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Abstract
The aim of the research is defining the criteria and
patterns of passive defense in emergency discharge and
settlement. Research is descriptive-analytical method and
the technique is Delphi. The Focus Groups’ comments
are used for the finalization of the criteria.The statistical
society of research included all experts in the field of
defense and architecture that 10 samples were selected.
The results indicate that the criteria of passive defense in
emergency discharge and settlement are included two
general categories of the discharge and settlement.The
discharge is included transport and discharge use and
settlement is included locating settlement, routs and
access roads to the settlement areas, temporary settlement
centers in and out of town.Panelists in order to achieve
the criteria of defense, gain 69 criteria so finally in order
to increasing criteria in composed Focus Groups, 21
criteria are extracted and finalized as the important
criteria of passive defense in emergency discharge and
settlement.

Keywords
Passive defense, Emergency evacuation, Emergency
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چکيده
هدف پژوهش حاضر تبیین معیارها و ضوابط پدافند ی در تخلیه و اسکان
 تحلیلی و تکنیک- روش تحقیق در این پژوهش توصیفی.اضطراری میباشد
-مورد استفاده در آن دلفی است و جهت نهایی سازی معیارها از نظرات فوكوس
 جامعه آماری تحقیق شامل كلیه متخصصان حوزه پدافند.گروپ استفاده گردید
 نتایج تحقیق. نفر بهعنوان نمونه انتخاب گردیدند10 و معماری است كه از آنها
حاكی از آن است كه معیارهای پدافند غیرعامل در تخلیه و اسکان اضطراری در
 مرحله تخلیه شامل فرایند.دو دسته كلی تخلیه و اسکان گنجانده میشوند
 حمل و نقل و مسیرهای تخلیه جمعیت گشته و مرحله اسکان نیز،تخلیه
 مراكز، مسیرها و راههای دسترسی به مناطق اسکان،مکانیابی فضاهای اسکان
 اعضای پانل در راستای.اسکان موقت در داخل و خارج شهر را در بر میگیرد
 معیار دست یافته كه در نهایت به منظور69 رسیدن به معیارهای پدافند ی به
 معیار بهعنوان معیارهای21 تعدیل معیارها در فوكوس گروپهای تشکیل شده
مهم پدافند غیرعامل در تخلیه و اسکان اضطراری شهرهای بزرگ استخراج و
.نهایی سازی شد
واژههاي کليدي
. شهرهای بزرگ، روش دلفی، اسکان اضطراری، تخلیه اضطراری،پدافند غیرعامل
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مقدمه
پدافند غیرعامل جزء اصوول جوداییناپوییر جنو هوا محسووب
میشود به طوری كه در جهان امروز ،بسیاری از كشورها كوه در
عرصه فناوری نظامی صاحب نوا هسوتند ،بوه مووازات پیشوبرد
تحقیقات و تولید سامانههای هوشمند و پیشرفته نظوامی ،توجوه
ویژه ای به اقدامات دفاع غیرعامل نیز دارنود (Jahan Bakhsh,
) .2008: 42گسترش جن افزارها و ابزارهای پرتابهای ،سرشت
جن ها را دگرگون ساخته اسوت و اكنوون دیووار ،بوارو و دی ور
تأسیسات پدافند ی سدههای گیشته در دفواع از شوهر و توامین
امنیووت شووهروندان كووارآری ندارنوود).(Ahmadi, 1993: 89
همچنین برخالف گیشته ،اسوتقرار مراكوز و تاسیسوات نظوامی در
درون بافت شهری به معنوای توانوایی بوا تر دفواعی یوک شوهر
محسوب نمیشود زیرا اینگونه مراكز و تأسیسات نظوامی خوود در
كانون حموالت از راه دور دشومن جوای داشوته و موجوب تشودید
آسیب پییری شهر و شهروندان در برابر حموالت نظوامی دشومن
میگردند .شهرها و محالت بوا سواختمانهوای موجوود در آن بوه
عنوان كوچکترین محل تجمع افراد بوه عنووان سورمایه موادی و
انسانی ،به هدفی عمده برای دشمن تبدیل شده و ضربه بوه آنهوا
دارای آثار مخرب گسترده بر عملکردهای شهری است (Kameli,
) .2016: 176بنابراین دفاع از شهروندان در عصر حاضر نیازمند
به كارگیری ابزارها و روشهوای نووینی اسوت كوه بوا نیازهوای
دفاعی متناسب باشوند) (Hadizade, 2005: 116اضوطراری و
اسکان جمعیت در مناطق امن از مهمترین و ضروریترین ایون-
گونه روشها محسوب میشود و نه تنها در زمان جن  ،بلکه در
زمان رویداد بالیای دی ری نیز یک ضرروت حیاتی است كوه در
این مقاله به آن خواهد شد.
تاریخ زندگی بشر همواره دستخوش عواملی بووده اسوت كوه
امنیت و آرامش او را به مخاطره میانداخته است .امان گرفتن از
بالیا و مخاطرات طبیعی از یکسو و تنازعوات بشوری از سووی
دی ر انسان را وا داشته است تا در كنار تأمین همه نوع نیازمندی
روزمره  ،به راههای كسب امنیت بیشتور اندیشویده و چوارجویی
نمایوود ) .(Yadollahi, 2004: 55دفوواع غیرعاموول یکووی از
موثرترین ،پایدارترین و كمهزینوهتورین روشهوای دفواع در مقابول
تهدیدات ،همواره مورد توجه كشورهای جهوان قورار داشوته اسوت و
عنصوووری مهوووم در مووودیریت بحوووران محسووووب مووویشوووود
) .(Movahedinia, 2007: 81اگرچه جنو هوا معموو در فضوای
خووارج از شووهرها و در مواضووع نظووامی روی موویدهنوود ،امووا تجربووه
جن های اخیر در جهان نشان داده است كه علیرغم این اصل كلوی،
بخشهای مسکونی و فعالیتی شهرها نیز از گزند آسیبهوای جنو و
حمالت نظامی درامان نیستند).(Abdollahi, 2011: 120

بنابراین برنامهریزی در خصوص تخلیوه و اسوکان اضوطراری
جمعیت شهر در زمان جن و بحرانهای دی وری نظیور زلزلوه،
سیل ،توفان و  ...نیز از جای اه و اهمیت با یی برخوردار بووده و
ضروری میباشد .هدف از این پژوهش تدوین معیارها و ضوابطی
در جهت تخلیه و اسکان اضطراری شهرهای بزرگ است كه بوا
استفاده از تکنیک دلفی به آن دست خوواهیم یافوت .بوه هموین
سبب به جهت دست یافتن به هدف تحقیق سووال ییول مطور
میگردد:
معیارهووا و ضوووابط پدافنوود غیرعاموول در تخلیووه و اسووکان
اضطراری كدامند؟
مبانی نظری
پدافند غيرعامل

