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هدف پژوهش حاضر تبیین معیارها و ضوابط پدافند ی در تخلیه و اسکان 
تحلیلی و تکنیک  -باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی می اضطراری

-سازی معیارها از نظرات فوكوس مورد استفاده در آن دلفی است و جهت نهایی

كلیه متخصصان حوزه پدافند گروپ استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق شامل 
نتایج تحقیق نمونه انتخاب گردیدند.  عنوان  بهنفر  10ها و معماری است كه از آن

حاكی از آن است كه معیارهای پدافند غیرعامل در تخلیه و اسکان اضطراری در 
ند. مرحله تخلیه شامل فرایند شو دو دسته كلی تخلیه و اسکان گنجانده می

و مسیرهای تخلیه جمعیت گشته و مرحله اسکان نیز و نقل تخلیه، حمل 
های دسترسی به مناطق اسکان، مراكز فضاهای اسکان، مسیرها و راه یابی مکان

اعضای پانل در راستای گیرد.  اسکان موقت در داخل و خارج شهر را در بر می
معیار دست یافته كه در نهایت به منظور  69رسیدن به معیارهای پدافند ی به 

معیارهای  عنوان  بهمعیار  21شده های تشکیل  گروپ دیل معیارها در فوكوس تع
مهم پدافند غیرعامل در تخلیه و اسکان اضطراری شهرهای بزرگ استخراج و 

 سازی شد.نهایی 
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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.  
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 مقدمه 

هوا محسووب   ناپوییر جنو   غیرعامل جزء اصوول جودایی   پدافند
كه در جهان امروز، بسیاری از كشورها كوه در   طوری به شود می

عرصه فناوری نظامی صاحب نوا  هسوتند، بوه مووازات پیشوبرد      
هوشمند و پیشرفته نظوامی، توجوه   های  و تولید سامانه تحقیقات

 ,Jahan Bakhsh)ارنود ویژه ای به اقدامات دفاع غیرعامل نیز د

ای، سرشت افزارها و ابزارهای پرتابهسترش جن گ. (42 :2008
ها را دگرگون ساخته اسوت و اكنوون دیووار، بوارو و دی ور      جن 

ن ز شوهر و توامی  گیشته در دفواع ا  های  ی سدهپدافند تأسیسات 
 .(Ahmadi, 1993: 89)امنیووت شووهروندان كووارآری ندارنوود  

خالف گیشته، اسوتقرار مراكوز و تاسیسوات نظوامی در     بر چنین هم
درون بافت شهری به معنوای توانوایی بوا تر دفواعی یوک شوهر       

خوود در    و تأسیسات نظوامی  گونه مراكز زیرا این شود میمحسوب ن
جوای داشوته و موجوب تشودید     شومن  كانون حموالت از راه دور د 

ان در برابر حموالت نظوامی دشومن    پییری شهر و شهروند آسیب
 بوه موجوود در آن  هوای   شهرها و محالت بوا سواختمان   گردند. می
سورمایه موادی و    عنووان   بوه ترین محل تجمع افراد  كوچک عنوان 

هوا  انسانی، به هدفی عمده برای دشمن تبدیل شده و ضربه بوه آن 
 ,Kameli)استب گسترده بر عملکردهای شهری دارای آثار مخر

بنابراین دفاع از شهروندان در عصر حاضر نیازمند .  (176 :2016
هوای نووینی اسوت كوه بوا نیازهوای        به كارگیری ابزارها و روش

اضوطراری و   (Hadizade, 2005: 116)دفاعی متناسب باشوند 
-ترین ایون ترین و ضروری اسکان جمعیت در مناطق امن از مهم

د و نه تنها در زمان جن ، بلکه در شو میها محسوب گونه روش
زمان رویداد بالیای دی ری نیز یک ضرروت حیاتی است كوه در  

 خواهد شد.این مقاله به آن 
 كوه  اسوت  بووده  عواملی دستخوش همواره بشر زندگی تاریخ

 از گرفتن امان است. انداختهمی مخاطره به را او آرامش و امنیت

 سووی  از بشوری  تنازعوات  و سویک از طبیعی طراتمخا و بالیا

 نیازمندی نوع همه تأمین كنار در تا است داشته وا را انسان دی ر

چوارجویی   و اندیشویده  تور  بیش كسب امنیت هایراه به ، روزمره
یکووی از  دفوواع غیرعاموول  .(Yadollahi, 2004: 55) نمایوود

ع در مقابول  هوای دفوا  تورین روش هزینوه موثرترین، پایدارترین و كم
و داشوته اسوت    تهدیدات، همواره مورد توجه كشورهای جهوان قورار  

 شوووود مووویعنصوووری مهوووم در مووودیریت بحوووران محسووووب  
(Movahedinia, 2007: 81).   هوا معموو  در فضوای    اگرچه جنو

دهنوود، امووا تجربووه ز شووهرها و در مواضووع نظووامی روی موویخووارج ا
غم این اصل كلوی،  ریر در جهان نشان داده است كه علیهای اخ جن 
 هوای جنو  و  آسیب های مسکونی و فعالیتی شهرها نیز از گزندبخش

 .(Abdollahi, 2011: 120)ستندحمالت نظامی درامان نی

ی ریزی در خصوص تخلیوه و اسوکان اضوطرار   بنابراین برنامه
های دی وری نظیور زلزلوه،    جمعیت شهر در زمان جن  و بحران

با یی برخوردار بووده و  و اهمیت  ... نیز از جای اه سیل، توفان و
. هدف از این پژوهش تدوین معیارها و ضوابطی باشد میضروری 

 در جهت تخلیه و اسکان اضطراری شهرهای بزرگ است كه بوا 
استفاده از تکنیک دلفی به آن دست خوواهیم یافوت. بوه هموین     

ن به هدف تحقیق سووال ییول مطور     سبب به جهت دست یافت
 : گردد می

غیرعاموول در تخلیووه و اسووکان   پدافنوودو ضوووابط  معیارهووا
 اضطراری كدامند؟ 

 

 مبانی نظری
 غيرعامل پدافند 

غیرعامل بدین شر   پدافندچهار  توسعه تعریف   در قانون برنامه
ای كوه موجوب    مسولحانه مجموعه اقودامات غیر : اره شده استار

هوا و تاسیسوات،    پییری نیروی انسوانی، سواختمان   كاهش آسیب
 هوای كشوور در مقابول عملیوات خصومانه و      و شوریان  تجهیزات

كاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعوی   مخرب دشمن و یا
 .1دشو میغیرعامل نامیده  پدافند، گردد می
 

 تخليه اضطراری

 های خطرناک به علوت اضطراری افراد از محلحركت شتابان و 
. وینداضطراری گتخلیه را آمیز تهدید و یا وقوع یک حادثه فاجعه

تمان به دلیل تهدیود بموب و یوا    تخلیه ساخ شامل آن های نمونه
به دلیل طوفان شدید یا شهر منطقه یک تخلیه نیز سوزی و آتش

 .(Ebrahimi, 2009: 45)هستندو یا بمباران 
 

 اسکان

نامنود  اسکان می شرایط بحران را دیدگان درتامین مسکن آسیب
وقوت، اسوکان   اه مكه شامل چهاربخش سرپناه اضطراری، سورپن 

 .(Omidvar, 2007: 40)باشد میموقت و اسکان دارم 
 

 شهر

اجتماعی است با تعداد تراكم معین و متناسب با جمعیت، بافت و 
ها ها ، كویارچه و به هم پیوسته اعم از محلهساختار كالبدی یکپ

و یا مناطق مسوکونی، فضواهای فرهن وی، بازرگوانی، تولیودی،      
ها كه اكثریت سواكنان آن  ورزی و نظایر آناداری، ارتباطی، كشا
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در مشاغل غیركشاورزی به كار اشتغال داشوته و بور اثور تمركوز     
مركوز   ،تولید و خدمات فرامحلی، كانون سیاسی، اجتماعی، اداری

پیرامون خوود نیوز   و نفوی اد ت اقتصادی و تامین حوزه جیب مب
 .(Lynch, 1997: 312)باشد
 

  فضای امن
كه در مقابل اثرات بارهوای ناشوی از    گردد می به فضایی اطالق

گرفتوه و نسوبت بوه فضواهای      در معرض خطر قرار تر كمانفجار 
ی تر بیشو مقاومت  های معمولی یا فضای باز از ایمنیساختمان

 .(Hashemi fesharaki, 2011: 23)برخوردار باشد
 

 مرحله تخليه
له تخلیوه  حكه در فرایند تخلیه و اسکان اضطراری دو مر چند هر

تنیدگی كامل با هوم دارنود ولوی بوا      و اسکان پیوست ی و درهم
بستر جهت فراهم آوردن یک   چنین هم ها و توجه به ماهیت آن

م تووان دو مرحلوه فووق را از هو    پایه مدیریتی به طور كلوی موی  
تر بوه دو   جزری توان در یک ن اهمتمایز كرد. مرحله تخلیه را می

 معیت تقسویم كورد.   ال ججمعیت و انتق آوریمرحله پیوسته جمع
رد با این تاكید كه آوری هم به نوعی ماهیت انتقال دا مرحله جمع

رحله از اهمیت خاصوی برخووردار   رسانی در این ممدیریت اطالع
در مرحلووه تخلیووه   .(Zolfaghariqian, 2009: 96) اسووت

 تر بیشهای انتقال جمعیت از اهمیت شمسیرهای دسترسی و رو
  چنوین  هوم  ار بوده و دو موضووع خودمات و تاسیسوات و    برخورد

ها در هر دو مرحله تخلیه و تعیین شر  وظایف و تکالیف دست اه
 اسکان از اهمیت پایه برخوردار خواهد بود. 

 

 اهداف تخلیه امن در كوتاه مدت و بلند مدت. 1جدول 

تهیه و وجود یک طر  تخلیه به منظور انجا  عملیوات تخلیوه   
، در معرض خطر حوادث هستند ی كهدر مناطق به صورت كارآمد

عملیوات و  سوازی  شوبیه ری است و در این راستا، اقودامات  ضرو
بوه  هوای اضوطراری   طور  رسانی  روزه تحلیل و ب، یند تخلیهافر

ابر شرایط جز مووارد مهوم محسووب    در برآمادگی منظور ارتقای 
هوا  سواختمان از افوراد  اضوطراری  تخلیوه  ند. راهبردهوای  شو می

بع میوزان  ای است كوه توا  همتغیرهای مستقل و پیچید مشتمل بر

بر این اساس، هموراه  . در زمان بحران استافراد  یتوانایی حركت
ی افراد بورای  و كاهش توانایی حركتشرایط با افزایش پیچیدگی 
بوه   «خروج سوریع »راهبردهای تخلیه از ، تخلیه اضطراری محل

انتقال به مکانی امن در داخول  »سپس و  «آهستهخروج »سطح 
مانودن در محول و   »بوه  در نهایوت  و پلوه(،  مانند راه) «ساختمان

 .كنندتغییر می« كمکرسیدن انتظار برای 

 
 سلسله مراتب فضايی اجرای عمليات تخليه

تخلیه اضطراری جمعیت ممکن است در سطو  مختلف ضرورت 
ای ، منطقهشهری درونور كلی عملیات تخلیه در سطح یابد. به ط
اضوطراری   حیاتی در تخلیهشهری از سطو  بسیار مهم و و برون

 .(Hosseini, 2007: 36)گردد میمحسوب 
 شهری درونفضای تخلیه در سطح محلی و  -

دیوده بوه   ی است برای تخلیه موقت افراد آسویب این فضا محل
ل آنان به بیرون شهر. این محل فضاهای باز مجاور، قبل از انتقا

تواند یک پارک، زمین ورزشی، مدرسه، مکان میهبی و مانند می
 نماید. منی افراد تخلیه شونده را حفظ میای آن باشد كه

   فضای تخلیه در سطح منطقه -
توانود فضوایی وسویع در    موی  شوهری  بورون فضای تخلیه امن 

نند یوک دشوت، یوا    شهر و در شعاع مناسبی از آن باشد. مابیرون
ابور  شووندگان را در بر كه بتووان جوان تخلیوه   دره بزرگ در جایی

های وسیع، یا سوایر خطورات   سوزیخطراتی مانند گسترش آتش
های قدرتمند، سیل و یا جن  محافظت نمود. نمونوه اخیور   زلزله

چنین عملیاتی، تخلیه بیش از یک میلیون نفر از مرد  پاكسوتان  
ها نفر از مورد  آمریکوا از   بر تهدید سیل، و یا تخلیه میلیوندر برا

