشت،  شــــرکت  کاستاکنکوردیا 
قسمتی از سخنان خود به نکته مهمی 
او  کرد.  اشاره  امدادگران  مسوؤلیت  از 
چقدر  هر  تکلیفمان  به  باید  ما  گفت: 
اگر  حتی  کنیم،  عمل  باشد  دشوار  هم 

بزرگترین خطر را برای ما داشته باشد.

پی نوشت:
1 – Carnival Triumph
2 – Galveston
3 – Coosta Concordia
4 – Giglio

5 – Tuscany
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آتش سوزی آپارتمان در آلمان جان 8 نفر را گرفت
روز یکشنبه 10 مارس 2013 برابر با 20 اسفند 1391 وقوع آتش سوزی 
در آپارتمانی واقع در شمال شرقی آلمان)حومه شهر اشتوتکارت( جان مادر 

و 7 کودک وی را گرفت.
ماموران آتش نشانی 3 نفر از دیگر افراد این خانواده را از میان شعله های 

آتش نجات دادند.
آتش سوزی که از طبقه دوم ساختمان آغاز شده به سرعت تمام آپارتمان 

را در بر می گیرد.
علت دقیق حادثه هنوز مشخص نشده است. پلیس می گوید علت حادثه 
می تواند از اتصال سیم های برق یا نقص بخاری ناشی شده باشد. به هر 

ترتیب علت این حادثه تحت بررسی می باشد.
تبدیل  مسکونی  آپارتمان  به  که  است،  بوده  چرمسازی  کارگاه  یک  بنا، 

گردیده بود.
در طبقه اول این ساختمان انجمن تبادل فرهنگی آلمان - ترکیه وجود 

داشت اما پلیس هرگونه اقدام نژادپرستانه را در این زمینه رد کرده است.
شمار ساکنان این ساختمان 13 نفر گزارش شده است اما به طور دقیق 
مشخص نیست در زمان آتش سوزی چند نفر در ساختمان حضور داشته اند.
www.farsnews.com/13911220001084 مأخذ: خبرگزاری فارس

و چند خبرگزاری دیگر
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معرفی کتاب

نام کتاب: رفتار شناسی آتش سوزی
مولف: رهبر، ناصر

ناشر: فن آوران
تاریخ و نوبت چاپ: اول ـ 1390

شمارگان: 1500 نسخه

رفتار شناسی آتش سوزی

و  نور  که  است  شیمیایی  ـ  فیزیکی  پیوسته  و  سریع  واکنش  یک  آتش 
حرارت تولید می کند. شاغلین در حوزه ایمنی و امداد، از جمله آتش نشانان 
قبل از آنکه راه و روش های آتش نشانی را بیاموزند، بایستی درک صحیحی از 
فرایند فیزیکی ـ شیمیایی منجر به وقوع آتش سوزی را کسب نمایند. در علم 
محافظت در برابر آتش سوزی، این موضوع در حوزه »رفتارشناسی آتش« مورد 

بررسی قرار می گیرد.
در کتاب حاضر، رفتارشناسی آتش سوزی، مولف محترم کوشش کرده است. 
مطالب مهم، اساسی و بسیار علمی، بویژه در حوزه علم شیمی و فیزیک، را به 

صورت ساده و روان توضیح دهد.
کتاب به طور کلی از هفت فصل تشکیل یافته است.

  فصل اول: فیزیک احتراق ـ اصول و مفاهیم
]مقدمه، تاریخچه، تعاریف، احتراق، سوختن )با شعلهـ  بی شعله(، آتش، نقطه 
شعله زنی، نقطه آتش، درجه حرارت خودسوزی، تعاریف کوتاه، مفاهیم، احتراق 
یا  اشتعال  اشتعال، حدود  قابل  بخار  و  اختالف گاز  خودبه خود )خودسوزی(، 
انفجار، احتراق کامل و ناقص، ارتفاع شعله، مراحل احتراق، فالش آور، بک 

درفت، بلوی، رول آور، خواص فیزیکی مواد، چگالی )دانستیه(، وزن مخصوص 
و چگالی بخار، وزن مخصوص یا چگالی، تفاوت در چگالی گازها، نقطه ذوب، 

انجماد و جوش، ماده و انرژی، آحاد و ابعاد.[

  فصل دوم: گرما، دما، حرارت
مقیاس  دماسنجی،  مقیاس های  دما،  اندازه گیری  دما،  و  گرما  ]مقدمه، 
سانتی گراد یا سلیوس، مقیاس فارنهایت، مقیاس دمای مطلق کلوین، تبدیل 
واحدها، روش های دیگر اندازه گیری دما، واحدهای گرما، گرمای ویژه، تغییر 
حالت و گرمای نهان، گرمای نهان تبخیر، اثر تغییر فشار بر نقطه جوش و 
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گرمای نهان، گرمای نهان ذوب، سرمایش ناشی از تبخیر، انبساط گرمایی، 
انبساط گرمایی جامدات، انبساط گرمایی مایعات، انبساط گازها، تبدیل گازها 