در قانون برنامه چهار توسعه تعریف پدافند غیرعامل بدین شر
اراره شده است :مجموعه اقودامات غیرمسولحانهای كوه موجوب
كاهش آسیبپییری نیروی انسوانی ،سواختمانهوا و تاسیسوات،
تجهیزات و شوریانهوای كشوور در مقابول عملیوات خصومانه و
مخرب دشمن و یا كاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعوی
میگردد ،پدافند غیرعامل نامیده میشود.1
تخليه اضطراری

حركت شتابان و اضطراری افراد از محلهای خطرناک به علوت
تهدید و یا وقوع یک حادثه فاجعهآمیز را تخلیه اضطراری گویند.
نمونههای آن شامل تخلیه ساختمان به دلیل تهدیود بموب و یوا
آتشسوزی و نیز تخلیه یک منطقه یا شهر به دلیل طوفان شدید
و یا بمباران هستند).(Ebrahimi, 2009: 45
اسکان

تامین مسکن آسیبدیدگان در شرایط بحران را اسکان مینامنود
كه شامل چهاربخش سرپناه اضطراری ،سورپناه موقوت ،اسوکان
موقت و اسکان دارم میباشد).(Omidvar, 2007: 40
شهر

اجتماعی است با تعداد تراكم معین و متناسب با جمعیت ،بافت و
ساختار كالبدی یکپارچه و به هم پیوسته اعم از محلهها  ،كویها
و یا مناطق مسوکونی ،فضواهای فرهن وی ،بازرگوانی ،تولیودی،
اداری ،ارتباطی ،كشاورزی و نظایر آنها كه اكثریت سواكنان آن
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در مشاغل غیركشاورزی به كار اشتغال داشوته و بور اثور تمركوز
تولید و خدمات فرامحلی ،كانون سیاسی ،اجتماعی ،اداری ،مركوز
مباد ت اقتصادی و تامین حوزه جیب و نفوی پیرامون خوود نیوز
باشد).(Lynch, 1997: 312
فضای امن
به فضایی اطالق می گردد كه در مقابل اثرات بارهوای ناشوی از
انفجار كمتر در معرض خطر قرار گرفتوه و نسوبت بوه فضواهای
ساختمانهای معمولی یا فضای باز از ایمنی و مقاومت بیشتری
برخوردار باشد).(Hashemi fesharaki, 2011: 23
مرحله تخليه
هر چند كه در فرایند تخلیه و اسکان اضطراری دو مرحله تخلیوه
و اسکان پیوست ی و درهم تنیدگی كامل با هوم دارنود ولوی بوا
توجه به ماهیت آنها و همچنین جهت فراهم آوردن یک بستر
پایه مدیریتی به طور كلوی مویتووان دو مرحلوه فووق را از هوم
متمایز كرد .مرحله تخلیه را میتوان در یک ن اه جزریتر بوه دو
مرحله پیوسته جمعآوری جمعیت و انتقال جمعیت تقسویم كورد.
مرحله جمعآوری هم به نوعی ماهیت انتقال دارد با این تاكید كه
مدیریت اطالعرسانی در این مرحله از اهمیت خاصوی برخووردار
اسووت ) .(Zolfaghariqian, 2009: 96در مرحلووه تخلیووه
مسیرهای دسترسی و روشهای انتقال جمعیت از اهمیت بیشتر
برخوردار بوده و دو موضووع خودمات و تاسیسوات و هومچنوین
تعیین شر وظایف و تکالیف دست اهها در هر دو مرحله تخلیه و
اسکان از اهمیت پایه برخوردار خواهد بود.
جدول  .1اهداف تخلیه امن در كوتاه مدت و بلند مدت
زمان

اهداف کوتاه مدت

اهداف بلند مدت

قبل از تهاجم

اقدامات احتیاطی جهت كاهش
خسارات و تلفات ناشی از تهاجم

پیش یری

در طول تهاجم

حفاظت جانی در برابر تهاجم

-

بعد از تهاجم

كاهش خطرات احتمالی و نجات
فردی

بازسازی

تهیه و وجود یک طر تخلیه به منظور انجا عملیوات تخلیوه
به صورت كارآمد در مناطقی كه در معرض خطر حوادث هستند،
ضروری است و در این راستا ،اقودامات شوبیهسوازی عملیوات و
فرایند تخلیه ،تحلیل و به روز رسانی طور هوای اضوطراری بوه
منظور ارتقای آمادگی در برابر شرایط جز مووارد مهوم محسووب
می شوند .راهبردهوای تخلیوه اضوطراری افوراد از سواختمانهوا
مشتمل بر متغیرهای مستقل و پیچیدهای است كوه توابع میوزان
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توانایی حركتی افراد در زمان بحران است .بر این اساس ،هموراه
با افزایش پیچیدگی شرایط و كاهش توانایی حركتی افراد بورای
تخلیه اضطراری محل ،راهبردهای تخلیه از «خروج سوریع» بوه
سطح «خروج آهسته» و سپس «انتقال به مکانی امن در داخول
ساختمان» (مانند راهپلوه) ،و در نهایوت بوه «مانودن در محول و
انتظار برای رسیدن كمک» تغییر میكنند.
سلسله مراتب فضايی اجرای عمليات تخليه