و و نا، ریتوا، گوسوتا  های كاتریتوفان شهرها و مناطق مورد تهدید
 شود میپیشنهاد  .(Hosseini Jenab, 2009: 15)مانند آن است
هت فرایند تخلیه و اسکان و سازی ساختار شهر جهرگونه مناسب

گونه توسعه جدید ال وی زیر را جهت نظا  شبکه دسترسی یا هر
 : مورد توجه قرار دهد

 

 
 نظا  تقسیمات فضایی پیشنهادی .1شکل

 شبکه دسترسی

سترسی اضطراری یوا شوبکه تخلیوه شوهر از     تهیه نقشه شبکه د

 اهداف بلند مدت اهداف کوتاه مدت زمان

 قبل از تهاجم
 یاطی جهت كاهشاقدامات احت

 خسارات و تلفات ناشی از تهاجم
 پیش یری

 - حفاظت جانی در برابر تهاجم در طول تهاجم

 بعد از تهاجم
كاهش خطرات احتمالی و نجات 

 فردی
 بازسازی
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. این شوبکه  گردد مییات مبحث تخلیه اضطراری محسوب ضرور
های مختلوف تخلیوه و ارتبواا بوا نظوا       تواند بر مبنای گونهمی

از  ایوضوع موجوود پواره    تقسیمات كالبدی شهر مشخص شوود. 
در بعضوی از شوهرها از    آورد وشهرها این امکوان را فوراهم موی   

ریوزی كورد، چراكوه سوطح و     باید در این زمینه برنامهاكنون  هم
نووع و ال ووی    ال وی معابر موجود پاسخ وی این نیاز نیسوت و 

هوای اسوکان   ها بر مبنای موقعیت مکانحركت در این دسترسی
 .گردد میموقت تدوین 

كلی فرایند تخلیه و اسکان دسترسی به نقواا اسوکان    طور به
شوبکه    چنوین  هم مقصد اسکان و  مبدا تخلیه یا عنوان  بهموقت 
 : گیردضطراری شهر با وسایل زیر صورت میتخلیه ا
  نقطوه   عنوان  بهدسترسی پیاده به فضاهای باز و سبز محله

 مبدا و مقصد اسکان موقت

 چون اتوبووس در  نقل عمومی همواستفاده از وسایل حمل
 مبدا تخلیه عنوان  بهفضاهای مشخص شده 

 باطی مترو در ارتباا با شبکه تخلیوه و  استفاده از شبکه ارت
 اسکان اضطراری

     استفاده از وسایل نقلیه شخصی جهت اتصوال بوه شوبکه
 دسترسی تخلیه و اسکان اضطراری شهر

 آهون( جهوت دسترسوی بوه     های ریلی)راهاستفاده از شبکه
 جوارهای همسکونت اهاسکان موقت خارج از شهر یا نقاا 

شودن موقعیوت   از مشوخص  است تما  این موارد پوس  بدیهی
خلیوه و اسوکان   نقاا اسکان موقت و تدوین شوبکه دسترسوی ت  

 ریزی خواهد گردید.اضطراری شهر برنامه

با یی جهوت  سیستمی واجد كارایی  ز  است كه از سرعت 
چراكه نیواز  ها برخوردار باشد. رسانی به آنانتقال جمعیت و امداد

و سورعت عمول   دیدگان جمعیت خصوصا آسیبسریع  به تخلیه
ونقول را آشوکار   داد و نجوات اهمیوت سورعت سیسوتم حمول     ام

بودن، بویش   دسترس ای به جهت درنقل جاده و حمل سازد. می
كه اما به سبب این .ردگیها مورد استفاده قرار میاز سایر سیستم
 ز  اسوت   باشود  موی نقول   و پییرترین نوع حمول یکی از آسیب

در  توا  .ی جمعیت تکمیل گوردد سیستم هوایی در تخلیه اضطرار
صورت بروز مشکل در قسمتی از مسیر، امدادرسانی با شکسوت  

 مواجه ن ردد.
عوالوه بور    شوهری  بورون هوای  دسترسی مسیر اصلی تخلیه بوه راه 

 نقل عمومی، اهمیوت زیوادی در تخلیوه    و دسترسی به وسایل حمل
یوا  هوای ورودی و  راه توانود از طریوق  این ارتبواا موی   جمعیت دارد.

ارتبواا سوریع بوا     خروجی شهر برقرار گردد. با توجه به لوزو  ایجواد  
ه، مسیرهای انتخابی بایود بوه   در زمان حادث شهری برونشبکه معابر 

شوهری،  هوای بوین  كه امکان برقراری ارتبواا بوه راه   ای باشندگونه
آهون را میسور   ینی و هوایی ماننود فرودگواه و راه  های بزرگ زمپایانه
 سازد.

 

 اسکان مرحله

سوازی اراضوی،   یابی و آمادهدر مرحله اسکان چهار موضوع مکان
های محل اسوکان جمعیوت و   های اسکان جمعیت، ویژگیروش

یبان از اهمیوت  پشوت  عنووان   بهامکان استفاده از شهرهای مجاور 
اسوکان  . (Khodaii et al, 2007: 69) برخوردارنود  تور  بویش 

اضوطراری انجوا     جمعیت ممکن است به صورت اولیه و بسویار 
یت در یک سطح نسبتا امن مستقر شود. به این معنا كه فقط جمع

ت  ز  بورای اقاموت آنوان فووراهم    گردنود و حوداقل امکانووا  موی 
نفوره، اراروه غویای    . از جمله اراره چادر به هر خانوار چند شود می

یط ... . در این شرا های درمانی سیار و غیرثابت وآماده و مراقبت
وجووود نداشووته و یووا محوودود بووه  سووازی محوویطادهاقوودامات آموو

هووای هووا، تووامین دسترسوویتوورین نیازهووا و در راس آن ای پایووه
 . باشد میاضطراری 

 

 سانحه              سرپناه اضطراری             سرپناه موقت   اسکان موقت                اسکان دارم              

 اه دارم پس از سوانحفرایند تامین سرپندیاگرا  . 2شکل

 

 سازی اراضی اسکانآماده

تخلیه و اسکان  گونه اسکان موقت را در فرایندبه طور كلی چهار
 : توان مورد بررسی قرار داداضطراری جمعیت می