به مایع.[

  فصل سوم: انتقال حرارت
انرژی حرارتی شیمیایی،  آن،  تولید  و روش های  ]مقدمه، شناخت حرارت 
انرژی حرارتی الکتریکی، انرژی حرارتی مکانیکی، انرژی حرارتی هسته ای، 
انرژی حرارتی خورشیدی، انتقال حرارت، هدایت، جابه جایی، تابش، شناخت 

عوامل انتقال حرارت، افقی، عمودی، ترکیبی.[

  فصل چهارم: شناخت مثلث آتش و روش های اطفاء
]مقدمه، مثلث آتش سوزی، حرارت، اکسیژن و هوا، سوخت، فاز جامد، فاز 
مایع، فاز گازها، روش های اطفاء حریق )خاموش کردن آتش(، تقلیل درجه 
حرارت به وسیله سرد کردن، کاهش درصد هوا )اکسیژن(، قطع یا دور ساختن 
مواد سوختنی )جداسازی(، قطع واکنش های زنجیره ای سوختن، شناخت برخی 
مواد اطفایی، آب، کف و ترکیبات سازنده کف، مایعات تبخیر شونده، دی اکسید 
و  ماسه  شیمیایی خشک،  پودرهای  بی اثر،  گازهای  و  کربنیک(  )گاز  کربن 
غیره، پوشانیدن )پتو پیچی(، کوبیدن، طبقه بندی آتش سوزی، طبقه بندی از 
نظر فازهای مختلف ماده، طبقه بندی آتش سوزی ها از نظر اطفاء، طبقه بندی 

آتش سوزی از نظر وسعت.[

  فصل پنجم: شناخت تهویه
]مقدمه، تولید و حرکت دود و حرارت، انفجارات دود، علل تهویه، جلوگیری 
و کاهش خسارت، جلوگیری از گسترش حریق، کمک به آتش نشانان در اطفاء 
حریق، روش های تهویه، تهویه طبیعی، تجهیزات ساختمان، انجام تهویه با 

استفاده از وسایل و تجهیزات سازمان آتش نشانی.[

  فصل ششم: خطرات ناشی از حریق
]مقدمه، تاریکی، خطرات جانی دود، مکانیسم دود، اثر دودکشی، گازها و 
بخارات ناشی از حریق، منابع تولید گاز، گازهای آتش سوزی، صدمات ناشی از 
حرارت حریق، مسمومیت به وسیله بخارات چوب های آغشته به مواد، درمان، 

پیشنهادات.[

  فصل هفتم: شناخت انفجارات
]تعــاریف، انفــــجـــار، 
منفـــــجره،  مواد 
 ،switch louding
انفجار،  انواع  احتراق، 
تغییرات  اثر  در  انفجار 
اثر  بر  انفجار  شیمیایی، 
تغییرات فیزیکی، انفجار بر 
انفجار  اتمی،  تغییرات  اثر 
انفجار  تقسیم بندی  گازها، 
گازها، انفـجارهای گازهای 
تا  گاز  انفجـــار  محصور، 
حدی محصــور، انفجار گاز 
منفجره،  مواد  نامحصــور، 
مواد  ویژگی های  تاریخچه، 
منفجره، انواع مواد منفجره.[
مقدمه  از  قسمتی  در 
آمده  چنین  یک  فصل 

است: »کوشش اساسی برای مقابله با آتش سوزی های ویران گر، از چهارصد 
سال پیش در اروپا شروع شد، در اواسط قرن نوزدهم برخورد علمی با مسئله 
شده  ثابت  آنکه  علت  به  می شد.  احساس  کاماًل  صنعتی  آتش سوزی های 
با  بود دیگر شرکت های بیمه و واحدهای آتش نشانی به تنهایی نمی توانند 
حریق های بزرگ و صنعتی مبارزه کنند و باید به کمک دانشمندان به یک راه 
حل اساسی دست یافت. در نتیجه بر مبنای روش های علمی، برای حل مسئله 
در کشورهای  ارایه گردید.  مناسبی  راه حل های  آتش سوزی صنایع،  پیچیده 
پیشرفته، از یافته های این علم برای توسعه و تکامل ادارات آتش نشانی شهری 

نیز استفاده شد...«
ایشان در فصلنامه  از  تاکنون چندین مقاله  ناصر رهبر که  آقای مهندس 
فرهنگ ایمنی به چاپ رسیده است، از جمله کارشناسان آتش نشانی است که 
عالوه بر دانش علمی و مهارت عملی از قلم توانایی برخوردار می باشد. ضمن 
آرزوی سالمتی و موفقیت ایشان، مطالعه کتاب حاضر به تمامی آتش نشانان، 
مدیران و شاغالن حوزه ایمنی، استادان، دانشجویان و عالقمندان آتش نشانی 

و ایمنی توصیه می شود.
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معرفی شبکه