تخلیه اضطراری جمعیت ممکن است در سطو مختلف ضرورت
یابد .به طور كلی عملیات تخلیه در سطح درونشهری ،منطقهای
و برونشهری از سطو بسیار مهم و حیاتی در تخلیه اضوطراری
محسوب میگردد).(Hosseini, 2007: 36
 فضای تخلیه در سطح محلی و درونشهریاین فضا محلی است برای تخلیه موقت افراد آسویبدیوده بوه
فضاهای باز مجاور ،قبل از انتقال آنان به بیرون شهر .این محل
میتواند یک پارک ،زمین ورزشی ،مدرسه ،مکان میهبی و مانند
آن باشد كه ایمنی افراد تخلیه شونده را حفظ مینماید.
 فضای تخلیه در سطح منطقهفضای تخلیه امن بورونشوهری مویتوانود فضوایی وسویع در
بیرونشهر و در شعاع مناسبی از آن باشد .مانند یوک دشوت ،یوا
دره بزرگ در جاییكه بتووان جوان تخلیوهشووندگان را در برابور
خطراتی مانند گسترش آتشسوزیهای وسیع ،یا سوایر خطورات
زلزلههای قدرتمند ،سیل و یا جن محافظت نمود .نمونوه اخیور
چنین عملیاتی ،تخلیه بیش از یک میلیون نفر از مرد پاكسوتان
در برابر تهدید سیل ،و یا تخلیه میلیونها نفر از مورد آمریکوا از
شهرها و مناطق مورد تهدید توفانهای كاترینا ،ریتوا ،گوسوتاو و
مانند آن است) .(Hosseini Jenab, 2009: 15پیشنهاد میشود
هرگونه مناسبسازی ساختار شهر جهت فرایند تخلیه و اسکان و
یا هرگونه توسعه جدید ال وی زیر را جهت نظا شبکه دسترسی
مورد توجه قرار دهد:

شکل .1نظا تقسیمات فضایی پیشنهادی
شبکه دسترسی

تهیه نقشه شبکه دسترسی اضطراری یوا شوبکه تخلیوه شوهر از
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ضروریات مبحث تخلیه اضطراری محسوب میگردد .این شوبکه
میتواند بر مبنای گونههای مختلوف تخلیوه و ارتبواا بوا نظوا
تقسیمات كالبدی شهر مشخص شوود .وضوع موجوود پوارهای از
شهرها این امکوان را فوراهم مویآورد و در بعضوی از شوهرها از
هماكنون باید در این زمینه برنامهریوزی كورد ،چراكوه سوطح و
ال وی معابر موجود پاسخ وی این نیاز نیسوت و نووع و ال ووی
حركت در این دسترسیها بر مبنای موقعیت مکانهوای اسوکان
موقت تدوین میگردد.
به طور كلی فرایند تخلیه و اسکان دسترسی به نقواا اسوکان
موقت به عنوان مبدا تخلیه یا مقصد اسکان و همچنوین شوبکه
تخلیه اضطراری شهر با وسایل زیر صورت میگیرد:
 دسترسی پیاده به فضاهای باز و سبز محله بهعنوان نقطوه
مبدا و مقصد اسکان موقت
 استفاده از وسایل حملونقل عمومی همچون اتوبووس در
فضاهای مشخص شده بهعنوان مبدا تخلیه
 استفاده از شبکه ارتباطی مترو در ارتباا با شبکه تخلیوه و
اسکان اضطراری
 استفاده از وسایل نقلیه شخصی جهت اتصوال بوه شوبکه
دسترسی تخلیه و اسکان اضطراری شهر
 استفاده از شبکههای ریلی(راهآهون) جهوت دسترسوی بوه
نقاا اسکان موقت خارج از شهر یا سکونت اههای همجوار
بدیهی است تما این موارد پوس از مشوخصشودن موقعیوت
نقاا اسکان موقت و تدوین شوبکه دسترسوی تخلیوه و اسوکان
اضطراری شهر برنامهریزی خواهد گردید.
سیستمی واجد كارایی ز است كه از سرعت با یی جهوت
انتقال جمعیت و امدادرسانی به آنها برخوردار باشد .چراكه نیواز
به تخلیه سریع جمعیت خصوصا آسیبدیدگان و سورعت عمول
امداد و نجوات اهمیوت سورعت سیسوتم حمولونقول را آشوکار
اسکان دارم

اسکان موقت

سرپناه موقت

میسازد .حمل و نقل جادهای به جهت در دسترس بودن ،بویش
از سایر سیستمها مورد استفاده قرار میگیرد .اما به سبب اینكه
یکی از آسیبپییرترین نوع حمول و نقول مویباشود ز اسوت
سیستم هوایی در تخلیه اضطراری جمعیت تکمیل گوردد .توا در
صورت بروز مشکل در قسمتی از مسیر ،امدادرسانی با شکسوت
مواجه ن ردد.
دسترسی مسیر اصلی تخلیه بوه راههوای بورونشوهری عوالوه بور
دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی ،اهمیوت زیوادی در تخلیوه
جمعیت دارد .این ارتبواا مویتوانود از طریوق راههوای ورودی و یوا
خروجی شهر برقرار گردد .با توجه به لوزو ایجواد ارتبواا سوریع بوا
شبکه معابر برونشهری در زمان حادثه ،مسیرهای انتخابی بایود بوه
گونهای باشند كه امکان برقراری ارتبواا بوه راههوای بوینشوهری،
پایانههای بزرگ زمینی و هوایی ماننود فرودگواه و راهآهون را میسور
سازد.
مرحله اسکان

در مرحله اسکان چهار موضوع مکانیابی و آمادهسوازی اراضوی،
روشهای اسکان جمعیت ،ویژگیهای محل اسوکان جمعیوت و
امکان استفاده از شهرهای مجاور به عنووان پشوتیبان از اهمیوت
بویشتور برخوردارنود ) .(Khodaii et al, 2007: 69اسوکان
جمعیت ممکن است به صورت اولیه و بسویار اضوطراری انجوا
شود .به این معنا كه فقط جمعیت در یک سطح نسبتا امن مستقر
مویگردنود و حوداقل امکانووات ز بورای اقاموت آنوان فووراهم
میشود .از جمله اراره چادر به هر خانوار چند نفوره ،اراروه غویای
آماده و مراقبتهای درمانی سیار و غیرثابت و  . ...در این شرایط
اقوودامات آموادهسووازی محوویط وجووود نداشووته و یووا محوودود بووه
پایووهایتوورین نیازهووا و در راس آنهووا ،تووامین دسترسوویهووای
اضطراری میباشد.
سرپناه اضطراری

سانحه

شکل .2دیاگرا فرایند تامین سرپناه دارم پس از سوانح
آمادهسازی اراضی اسکان

به طور كلی چهارگونه اسکان موقت را در فرایند تخلیه و اسکان
اضطراری جمعیت میتوان مورد بررسی قرار داد:
 اسکان موقت در فضاهای باز شهر كه از امنیوت برخووردارهستند.
مراکز اسکان موقت در داخل شهر