شهر كه از امنیوت برخووردار    اسکان موقت در فضاهای باز -
 .هستند

ین ضوریب  تور  بویش اسکان موقت در نقاطی از شوهر كوه    -
 .ستندا دارا هامنیت ر

 شده در خارج از شهر. سازیاسکان موقت در اراضی آماده -

چوون  ی اطراف شهر هوم سکونت اهاسکان موقت در نقاا  -
 (2شکل)جوارروستاها و شهرهای هم

 مراکز اسکان موقت در داخل شهر

وع تهدید و با تکیه بر نقشه در هن ا  بحران اسکان موقت بسته به ن
یابود كوه   ی ضورورت موی  ان اضطراری زموان بندی تخلیه و اسکپهنه
دهنود و در عوین   از شهر ایمنی سکونت را از دسوت موی  هایی بخش
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ای شووهر، از امنیووت برخوووردار از فضوواه هووایی دی وورحووال بخووش
هوای ایمون   لیا این بخوش  (Jalali Farahani, 2007: 216)هستند
نظر قورار  یکوی از مقاصود اسوکان اضوطراری مود      عنوان  بهتوانند می
ند. باید توجه داشت كه ایمنی در بحران ایجواد شوده شورا  ز     گیر

جهت استفاده از چنین فضاهایی است. ایون اسوکان در داخول شوهر     
از لحاظ روانی حس بهتوری   عالوه بر آنکه برای جمعیت تخلیه شده

های تخلیه را كاهش داده و با توجوه بوه آشونایی    نماید، هزینهالقا می
 نماید.تر می آسانرسی به آن را نیز مرد  با ساختار شهر، دست
دارای فضوای   های عموومی كوه  ای از كاربریفضای سرپوشیده پاره

یکی از مراكز اسکان موقت مدنظر  عنوان  بهتوانند می پیوسته می باشند،
...  ها، فضاهای ورزشی وها، پایانهار گیرند. فضای سرپوشیده پاركین قر
كننده و طیف  کجمعیت تخلیه شده كممدت  توانند در اسکان كوتاهمی

های مختلف بحران مورد استفاده توانند در زمانفضاهای اشاره شده می
پییری ساعات اولیه بحران كه امکان آسیب مثال در عنوان  بهواقع شوند. 

توانند زمینوه اسوکان را   رین فضاهای اشاره شده میت با تر بوده نزدیک
 تور  بیشاسکان موقت به سمت تمركز  فراهم آورده و در ساعات بعدی

اهای توان گفت در ساعات اولیوه بحوران فضو   حركت كنند. در واقع می
 .(Hosseinpoor, 2005: 86)ننود ك میعمومی همچون پناه اه عمل 

عمومی با استاندارد ساخت های لیا اگر فضای سرپوشیده كاربری
د. نك میها هماهن  باشد به اسکان موقت كمک بهتری پناه اه

ند شوو  موی رعایت اصول ایمنی ساخته  هایی كه بااحداث پناه اه
از بروز حمالت نظامی بسیار تأثیرگویار  در كاهش صدمات ناشی 
ها بهتر است در فضای زیورین فضواهای   خواهد بود. این پناه اه

باز و مناطقی كه از پیش جهت اسکان آسویب دیودگان در نظور    
 احداث گردند. ،گرفته شده اند

یدگان بیم دارند با ترک خانه خود مالکیت دكه آسیب جااز آن 
دهنود   به آن از دست دهند لیا ترجیح می و نظارت خود را نسبت

ن برپوا  كه مراكز اسکان اضطراری در نزدیکی محل سکونت آنوا 
احیوه بوه ایون    هوای مقیواس محلوه و ن   گردد. استفاده از پتانسیل
نقش مهموی   ند. فضاهای باز شهریك میموضوع كمک بسیاری 

در كاهش وسعت میزان عمل و نتایج حوادث طبیعی و مصنوعی 
یوک   عنووان   بوه توانند در مواقع اضطراری دارند. فضاهای باز می

منطقه در دسترس با امکان فرار و استقرار و پناه گورفتن مطور    
هوای شوهری    راحی مناسب فضاهای باز داخل بافتباشند. لیا ط
هوت مقابلوه بوا خطور محسووب      تورین راهکارهوا ج  یکی از مهم

  شهری بسوت ی بوه  . سودمندی فضاهای باز در محدوده گردد می
تعداد این فضاها، توزیع یکسان در تما  مناطق شوهری و توداو    

 سیستم مناطق سبز دارد.
 

 يابی نقاط اسکان موقت در داخل شهرمکان

یابی فعالیتی است كه اسوتعدادهای فضوایی و   كلی مکان طور به
ی یک محدوده را جهوت انتخواب مکوان مناسوب بورای      غیر فضای

 ترین عوامل مؤثر در دهد. مهمكاربری خاص مورد ارزیابی قرار می
یابی مراكز اسکان اضطراری در داخل شهر شرایط و وضعیت مکان

طبیعی زمین، خصوصیات كالبدی و عملکردی در ارتباا با سلسوله  
ی آن مکوان  هوای جمعیتو  راتب تقسیمات كالبدی شهر و ویژگوی م

كافی و ارتبواا   كه طی آن به لحاظ وجود زمین مناسب و باشد می
های شهری به منظور انتخواب مکوانی مناسوب    آن با سایر كاربری

 گیرد.  د بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میبرای كاربری خاص، مور
 

 مراکز و اماکن اسکان موقت در خارج شهر

شرایط نامساعد،  ادامه پس از گیر روزهای اولیه بحران، در صورت
و یوا   )در صوورت نیواز(   شدن محل اسکان دارم افوراد  مهیاقبل از 

ایین بوودن اسوتانداردها در مرحلوه اسوکان     بازسازی، با توجه به پو 
د با ایجاد امواكن اسوکان موقوت وضوعیت     شو میاضطراری، سعی 

در ارتباا بوا    چنین همزیستی ساكنین را بهبود بخشید. این اماكن 
ا در شوهر  هو بخشی از جمعیت شهر كه امکوان اسوکان آن  اسکان 

 . (Dai Nezhad, 2006: 126)نندك میموجود نبوده نیز عمل 
 : باشد میمعمول اسکان موقت به شر  زیر  هایروش
 با استفاده از چادر 
 شدههای از پیش ساختهاز طریق سرپناه 
 گیری از مصالح بومیاحداث ساختمان با بهره 
 ای زیرزمینیهاحداث پناه اه 
 های مقاو  در برابر انفجاراحداث ساختمان 