پایگاه اطالع رسانی پایداری ملی

پایگاه اطالع رسانی پایداری ملی، حاوی مطالب جامع، گوناگون و با ارزشی 
در زمینه پدافند غیر عامل و حوزه های وابسته است. در صفحه نخست آن 
پر  ویترین،  پیشنهاد سردبیر،  مقاالت،  و  یادداشت  سازمان،  رئیس  با  ارتباط 
بحث ترین و... قابل دسترسی می باشد. دفاع اقتصادی، دفاع بیولوژیک، دفاع 
دفاع  اطالعاتی،  دفاع  نرم،  جنگ  بحران،  مدیریت  تهدیدشناسی،  سایبری، 
خبرنامه،  در  عضویت  جستجو،  آرشیو،  استان ها،  پژوهی،  آینده  الکترونیک، 
از صفحه  است.  آن  دیگر قسمت های  از  و...  پیوندها  نظرسنجی،  ویژه نامه، 
نخست این پایگاه می توان به پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری 
)مدظله(، مرکز پدافند سایبری کشور و همچنین به انجمن پدافند غیرعامل 

ایران لینک نمود.
تخصصی،  کتابخانه  قانونی،  مستندات  غیرعامل،  پدافند  مبانی  و  اصول 
دانلودستان، عکس ـ صوت ـ طرح ـ فیلم، از دیگر بخش هایی است که در 

صفحه نخست می توان به آنها دسترسی پیدا کرد.

درباره ما، چنین می گوید:
تاریخ زندگانی بشر همواره با عنصر جنگ همراه بوده است. این واقعیت به 
قدری ملموس و تأثیرگذار بوده که به عنوان یک پدیده اجتماعی پذیرفته شده 
و جامعه شناسان بخشی از تحقیقات خود را پیرامون آن و تأثیرات عمیقی که 

بر زندگانی انسان ها می گذارد؛ اختصاص داده اند .  
بر همین اساس انسان ها عامل دفاع را در سطوح مختلف مورد استفاده قرار 
داده و واژه پدافند )به عنوان یک اصطالح گویا برای دفاع در ادبیات امروز 
تعریف شد( و در یک دید کالن به دو بخش پدافند عامل و غیرعامل با توجه 
به خوی تجاوزگرانه، زیاده طلبانه و سیری ناپذیر استکبار جهانی تبدیل به یک 

اصل مهم، حیاتی و بسیار تعیین کننده، گردیده است . 
 امروزه با پیشرفت تکنولوژی و پیچیدگی در نوع تسلیحات بکارگیری شده 

بر سرعت جنگ و اثرات مخرب و نامطلوب آن به شدت افزوده شده است 
و چنانچه کشوری نتواند در طرح ریزی و اجرای موفق این نوع از پدافند به 
گونه ای که هرگونه تفکر سلطه طلبانه را خنثی نماید، عمل کند، به طور قطع 
حیات سیاسی، اقتصادی و... خود را به مخاطره انداخته و زمینه اضمحالل 

خویش را فراهم آورده است .
 کشورهایی که طعم تلخ خرابی و خسارت ناشی از جنگ را چشیده اند جهت 
حفظ سرمایه های ملی و منافع حیاتی خود توجه ویژه ای به »پدافند غیرعامل« 

نموده و در راهبرد دفاعی خود جایگاه واالیی برای آن قایل شده اند .
 تجارب حاصل از هشت سال دفاع مقدس مؤید این امر است که دشمن 
مهاجم برای درهم شکستن اراده ملت و نابودی توان اقتصادی و زیرساخت های 
اساسی و از همه مهمتر توان نظامی کشور، عمده توجه خود را صرف شناسایی، 
بمباران و انهدام مراکز حیاتی و حساس می نماید و »پدافند غیرعامل« یکی از 

بهترین و مطلوبترین راه کارها برای خنثی سازی این حمالت می باشد .
 در کشور ما با وجود موقعیت خاص از نظر ژئوپولوتیک، دارا بودن ثروت های 
عظیم نفت و گاز، نظام ضد استکبار و ورود به عرصه های فناوری نوین و 
تهدیدات استکبار جهانی، باید به موضوع پدافند غیرعامل توجه ویژه در همه 
حوزه ها صورت گیرد که در سال های اخیر این امر در دستور کار قرار گرفته 
و اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است تا در ایجاد هوشیاری الزم برای 
کاهش آسیب پذیری ها و توجه به محورهای پایداری توسعه از نظر امنیت و 

دفاع، نقش قابل قبولی ایفا کند . 
 کتابخانه تخصصی شامل سه بخش »کتاب«، »نشریه و مجله«، و »مقاله« 
است. در حال حاضر در بخش کتاب تعداد 23 عنوان کتاب قابل دانلود، در 

حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، وجود دارد.
در صفحه نخست و به طور کلی در بخش های مختلف این پایگاه، مقاله ها 
و مطالب با ارزشی در زمینه پدافند غیرعامل، و حوزه های وابسته، آمده است.

www.paydarymelli.ir
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