در هن ا بحران اسکان موقت بسته به نوع تهدید و با تکیه بر نقشه

 اسکان موقت در نقاطی از شوهر كوه بویشتورین ضوریبامنیت را دارا هستند.
 اسکان موقت در اراضی آمادهسازی شده در خارج از شهر. اسکان موقت در نقاا سکونت اهی اطراف شهر هومچوونروستاها و شهرهای همجوار(شکل)2
پهنهبندی تخلیه و اسکان اضطراری زموانی ضورورت موییابود كوه
بخشهایی از شهر ایمنی سکونت را از دسوت مویدهنود و در عوین
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حووال بخووشهووایی دی وور از فضوواهای شووهر ،از امنیووت برخوووردار
هستند() Jalali Farahani, 2007: 216لیا این بخوشهوای ایمون
میتوانند بهعنوان یکوی از مقاصود اسوکان اضوطراری مودنظر قورار
گیرند .باید توجه داشت كه ایمنی در بحران ایجواد شوده شورا ز
جهت استفاده از چنین فضاهایی است .ایون اسوکان در داخول شوهر
عالوه بر آنکه برای جمعیت تخلیه شده از لحاظ روانی حس بهتوری
القا مینماید ،هزینههای تخلیه را كاهش داده و با توجوه بوه آشونایی
مرد با ساختار شهر ،دسترسی به آن را نیز آسانتر مینماید.
فضای سرپوشیده پارهای از كاربریهای عموومی كوه دارای فضوای
پیوسته می باشند ،میتوانند بهعنوان یکی از مراكز اسکان موقت مدنظر
قرار گیرند .فضای سرپوشیده پاركین ها ،پایانهها ،فضاهای ورزشی و ...
میتوانند در اسکان كوتاه مدت جمعیت تخلیه شده كمک كننده و طیف
فضاهای اشاره شده میتوانند در زمانهای مختلف بحران مورد استفاده
واقع شوند .بهعنوان مثال در ساعات اولیه بحران كه امکان آسیبپییری
با تر بوده نزدیکترین فضاهای اشاره شده میتوانند زمینوه اسوکان را
فراهم آورده و در ساعات بعدی اسکان موقت به سمت تمركز بیشتور
حركت كنند .در واقع میتوان گفت در ساعات اولیوه بحوران فضواهای
عمومی همچون پناه اه عمل میكننود).(Hosseinpoor, 2005: 86
لیا اگر فضای سرپوشیده كاربریهای عمومی با استاندارد ساخت
پناه اهها هماهن باشد به اسکان موقت كمک بهتری میكند.
احداث پناه اههایی كه با رعایت اصول ایمنی ساخته مویشووند
در كاهش صدمات ناشی از بروز حمالت نظامی بسیار تأثیرگویار
خواهد بود .این پناه اهها بهتر است در فضای زیورین فضواهای
باز و مناطقی كه از پیش جهت اسکان آسویب دیودگان در نظور
گرفته شده اند ،احداث گردند.
از آنجا كه آسیبدیدگان بیم دارند با ترک خانه خود مالکیت
و نظارت خود را نسبت به آن از دست دهند لیا ترجیح میدهنود
كه مراكز اسکان اضطراری در نزدیکی محل سکونت آنوان برپوا
گردد .استفاده از پتانسیلهوای مقیواس محلوه و ناحیوه بوه ایون
موضوع كمک بسیاری میكند .فضاهای باز شهری نقش مهموی
در كاهش وسعت میزان عمل و نتایج حوادث طبیعی و مصنوعی
دارند .فضاهای باز میتوانند در مواقع اضطراری بوه عنووان یوک
منطقه در دسترس با امکان فرار و استقرار و پناه گورفتن مطور
باشند .لیا طراحی مناسب فضاهای باز داخل بافتهوای شوهری
یکی از مهمتورین راهکارهوا جهوت مقابلوه بوا خطور محسووب
میگردد .سودمندی فضاهای باز در محدوده شهری بسوت ی بوه
تعداد این فضاها ،توزیع یکسان در تما مناطق شوهری و توداو
سیستم مناطق سبز دارد.
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مکانيابی نقاط اسکان موقت در داخل شهر

به طور كلی مکانیابی فعالیتی است كه اسوتعدادهای فضوایی و
غیر فضایی یک محدوده را جهوت انتخواب مکوان مناسوب بورای
كاربری خاص مورد ارزیابی قرار میدهد .مهمترین عوامل مؤثر در
مکانیابی مراكز اسکان اضطراری در داخل شهر شرایط و وضعیت
طبیعی زمین ،خصوصیات كالبدی و عملکردی در ارتباا با سلسوله
مراتب تقسیمات كالبدی شهر و ویژگویهوای جمعیتوی آن مکوان
میباشد كه طی آن به لحاظ وجود زمین مناسب و كافی و ارتبواا
آن با سایر كاربریهای شهری به منظور انتخواب مکوانی مناسوب
برای كاربری خاص ،مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
مراکز و اماکن اسکان موقت در خارج شهر

پس از گیر روزهای اولیه بحران ،در صورت ادامه شرایط نامساعد،
قبل از مهیا شدن محل اسکان دارم افوراد (در صوورت نیواز) و یوا
بازسازی ،با توجه به پوایین بوودن اسوتانداردها در مرحلوه اسوکان
اضطراری ،سعی میشود با ایجاد امواكن اسوکان موقوت وضوعیت
زیستی ساكنین را بهبود بخشید .این اماكن همچنین در ارتباا بوا
اسکان بخشی از جمعیت شهر كه امکوان اسوکان آنهوا در شوهر
موجود نبوده نیز عمل میكنند).(Dai Nezhad, 2006: 126
روشهای معمول اسکان موقت به شر زیر میباشد:
 با استفاده از چادر
 از طریق سرپناههای از پیش ساختهشده
 احداث ساختمان با بهرهگیری از مصالح بومی
 احداث پناه اههای زیرزمینی
 احداث ساختمانهای مقاو در برابر انفجار
مکانیابی اماكن اسکان در خارج از شهر باید بهگونهای باشود
كه حس نزدیک بودن به محل سکونت برای جمعیت تخلیه شده
را داشته باشد .در صورت وجود اراضوی ایمون در حاشویه شوهر،
نخستین گزینه اسکان اضطراری مدنظر قرار مویگیورد .در غیور
این صورت بهتر است مراكز مکانیابی شده در فاصله بیشتور از
 30كیلومتر نسوبت بوه شوهر نباشوند .در موواردی كوه نیواز بوه
مکانیابی در فاصلهای بیش از  30كیلومتر میباشد بهتر است از
پتانسیل سکونت اههوای هومجووار بهورهگیوری شوود توا هزینوه
زیرساختها كاهش یابد ) .(Hosseini, 2007: 156ز اسوت
فضایی كه جهت اسکان موقت در خارج از شهر طراحی میشوود
با توجه به اصل كاربرد چندمنظوره طراحوی شوود .مجتموعهوای
خدماتی تفریحی خارج از شهر یا اردوگاههای فرهن وی بهتورین
نمونه هستند كه در شرایط غیر بحران هم كاركرد ویژه خود را
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دارا میباشند .هر چه مقاومت ساختمانها و تأسیسوات زیربنوایی
در آن بیشتر باشد ،امکوان حفواظتی و حموایتی مراكوز اسوکان
افزایش مییابد.
اسکان موقت در نقاط سکونتگاهی اطراف شهر