ای باشود  گونهكن اسکان در خارج از شهر باید بهاما یابی مکان
بودن به محل سکونت برای جمعیت تخلیه شده  كه حس نزدیک

، را داشته باشد. در صورت وجود اراضوی ایمون در حاشویه شوهر    
گیورد. در غیور   نخستین گزینه اسکان اضطراری مدنظر قرار موی 

تور از   شده در فاصله بیش یابی مکانصورت بهتر است مراكز  این
كیلومتر نسوبت بوه شوهر نباشوند. در موواردی كوه نیواز بوه          30

بهتر است از  باشد میكیلومتر  30ای بیش از در فاصله یابی مکان
گیوری شوود توا هزینوه     جووار بهوره  هوای هوم  سکونت اهپتانسیل 
 ز  اسوت   .(Hosseini, 2007: 156)ها كاهش یابد زیرساخت

د شوو  میان موقت در خارج از شهر طراحی فضایی كه جهت اسک
هوای  با توجه به اصل كاربرد چندمنظوره طراحوی شوود. مجتموع   

 های فرهن وی بهتورین  ی تفریحی خارج از شهر یا اردوگاهخدمات
 در شرایط غیر بحران هم كاركرد ویژه خود را نمونه هستند كه
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تأسیسوات زیربنوایی    ها وچه مقاومت ساختمان باشند. هرمیدارا 
و حموایتی مراكوز اسوکان     امکوان حفواظتی   ،باشد تر بیشدر آن 

  یابد.افزایش می

 ی اطراف شهرسکونتگاهاسکان موقت در نقاط 

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

هوای   عنوان یکی از گزینه تواند بهروستاها و شهرهای مجاور می
یکوی از مقاصود    عنووان   بوه اسکان موقت همواره مدنظر بووده و  

تخلیه مورد توجه قرار گیرد. این گونه اسکان موقت عمدتا زمانی 
كه شوهر در مرحلوه تخلیوه كامول یوا       گیردمورد بررسی قرار می

حالت بیشینه تخلیه قرار گرفته و امکان اسکان موقت جمعیت در 
 . (3) شکل هر هم وجود نداشته باشدنزدیکی ش

 
 بندی مراكز اسکان موقتگونه .3شکل

 های اسکان امنهای محلويژگی
دات نظامی به طرق برابر تهدی عموما محافظت از جان افراد در

گیرد. این محافظت مشوتمل بور تمهیودات و    مختلف انجا  می
مسوتقیم موجوب    صورت مستقیم و غیر تجهیزاتی است كه به

های حاصل از انفجارهوای  فاظت از جان افراد در برابر آسیبح
متعارف در فضاهای امن داخل و یا خارج شوهرها گشوته و بوه    

گیورد. بوا   برداری قرار موی صورت دو یا چند منظوره مورد بهره
جمعیوت  هوای وارده،  بینی نووع و شودت بحوران   توجه به پیش

ا  خواهود  دیده و تأمین خدمات به سه صورت زیور انجو   آسیب
 : گرفت
 عمومی های خصوصی وهای اختصاصی در ساختمانپناه اه -

طراحی فضاهای امن در داخل شهر با توجه بوه تقسویمات     -
 كالبدی شهر

پنواه دادن   طراحی فضاهای امن در خوارج از شوهر جهوت    -
 ت.، اسکان موقافراد و در صورت نیاز

 

 انتخليه و اسکان اضطراری در ارتباط با مقاطع زمانی بحر

ترین مسارل در تخلیه و اسکان اضطراری جمعیت توجوه  یکی از مهم
پویش از بحوران،   » به موقعیت زمانی فرایند در ارتباا با سه موقعیت

  .(Yadollahi, 2004: 66)است« پس از بحران حین بحران و
اساسوا حركووت در راسوتای توودوین مطالعوات تخلیووه و اسووکان    

هوا در مرحلوه پویش از    تورین گوا    ضطراری جمعیت یکی از مهوم ا
ات كه متمركز بر اهوداف  بحران است. با توجه به اهداف این مطالع

کان تخلیووه و اسوو  هووای وزارت راه و شهرسووازی در و ماموریووت
ریوزی و  اضطراری جمعیت شهرها است، هرگونه تصمیم در برنامه

له پیش از بحران محسوب شده طراحی شهری نوعی اقدا  در مرح
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هوای  جامع عوالوه بور فوراهم آوردن زمینوه    اهی تواند با ن كه می
كیفیت زندگی بهتر در شهر، بسترهای  ز  جهوت تقویوت فراینود    

. با توجه به موقعیت شهر تخلیه و اسکان اضطراری را فراهم نماید
ورد نوع و اثر تهدید، تخلیه و اسکان ممکن است آبندی بردر دسته

در شهرهای با درجه  پیش از بحران یا در حین بحران انجا  پییرد.
هوای  ه و اسکان اضوطراری بودیهی اسوت بخوش    نیاز با  به تخلی

و حساس در اولویت تخلیوه قورار    مسکونی نزدیک به مراكز حیاتی
هوای جوامع و   ید خاطرنشان كرد در بازن ری طر گیرند. البته بامی

اكنون به این مهم تاكید  از هم بایست میای بزرگ تفصیلی شهره

ن در یوک فاصوله   كز حیاتی و حساس در صورت امکوا كرد كه مرا
یابی شده تا اثر تهدیود  های مسکونی مکان شمناسب نسبت به بخ

كوه تصومیمات   در این مطالعات به سوبب ایون   باشد. تر كمها بر آن
ریزی و طراحی شهری مرتبط با تخلیه و اسوکان اضوطراری   برنامه
، نتوایج  گوردد  موی خشی از اقدامات شهرسازی محسوب ب عنوان  به

ها در هر سه مرحله پیش از بحران، حین مطالعات و نوع كاربرد آن
ان بسووویار مووووثر و قابووول اسوووتفاده  بحوووران و پوووس از بحووور

 .(4شکلباشد) می

 

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

 
ش از بحوران  حله پیتوان گفت در مردر ن اه كالن و جامع می

لیه و اسوکان انجوا    ای و عملیاتی مرتبط با تخاقدامات اندیشه
ا فرایند تخلیه و اسوکان  های  ز  در ارتباا بشده و زیرساخت

در مرحلوه حوین    .(Niknam, 2004: 196)گوردد  موی فوراهم  
ست كه بتوانود بوا   ترین عامل موثر بستر مدیریتی ابحران مهم