با توجه به شرایط ،نوع تهدید ،امکانوات موجوود و  ...اسوکان در

روستاها و شهرهای مجاور میتواند به عنوان یکی از گزینههوای
اسکان موقت همواره مدنظر بووده و بوهعنووان یکوی از مقاصود
تخلیه مورد توجه قرار گیرد .این گونه اسکان موقت عمدتا زمانی
مورد بررسی قرار میگیرد كه شوهر در مرحلوه تخلیوه كامول یوا
حالت بیشینه تخلیه قرار گرفته و امکان اسکان موقت جمعیت در
نزدیکی شهر هم وجود نداشته باشد( شکل .)3

شکل .3گونهبندی مراكز اسکان موقت

ويژگیهای محلهای اسکان امن
عموما محافظت از جان افراد در برابر تهدیدات نظامی به طرق
مختلف انجا می گیرد .این محافظت مشوتمل بور تمهیودات و
تجهیزاتی است كه به صورت مستقیم و غیر مسوتقیم موجوب
ح فاظت از جان افراد در برابر آسیب های حاصل از انفجارهوای
متعارف در فضاهای امن داخل و یا خارج شوهرها گشوته و بوه
صورت دو یا چند منظوره مورد بهرهبرداری قرار مویگیورد .بوا
توجه به پیش بینی نووع و شودت بحورانهوای وارده ،جمعیوت
آسیب دیده و تأمین خدمات به سه صورت زیور انجوا خواهود
گرفت:
 پناه اههای اختصاصی در ساختمانهای خصوصی و عمومی طراحی فضاهای امن در داخل شهر با توجه بوه تقسویماتكالبدی شهر

 طراحی فضاهای امن در خوارج از شوهر جهوت پنواه دادنافراد و در صورت نیاز ،اسکان موقت.
تخليه و اسکان اضطراری در ارتباط با مقاطع زمانی بحران

یکی از مهمترین مسارل در تخلیه و اسکان اضطراری جمعیت توجوه
به موقعیت زمانی فرایند در ارتباا با سه موقعیت «پویش از بحوران،
حین بحران و پس از بحران» است).(Yadollahi, 2004: 66
اساسوا حركووت در راسوتای توودوین مطالعوات تخلیووه و اسووکان
اضطراری جمعیت یکی از مهومتورین گوا هوا در مرحلوه پویش از
بحران است .با توجه به اهداف این مطالعات كه متمركز بر اهوداف
و ماموریووتهووای وزارت راه و شهرسووازی در تخلیووه و اسووکان
اضطراری جمعیت شهرها است ،هرگونه تصمیم در برنامهریوزی و
طراحی شهری نوعی اقدا در مرحله پیش از بحران محسوب شده
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كه میتواند با ن اهی جامع عوالوه بور فوراهم آوردن زمینوههوای
كیفیت زندگی بهتر در شهر ،بسترهای ز جهوت تقویوت فراینود
تخلیه و اسکان اضطراری را فراهم نماید .با توجه به موقعیت شهر
در دستهبندی برآورد نوع و اثر تهدید ،تخلیه و اسکان ممکن است
پیش از بحران یا در حین بحران انجا پییرد .در شهرهای با درجه
نیاز با به تخلیه و اسکان اضوطراری بودیهی اسوت بخوشهوای
مسکونی نزدیک به مراكز حیاتی و حساس در اولویت تخلیوه قورار
میگیرند .البته باید خاطرنشان كرد در بازن ری طر هوای جوامع و
تفصیلی شهرهای بزرگ میبایست از هم اكنون به این مهم تاكید
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كرد كه مراكز حیاتی و حساس در صورت امکوان در یوک فاصوله
مناسب نسبت به بخشهای مسکونی مکانیابی شده تا اثر تهدیود
بر آنها كمتر باشد .در این مطالعات به سوبب ایونكوه تصومیمات
برنامهریزی و طراحی شهری مرتبط با تخلیه و اسوکان اضوطراری
به عنوان بخشی از اقدامات شهرسازی محسوب مویگوردد ،نتوایج
مطالعات و نوع كاربرد آنها در هر سه مرحله پیش از بحران ،حین
بحوووران و پوووس از بحوووران بسووویار مووووثر و قابووول اسوووتفاده
میباشد(شکل.)4

شکل .4سناریوی عمومی پیشنهادی تخلیه و اسکان اضطراری بر مبنای مقیاس محله

در ن اه كالن و جامع میتوان گفت در مرحله پیش از بحوران
اقدامات اندیشهای و عملیاتی مرتبط با تخلیه و اسوکان انجوا
شده و زیرساختهای ز در ارتباا با فرایند تخلیه و اسوکان
فوراهم مویگوردد) .(Niknam, 2004: 196در مرحلوه حوین
بحران مهمترین عامل موثر بستر مدیریتی است كه بتوانود بوا
توجه به زیرساختهای فراهم شده در مرحله پیش از بحوران،
فراینوووود تخلیووووه و اسووووکان را تسووووهیل نمایوووود .در

مرحله پس از بحران فضاهای استفاده شده در فرایند تخلیوه و
اسکان می تواننود نقوش و عملکورد جدیودی داشوته و یوا بوه
عملکرد سابق خود بازگردند .اگور زمینوه ز بورای بازگشوت
جمعیت تخلیه شده به شهر وجود داشته باشد زیرسواختهوای
فراهم شده و مدیریت صحیح میتوانند بیش ترین كمک را در
این زمینه ایفا نمایند(شکل.)5
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كرده بودند در این مرحله مورد بحث قرار گرفته و به واسطه آن در
انتها معیارهای نهایی تخلیه و اسکان بیوان گردیود .تعیوین روایوی
ظاهری و محتوایی پرسشنامه بوا اسوتفاده از نظورات متخصصوین
انجا گرفت و برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،آمارههای توصویفی
میان ین ،انحراف معیار با استفاده از نر افوزار  SPSSمودنظر قورار
گرفتند.