در مرحله پیش از بحوران،   های فراهم شدهتوجه به زیرساخت
فراینوووود تخلیووووه و اسووووکان را تسووووهیل نمایوووود. در     

شده در فرایند تخلیوه و   مرحله پس از بحران فضاهای استفاده
تواننود نقوش و عملکورد جدیودی داشوته و یوا بوه        اسکان می

عملکرد سابق خود بازگردند. اگور زمینوه  ز  بورای بازگشوت     
 هوای باشد زیرسواخت به شهر وجود داشته  جمعیت تخلیه شده

ین كمک را در تر بیشتوانند  فراهم شده و مدیریت صحیح می
 .(5شکل)این زمینه ایفا نمایند
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 چرخه مدیریت بحران. 5شکل 

 
 روش تحقيق

 پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک دلفی انجا  شد. به طوری كوه 
معیارهای پدافند غیرعامل در تخلیه و اسکان اضطراری شوهرهای  

ایون   .(Alidousti, 2005: 75) خروجوی آن خواهود بوود    بوزرگ 
رو نا  ای برای ن اه به آینده بود و از این روش اولین بار وسیله

دلفی بر آن نهاده شد. این روش مخصوصا زموانی خووب كوار    
-هوا، راه كند كه هدف، بهبود درک ما از مشکالت، پتانسیلمی

. بوه  (Hartman, 2007)ها باشود بینیها و نیز توسعه پیشحل
عنووان جوای زینی    توان گفت روش دلفی بوه  طور خالصه می

 گیورد  برای محاسبات چهره به چهره موورد اسوتفاده قورار موی    
((Cuhls, 2007 .  بووه همووین واسووطه در ایوون پووژوهش بوورای

تورین موانوع در زمینوه پدافنود     ترین و نزدیکدسترسی به مطمئن
فاده گردید. در مرحلوه  غیرعامل از تکنیک دلفی در چهار مرحله است

هوای  گیوری غیراحتموالی و تركیبوی از روش   اول به صورت نمونه
نفور از پژوهشو ران، اسواتید     10ای  دار یا قضاوتی و زنجیوره هدف

هوای  های مدیریت بحوران و كمیتوه   دانش اه و نمایندگان سازمان
 .ها كه در زمینه مدیریت بحران فعال بودنود  پدافند غیرعامل ارگان

گردیدنود. در مرحلوه دو  پرسشونامه بواز در اختیوار افوراد        انتخاب
كننده در دلفوی پیراموون معیارهوای پدافنود غیرعامول در       شركت

تخلیه و اسکان اضطراری قرار گرفوت. مرحلوه سوو  بوا دریافوت      
ای از معیارهوای اراروه   پاسخ، تجمیع معیارها و اراره پرسشنامه بسته

ها صورت گرفت. یازبندی آنشده اعضای پانل در مرحله قبل و امت
بوودن تعوداد معیارهوای پدافنودی در      مرحله چهار  با توجه به زیاد

 5گروپ كوه دو گوروه   تخلیه و اسکان اضطراری با روش فوكوس
دادند انجا  گرفت. بدین صوورت معیارهوای   را تشکیل مینفره آن

را كسوووب  3مهمووی كوووه در مرحلووه قبووول امتیووازی بوووا ی    

مرحله مورد بحث قرار گرفته و به واسطه آن در  كرده بودند در این
انتها معیارهای نهایی تخلیه و اسکان بیوان گردیود. تعیوین روایوی     
ظاهری و محتوایی پرسشنامه بوا اسوتفاده از نظورات متخصصوین     

های توصویفی  انجا  گرفت و برای تجزیه و تحلیل اطالعات، آماره
مودنظر قورار    SPSSزار میان ین، انحراف معیار با استفاده از نر  افو 

 گرفتند.
 

 ها یافته
 تشکیل پانل دلفی: مرحله اول

پووژوهش تعریووف و بوور ایوون اسوواس  در ایوون مرحلووه مسووئله 
كننودگان در پانول دلفوی تعیوین     های  ز  برای شركت ویژگی

گردید. سپس نامزدهای مشاركت در ایون پانول شناسوایی و از    
عضوا پانول بوه    آنان دعوت به عمل آمد. این مرحله با تعیوین ا 

 اتما  رسید.
 پرسشنامه اول و تحلیل آن: مرحله دو 

ای باز در رابطه با شناسایی معیارهوای  در مرحله دو ، پرسشنامه
غیرعامل در تخلیه و اسکان اضطراری شوهرهای بوزرگ در    پدافند

س از دریافوت پاسوخ و بررسوی    اختیار اعضای پانل قرار گرفت. پو 
بنودی شوده و بوه طوور كلوی      سوته های اعضا، با یکدی ر ددیدگاه

مرحلوه تخلیوه   معیارها در دو قسمت تخلیه و اسکان اراره گشوت.  
و نقول و مسویرهای تخلیوه جمعیوت      شامل فرایند تخلیوه، حمول  

فضواهای اسوکان،    یوابی  مکوان مرحله اسوکان   چنین هم .گردد می
های دسترسی به مناطق اسکان، مراكز اسکان موقت مسیرها و راه
 .  گیرد بر می درج شهر را در داخل و خار
بنودی معیارهوا از دیودگاه    سطح توافق با اولویوت : مرحله سو 
 اعضای پانل

بندی  ها دستهآوری پرسشنامه مرحله اول، پاسخپس از جمع
شوود و مبنووای تنظوویم پرسشوونامه مرحلووه دو  قوورار گرفووت.   

بندی و  صورت پرسشنامه بسته برای اولویت پرسشنامه دو  به
از اعضای پانل با مقوله مورد نظر  یک موافقت هرتعیین میزان 

، نظری 2، مخالفم=1با استفاده از طیف لیکرت)كامال مخالفم=
هوا قورار   ( در اختیوار آن 5، كامال مووافقم= 4، موافقم=3ندار =
 62تعداد كل معیارهای استخراج شوده در ایون مرحلوه    گرفت. 