شکل  .5چرخه مدیریت بحران

روش تحقيق
پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک دلفی انجا شد .به طوری كوه
معیارهای پدافند غیرعامل در تخلیه و اسکان اضطراری شوهرهای
بوزرگ خروجوی آن خواهود بوود ) .(Alidousti, 2005: 75ایون
روش اولین بار وسیلهای برای ن اه به آینده بود و از این رو نا
دلفی بر آن نهاده شد .این روش مخصوصا زموانی خووب كوار
میكند كه هدف ،بهبود درک ما از مشکالت ،پتانسیلهوا ،راه-
حلها و نیز توسعه پیشبینیها باشود( .)Hartman, 2007بوه
طور خالصه می توان گفت روش دلفی بوه عنووان جوای زینی
برای محاسبات چهره به چهره موورد اسوتفاده قورار مویگیورد
( .(Cuhls, 2007بووه همووین واسووطه در ایوون پووژوهش بوورای
دسترسی به مطمئنترین و نزدیکتورین موانوع در زمینوه پدافنود
غیرعامل از تکنیک دلفی در چهار مرحله استفاده گردید .در مرحلوه
اول به صورت نمونهگیوری غیراحتموالی و تركیبوی از روشهوای
هدفدار یا قضاوتی و زنجیورهای  10نفور از پژوهشو ران ،اسواتید
دانش اه و نمایندگان سازمانهای مدیریت بحوران و كمیتوههوای
پدافند غیرعامل ارگانها كه در زمینه مدیریت بحران فعال بودنود.
انتخاب گردیدنود .در مرحلوه دو پرسشونامه بواز در اختیوار افوراد
شركت كننده در دلفوی پیراموون معیارهوای پدافنود غیرعامول در
تخلیه و اسکان اضطراری قرار گرفوت .مرحلوه سوو بوا دریافوت
پاسخ ،تجمیع معیارها و اراره پرسشنامه بستهای از معیارهوای اراروه
شده اعضای پانل در مرحله قبل و امتیازبندی آنها صورت گرفت.
مرحله چهار با توجه به زیاد بوودن تعوداد معیارهوای پدافنودی در
تخلیه و اسکان اضطراری با روش فوكوسگروپ كوه دو گوروه 5
نفره آنرا تشکیل میدادند انجا گرفت .بدین صوورت معیارهوای
مهمووی كوووه در مرحلووه قبووول امتیووازی بوووا ی  3را كسوووب

یافتهها
مرحله اول :تشکیل پانل دلفی
در ایوون مرحلووه مسووئله پووژوهش تعریووف و بوور ایوون اسوواس
ویژگیهای ز برای شركتكننودگان در پانول دلفوی تعیوین
گردید .سپس نامزدهای مشاركت در ایون پانول شناسوایی و از
آنان دعوت به عمل آمد .این مرحله با تعیوین اعضوا پانول بوه
اتما رسید.
مرحله دو  :پرسشنامه اول و تحلیل آن
در مرحله دو  ،پرسشنامهای باز در رابطه با شناسایی معیارهوای
پدافند غیرعامل در تخلیه و اسکان اضطراری شوهرهای بوزرگ در
اختیار اعضای پانل قرار گرفت .پوس از دریافوت پاسوخ و بررسوی
دیدگاههای اعضا ،با یکدی ر دسوتهبنودی شوده و بوه طوور كلوی
معیارها در دو قسمت تخلیه و اسکان اراره گشوت .مرحلوه تخلیوه
شامل فرایند تخلیوه ،حمول و نقول و مسویرهای تخلیوه جمعیوت
میگردد .همچنین مرحله اسوکان مکوانیوابی فضواهای اسوکان،
مسیرها و راههای دسترسی به مناطق اسکان ،مراكز اسکان موقت
در داخل و خارج شهر را در بر میگیرد.
مرحله سو  :سطح توافق با اولویوتبنودی معیارهوا از دیودگاه
اعضای پانل
پس از جمعآوری پرسشنامه مرحله اول ،پاسخها دسته بندی
شوود و مبنووای تنظوویم پرسشوونامه مرحلووه دو قوورار گرفووت.
پرسشنامه دو به صورت پرسشنامه بسته برای اولویت بندی و
تعیین میزان موافقت هر یک از اعضای پانل با مقوله مورد نظر
با استفاده از طیف لیکرت(كامال مخالفم= ،1مخالفم= ،2نظری
ندار = ،3موافقم= ،4كامال مووافقم= )5در اختیوار آنهوا قورار
گرفت .تعداد كل معیارهای استخراج شوده در ایون مرحلوه 62
معیار بود كه بخشی از این معیارهای استخراج شده به هموراه
میان ین و انحراف معیار در جدول ،2آورده شده است.
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دو فصلنامه پژوهشهای بو شناسی شهری ،سال هفتم ،شماره  ،2پیاپی ،14پاییز و زمستان 1395
جدول  .2بخشی از معیارهای استخراج شده در دلفی و اولویتبندی آنها
معيارهای به دست آمده
مرحله تخليه
ز است جهت مدیریت آگاهانه و منطقی فرایند تخلیه و اسکان اضطراری جمعیت نقشه پهنوهبنودی تخلیوه

اضطراری در سطح كشور ،استان و در سطح هر شهر تهیه گردد.
حملونقل و مسيرهای تخليه جمعيت
 مسیر تخلیه به گونهای طراحی گردد تا امکان جابجایی حجم گستردهای از كا و مرد وجود داشته باشد.
 مسیرهای تخلیه باید به گونهای باشد كه شرایط جوی و توپوگرافی و سایر عوامل محودود كننوده ،اسوتفاده از
سیستم را محدود نکند.
مرحله اسکان

 تأمین روشنایی ،سوخت ،ترمیم شبکههای ارتباطی ،مخابراتی ،شبکههای آب و برق وگاز جزء برنامههای نیز

ميانگين(از)5

انحراف معيار

C.V

4/9

0/31

0/60

4/1

0/73

0/40

3/9

0/73

0/18

4.0

0/66

0/16

جزو برنامههای ضروری اسکان اضطراری میباشد.
 قبل از وقوع بحران میبایست در رابطه با فضاهای امن تصمیمگیری كرده و به طراحی و تجهیز آنها اقدا

3/6

0/51

0/14

نمود
مکان يابی فضاها
 فضاهای تخلیه امن باید بر حسب میزان تراكم جمعیت ،میزان آسیبپییری در مناطق مختلف ،نوع و وسوعت
خطر در سناریوهای مختلف انتخاب گردد.
 فضاها از شیب مناسب برخوردار بوده و امکان وقوع خطرات مختلف در این مکانها وجود نداشته باشد( .شیب
زمین نباید بیش از  %0/6یا كمتر از  %0/1باشد).
مراکز اسکان موقت در داخل شهر
 باید توجه داشت كه اسکان موقت در داخل شهر یک اسکان كوتاه مدت بوده و بخشهای آسیب دیوده بهتور
است هر چه سریعتر بازسازی شده و جمعیت تخلیه شده به محل سکونت خود باز گردند.
 در صورت طو نیشدن زمان اسکان موقت در داخل شهر ،برنامهریزی و مکانیوابی مراكوز اسوکان بایود بوه
گونهای باشد كه در روند فعالیت شهر اختالل ایجاد نکند.
مراکز اسکان موقت در خارج شهر
 در تعیین شکل و فر فضا ،انتخاب محل و نحوهی توزیع و استقرار جزء فضواها و عناصور آنهوا در فضوای بواز
مجموعههای اسکان ز است كه از اصول معین ،هماهن كننده و سازماندهندهای پیروی شود كه بوا بکوارگیری
آنها در طر محیط بتوان قابلیتهای حفاظتی آن را در شرایط اضطراری جن به طور قابل توجهی افزایش داد.
مسيرها و راههای دسترسی به مناطق استقرار(داخل و خارج شهر)
 ضروری است كه پیش از وقوع بحران با بازبینی شبکههای طراحی شده و دقت در طراحیهای جدید كارایی
شبکه ارتباطی را افزایش داده و در كاهش خسارات و صدمات ناشی از بحران گا برداشت.
 شبکههایی كه به منظور استفاده در شرایط بحرانی طراحی میشوند باید ارتباا مناسبی با كاربریهایی كه
میتوان از آنها بهعنوان فضاهای ایمن بهره جست داشته باشند.

مرحله چهار  :سطح توافق بوا اسوتانداردهای شناسوایی شوده از
دیدگاه اعضای پانل
در مرحله چهار پس از امتیازدهی و لحواظ نموودن اصوالحات،
تغییووورات نهوووایی ایجووواد شوووده در لیسوووت معیارهوووا كوووه

4/2

0/78

0/18

4/4

0/69

0/15

4/5

0/70

0/15

3/8

0/63

0/14

4/1

0/73

0/17

3/6

0/51

0/14

4/4

0/69

0/15

در فوكوسگروپهای تشکیل شده بیان گردید مشاهده میشود.
به طوری كه از  62معیار 21 ،عدد از آنها بهعنووان مهومتورین
معیارها در نظر گرفتوه شودند .ایون معیارهوا در جودول  ،3قابول
مشاهده است.
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جدول  .3معیارهای استخراج شده در مرحله فوكوس گروپ