ه هموراه  معیار بود كه بخشی از این معیارهای استخراج شده ب
 آورده شده است. ،2میان ین و انحراف معیار در جدول
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 هابندی آنراج شده در دلفی و اولویتبخشی از معیارهای استخ. 2جدول 

 C.V انحراف معيار (5ميانگين)از دست آمدهه معيارهای ب

 مرحله تخليه

  بنودی تخلیوه   ری جمعیت نقشه پهنوه و اسکان اضطرا ز  است جهت مدیریت آگاهانه و منطقی فرایند تخلیه
 اضطراری در سطح كشور، استان و در سطح هر شهر تهیه گردد.  

 نقل و مسيرهای تخليه جمعيتوحمل

 ای از كا  و مرد  وجود داشته باشد.ردد تا امکان جابجایی حجم گستردهای طراحی گمسیر تخلیه به گونه 

 جوی و توپوگرافی و سایر عوامل محودود كننوده، اسوتفاده از    ای باشد كه شرایط مسیرهای تخلیه باید به گونه
 سیستم را محدود نکند.

 مرحله اسکان

 های نیز های آب و برق وگاز جزء برنامههای ارتباطی، مخابراتی، شبکهنایی، سوخت، ترمیم شبکهتأمین روش

 .باشد میهای ضروری اسکان اضطراری جزو برنامه

 ها اقدا  گیری كرده و به طراحی و تجهیز آنرابطه با فضاهای امن تصمیم ست دربایقبل از وقوع بحران می

 نمود

 مکان يابی فضاها

 پییری در مناطق مختلف، نوع و وسوعت  ب میزان تراكم جمعیت، میزان آسیبفضاهای تخلیه امن باید بر حس
 خطر در سناریوهای مختلف انتخاب گردد.

 ها وجود نداشته باشد. )شیب ن وقوع خطرات مختلف در این مکانافضاها از شیب مناسب برخوردار بوده و امک
 % باشد.(1/0از  تر كم% یا 6/0زمین نباید بیش از 

 مراکز اسکان موقت در داخل شهر

 های آسیب دیوده بهتور   ر یک اسکان كوتاه مدت بوده و بخشباید توجه داشت كه اسکان موقت در داخل شه
 گردند. معیت تخلیه شده به محل سکونت خود بازتر بازسازی شده و جاست هر چه سریع

 یوابی مراكوز اسوکان بایود بوه      ریزی و مکاناسکان موقت در داخل شهر، برنامه شدن زماندر صورت طو نی
 ای باشد كه در روند فعالیت شهر اختالل ایجاد نکند. گونه

 مراکز اسکان موقت در خارج شهر

 ،هوا در فضوای بواز    ی توزیع و استقرار جزء فضواها و عناصور آن  نحوهانتخاب محل و  در تعیین شکل و فر  فضا
ای پیروی شود كه بوا بکوارگیری   دهندهكننده و سازمانهماهن  های اسکان  ز  است كه از اصول معین،مجموعه

   در شرایط اضطراری جن  به طور قابل توجهی افزایش داد. های حفاظتی آن راها در طر  محیط بتوان قابلیتآن

 های دسترسی به مناطق استقرار)داخل و خارج شهر(مسيرها و راه

 های جدید كارایی های طراحی شده و دقت در طراحیهضروری است كه پیش از وقوع بحران با بازبینی شبک
 شبکه ارتباطی را افزایش داده و در كاهش خسارات و صدمات ناشی از بحران گا  برداشت. 

 هایی كه ند باید ارتباا مناسبی با كاربریشو میتفاده در شرایط بحرانی طراحی سهایی كه به منظور اشبکه
 .فضاهای ایمن بهره جست داشته باشند عنوان  بهها توان از آن می
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سطح توافق بوا اسوتانداردهای شناسوایی شوده از     : مرحله چهار 
 دیدگاه اعضای پانل

لحواظ نموودن اصوالحات،     در مرحله چهار  پس از امتیازدهی و
كوووه  ه در لیسوووت معیارهووواایجووواد شووود تغییووورات نهوووایی

. شود میتشکیل شده بیان گردید مشاهده های  گروپدر فوكوس
تورین  مهوم  عنووان   بهها عدد از آن 21معیار،  62كه از  طوری به

قابول   ،3معیارها در نظر گرفتوه شودند. ایون معیارهوا در جودول      
 مشاهده است.
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  له فوكوس گروپمعیارهای استخراج شده در مرح. 3جدول 
 مرحله تخليه

 سطح هر شوهر تهیوه گوردد.    بندی تخلیه اضطراری در سطح كشور، استان و در نقشه پهنه  ز  است جهت مدیریت آگاهانه و منطقی فرایند تخلیه و اسکان اضطراری جمعیت
 از مراجع پایه مورد توجه قرار دهد.عنوان یکی جغرافیا را به-باید ماتریس تهدیدبندی تخلیه در سطح كشور و استان نقشه پهنه

 

 نقل و مسيرهای تخليه جمعيتوحمل

 ای از كا  و مرد  وجود داشته باشد و شرایط جوی، توپوگرافی و سایر عوامل محودود كننوده، اسوتفاده از    د تا امکان جابجایی حجم گستردهای طراحی گردمسیر تخلیه به گونه
 سیستم را محدود نکند.

 امکان تعمیر و بازسازی آن در فاصله زمانی كوتاه وجود داشته باشد.  چنین هم یی مسیر باید كامال محافظت شده و از ایمنی با یی برخوردار باشند. بناتأسیسات زیر 

 ،ادی، انتظوامی  ی امدکان تردد وسایل نقلیهپوشش دهد و ام نقاا منطقه را ای كه همهیه بعد از وقوع سوانح، وجود شبکهبه ویژه در ساعات اول دلیل اهمیت عملیات امدادرسانی
 های امن را تأمین نماید ضروری است.محل حادثه دیده به سمت مکان افراد از تخلیه  چنین هم دیده و های آسیبو خدماتی را به محل

  (مستقیمبه صورت غیر)دسترسی داشته باشندا مکان اكثریت شهر تخلیه باید به تمامی نقاا یا حتیمسیرهای 

 سازی شوند تا در صورت وقووع بحوران مفیود    ند باید ایمنشو می عالوه بر مسیرهای در نظر گرفته شده جهت تخلیه، یک یا چند مسیر اصلی كه به ابتدا یا انتهای شهر متصل
 واقع گردند.  

 های مترو داشته باشد تا امکان تخلیه جمعیت راحت تر و سوریع   اهبایست دسترسی آسانی به ایستد( میشو میبه ورودی یا خروجی شهر منتهی  مسیر اصلی تخلیه)مسیری كه
 تر فراهم گردد.