مرحله تخليه
 ز است جهت مدیریت آگاهانه و منطقی فرایند تخلیه و اسکان اضطراری جمعیت نقشه پهنهبندی تخلیه اضطراری در سطح كشور ،استان و در سطح هر شوهر تهیوه گوردد.
نقشه پهنهبندی تخلیه در سطح كشور و استان باید ماتریس تهدید-جغرافیا را بهعنوان یکی از مراجع پایه مورد توجه قرار دهد.
حملونقل و مسيرهای تخليه جمعيت
 مسیر تخلیه به گونهای طراحی گردد تا امکان جابجایی حجم گستردهای از كا و مرد وجود داشته باشد و شرایط جوی ،توپوگرافی و سایر عوامل محودود كننوده ،اسوتفاده از
سیستم را محدود نکند.
 تأسیسات زیربنایی مسیر باید كامال محافظت شده و از ایمنی با یی برخوردار باشند .همچنین امکان تعمیر و بازسازی آن در فاصله زمانی كوتاه وجود داشته باشد.
 دلیل اهمیت عملیات امدادرسانی ،به ویژه در ساعات اولیه بعد از وقوع سوانح ،وجود شبکهای كه همه نقاا منطقه را پوشش دهد و امکان تردد وسایل نقلیهی امدادی ،انتظوامی
و خدماتی را به محلهای آسیبدیده و همچنین تخلیه افراد از محل حادثه دیده به سمت مکانهای امن را تأمین نماید ضروری است.
 مسیرهای تخلیه باید به تمامی نقاا یا حتیا مکان اكثریت شهر دسترسی داشته باشند(به صورت غیرمستقیم)
 عالوه بر مسیرهای در نظر گرفته شده جهت تخلیه ،یک یا چند مسیر اصلی كه به ابتدا یا انتهای شهر متصل میشوند باید ایمنسازی شوند تا در صورت وقووع بحوران مفیود
واقع گردند.
 مسیر اصلی تخلیه(مسیری كه به ورودی یا خروجی شهر منتهی میشود) میبایست دسترسی آسانی به ایست اههای مترو داشته باشد تا امکان تخلیه جمعیت راحت تر و سوریع
تر فراهم گردد.
مرحله اسکان
 تأمین روشنایی ،سوخت ،ترمیم شبکههای ارتباطی ،مخابراتی ،شبکههای آب و برق وگاز جزء برنامههای نیز جزء برنامههای ضروری اسکان اضطراری میباشد.
 قبل از وقوع بحران میبایست در رابطه با فضاهای امن تصمیمگیری كرده و به طراحی و تجهیز آنها اقدا نمود .این امر یکی از مهمترین اقدامات در زمینه آمادگی در برابر
بحران(طبیعی یا مصنوعی) میباشد .طراحی اینگونه فضاها در داخل و خارج شهر با توجه به در نظرگرفتن نوع و شدت بحرانها و میزان خدماترسانی به هن ا وقوع بحران
ضروری به نظر میرسد.
مکانيابی فضاها
 فضاهای تخلیه امن باید بر حسب میزان تراكم جمعیت ،میزان آسیبپییری در مناطق مختلف ،نوع و وسعت خطر در سناریوهای مختلف انتخاب گردد.
 فضاها از شیب مناسب برخوردار بوده و امکان وقوع خطرات مختلف در این مکان ها وجود نداشته باشد(شیب زمین نباید بیش از  %0/6یا كمتر از  %0/1باشد).
 شریانهای حیاتی ز (برق ،آب ،تلفن و )...در محل برای شرایط اضطراری موجود باشد.
 وضعیت طبیعی و خصوصیات مکان باید به گونهای باشدكه منجر به تسهیل در امر امدادرسانی گردد .رعایت حریم گسلها ،دوری از رودخانهها ،دوری از كوه و دریوا بوه دلیول
ایجاد بحرانهای ثانویه الزامی است.
 جهت مکانیابی مراكز اسکان در داخل شهر ز است سلسله مراتب تقسیمات كالبدی شهر را در نظر گرفت .در اصل میبایست مکانگزینی مراكز اسکان را به جهت پاسوخ-
گویی به جمعیت ساكن و امکانات در دسترس با توجه به اصل تقسیمات كالبدی انجا داد.
 عد همجواری با كاربریهای ناسازگار مانند پمپبنزینها ،ایست اه تقلیل فشار گاز ،انبار مهمات و سوخت همچنین كاربریهای مهم مانند پادگانهوا و سوایر مراكوز نظوامی،
مراكز سیاسی و برخی سازمانهای مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
 دسترسی به مراكز امداد و درمانی همچون بیمارستانها ،درمان اه و مراكز كنترل حریق ز است در مکانیابی لحاظ گردند.
مراکز اسکان موقت در داخل شهر
 اسکان موقت در داخل شهر میتواند در فضای باز یا بسته(سرپوشیده) صورت پییرد .در این راستا ز است پتانسیلهای مربوا به فضاهای باز و بسته كواربریهوای عموومی
مهمترین مبنا جهت برنامهریزی اسکان موقت در داخل شهر قرار گیرد.
 در برنامهریزی فضاهای باز بهعنوان مکانهای اسکان موقت باید یک شناسایی دقیق و مدون از نیازهای جمعیت ساكن صورت پییرد .این نیازهوا شوامل نیازهوای بهداشوتی–
درمانی ،خدماتی(آب ،غیا ،پوشاک ،سوخت) دفع زباله و فاضالب و مددكاری و امدادرسانی به مجروحین میباشند كه باید به صوورت سورویسهوای مونظم و براسواس برناموهای
ازپیشاندیشیده شده باشند.
مراکز اسکان موقت در خارج شهر
 با توجه به تاثیر آسیبهای كالبدی و غیركالبدی ناشی از حمالت ،در آمادهسازی مراكز اسکان و فضاهای امن خصوصا فضواهای امنوی كوه در خوارج از شوهر در نظور گرفتوه
میشوند حتما میبایست به موارد زیر توجه كرد :نحوهی تركیب توده و فضا ،آرایش فضایی توده و عناصر در فضا ،ابعاد و فر ساختمانها در فضاهای امن ،مصالح اجوزا و عناصور
محیط ،تجهیزات و تأسیسات محیط ،طراحی دسترسیهای مجموعه.
مسيرها و راههای دسترسی به مناطق استقرار(داخل و خارج شهر)
 مراكز ارتباطی در شهرهای بزرگ و متوسط ،نباید در یک ناحیه متمركز باشند .نیاز است سیستمهای چندمنظوره و انعطافپییری ایجاد گردند تا در مواقع اضطراری جای زین
سیستمهای آسیبدیده گردند .همچنین شبکههای ارتباطی با توجه به ساختارهایی همچون پلها باید بهگونهای طراحی شوند تا مقاومت ز را در برابر بمباران موشکی داشته
باشند.
 شبکههایی كه به منظور استفاده در شرایط بحرانی طراحی میشوند باید ارتباا مناسبی با كاربریهایی كه میتوان از آنها بهعنوان فضاهای ایمن بهره جست داشته باشند.

دو فصلنامه پژوهشهای بو شناسی شهری ،سال هفتم ،شماره  ،2پیاپی ،14پاییز و زمستان 1395

بحث و نتيجهگيري
لزو تخلیه و اسکان اضطراری به منظور كاهش اثرات جانی دور
از یهن نمی باشد و توجه به تجربیوات موجوود گیشوته ایوران و
جهان در رابطه با تهاجم ،ابعواد گونواگون ایون پدیوده را روشون
میسازد .به طوری كه هن ا مواجهه با تهاجم با انتقال افوراد از
مکانهای در معرض خطر یا آسیب دیده به مناطق امن ،خطرات
احتمالی كاهشیافته و جان افراد حفظ خواهد شد .به طوور كلوی
در تخلیه و اسکان اضطراری شهرهای بوزرگ ،توامین فضواهای
مناسب برای استقرار یا اسکان پناهجویان ،تعبیه مسیرهای امون،
هشدار و اطالعرسانی از احتمال وقوع خطر ،برنامهریزی انتقوال،
بازگشت و پشتیبانی از مولفههای مهم بوه حسواب مویآیود كوه
برحسب ابعاد و دامنه خطر تعریف میشود .از این مولفهها تامین
فضا و راههای تخلیه امن مواردی هسوتند كوه در برناموهریوزی
شهری به طور مستقیم تاثیرگیار میباشند و مکانیابی و طراحی
اینگونه اماكن می بایست مورد توجه قرار گیورد .نتوایج تحقیوق
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حاكی از آن است كوه معیارهوای پدافنود غیرعامول در تخلیوه و
اسکان اضطراری در دو دسوته كلوی تخلیوه و اسوکان گنجانوده
میگردند .مرحله تخلیه؛ فرایند تخلیه ،حمولونقول و مسویرهای
تخلیه جمعیت را شامل گشته و مرحله اسوکان نیوز مکوانیوابی
فضاهای اسکان ،مسیرها و راههای دسترسی به مناطق اسوکان،
مراكز اسکان موقت در داخل و خارج شوهر را در بور مویگیورد.
اعضای پانل در راستای رسیدن به معیارهای پدافند به  69كلوی
دست یافتند .با توجوه بوه زیواد بوودن تعوداد معیارهوا و امکوان
كمنمودن آنها در نهایت به منظور تعدیل معیارهوا در فوكووس
گروپهای تشکیل شده  21معیار به عنوان معیارهای مهم پدافند
غیرعامل در تخلیه و اسکان اضطراری شهرهای بزرگ استخراج
و نهاییسازی شد .این معیارها مباحث كلی و الزامات مهوم را در
تخلیووه و اسووکان اضووطراری شووهرهای بووزرگ از منظوور پدافنوود
غیرعامل بیان مینماید .بهطوریكه تمامی اعضای پانل بور سور
این  21معیار به اجماع رسیدند.
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