 مرحله اسکان

 باشد میهای ضروری اسکان اضطراری های نیز جزء برنامههای آب و برق وگاز جزء برنامههای ارتباطی، مخابراتی، شبکهایی، سوخت، ترمیم شبکهتأمین روشن. 

 ترین اقدامات در زمینه آمادگی در برابر این امر یکی از مهم ها اقدا  نمود.گیری كرده و به طراحی و تجهیز آنر رابطه با فضاهای امن تصمیمست دبایقبل از وقوع بحران می
ن ا  وقوع بحران رسانی به هماتها و میزان خدبه در نظرگرفتن نوع و شدت بحران گونه فضاها در داخل و خارج شهر با توجه. طراحی اینباشد می بحران)طبیعی یا مصنوعی(

 رسد.ضروری به نظر می

 

 فضاها يابی مکان

 پییری در مناطق مختلف، نوع و وسعت خطر در سناریوهای مختلف انتخاب گردد.تراكم جمعیت، میزان آسیب فضاهای تخلیه امن باید بر حسب میزان 

 باشد.(1/0از  تر كم% یا 6/0شیب زمین نباید بیش از )این مکان ها وجود نداشته باشد رفضاها از شیب مناسب برخوردار بوده و امکان وقوع خطرات مختلف د % 

 ( در محل برای شرایط اضطراری موجود باشد.برق، آب، تلفن وهای حیاتی  ز )شریان... 

 كوه و دریوا بوه دلیول     ها، دوری ازدوری از رودخانه ها،یم گسلامدادرسانی گردد. رعایت حرای باشدكه منجر به تسهیل در امر یعی و خصوصیات مکان باید به گونهوضعیت طب
 های ثانویه الزامی است.ایجاد بحران

 گزینی مراكز اسکان را به جهت پاسوخ بایست مکانی شهر را در نظر گرفت. در اصل مییابی مراكز اسکان در داخل شهر  ز  است سلسله مراتب تقسیمات كالبدجهت مکان-

 با توجه به اصل تقسیمات كالبدی انجا  داد.اكن و امکانات در دسترس جمعیت س گویی به

 ظوامی،  هوا و سوایر مراكوز ن   پادگان های مهم مانندكاربری  چنین هم ها، ایست اه تقلیل فشار گاز، انبار مهمات و سوخت بنزیند پمپهای ناسازگار ماننجواری با كاربریعد  هم
 م باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.های مهمراكز سیاسی و برخی سازمان

 یابی لحاظ گردند.ها، درمان اه و مراكز كنترل حریق  ز  است در مکانچون بیمارستاندسترسی به مراكز امداد و درمانی هم 
 

 مراکز اسکان موقت در داخل شهر

 هوای عموومی   و بسته كواربری های مربوا به فضاهای باز ن راستا  ز  است پتانسیل. در ایصورت پییرد )سرپوشیده(تواند در فضای باز یا بستهاسکان موقت در داخل شهر می
 ریزی اسکان موقت در داخل شهر قرار گیرد.ترین مبنا جهت برنامهمهم

 ین نیازهوا شوامل نیازهوای بهداشوتی    ا های اسکان موقت باید یک شناسایی دقیق و مدون از نیازهای جمعیت ساكن صورت پییرد.مکان عنوان  بهریزی فضاهای باز در برنامه– 
ای هوای مونظم و براسواس برناموه    باشند كه باید به صوورت سورویس  روحین میدفع زباله و فاضالب و مددكاری و امدادرسانی به مج خدماتی)آب، غیا، پوشاک، سوخت( درمانی،
 اندیشیده شده باشند.ازپیش

 مراکز اسکان موقت در خارج شهر

 در نظور گرفتوه    سازی مراكز اسکان و فضاهای امن خصوصا فضواهای امنوی كوه در خوارج از شوهر     ركالبدی ناشی از حمالت، در آمادههای كالبدی و غیببا توجه به تاثیر آسی
فضاهای امن، مصالح اجوزا و عناصور    ها درابعاد و فر  ساختمان آرایش فضایی توده و عناصر در فضا، ی تركیب توده و فضا،نحوه: بایست به موارد زیر توجه كردند حتما میشو می

 .های مجموعهات و تأسیسات محیط، طراحی دسترسیمحیط، تجهیز

 های دسترسی به مناطق استقرار)داخل و خارج شهر(مسيرها و راه

 در مواقع اضطراری جای زین  ری ایجاد گردند تاپییهای چندمنظوره و انعطافیه متمركز باشند. نیاز است سیستممراكز ارتباطی در شهرهای بزرگ و متوسط، نباید در یک ناح
ای طراحی شوند تا مقاومت  ز  را در برابر بمباران موشکی داشته گونهها باید بهچون پلهای ارتباطی با توجه به ساختارهایی همشبکه  چنین هم دیده گردند. های آسیبسیستم
 باشند. 

 فضاهای ایمن بهره جست داشته باشند. عنوان  بهها توان از آنهایی كه میند باید ارتباا مناسبی با كاربریشو میانی طراحی ستفاده در شرایط بحرهایی كه به منظور اشبکه 
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  گيري بحث و نتيجه
كاهش اثرات جانی دور  لزو  تخلیه و اسکان اضطراری به منظور

و توجه به تجربیوات موجوود گیشوته ایوران و      باشد میاز یهن ن
اد گونواگون ایون پدیوده را روشون     بطه با تهاجم، ابعو جهان در را

كه هن ا  مواجهه با تهاجم با انتقال افوراد از   طوری سازد. به  می
ه مناطق امن، خطرات دیده ب طر یا آسیبهای در معرض خمکان

كلوی   طوور  جان افراد حفظ خواهد شد. به یافته واحتمالی كاهش
رگ، توامین فضواهای   در تخلیه و اسکان اضطراری شهرهای بوز 

عبیه مسیرهای امون،  جویان، ت یا اسکان پناه مناسب برای استقرار
قوال،  ریزی انتسانی از احتمال وقوع خطر، برنامهرهشدار و اطالع

آیود كوه   حسواب موی   های مهم بوه بازگشت و پشتیبانی از مولفه
ها تامین . از این مولفهشود میرحسب ابعاد و دامنه خطر تعریف ب

ریوزی  ه امن مواردی هسوتند كوه در برناموه   های تخلیراهفضا و 
و طراحی  یابی مکانباشند و طور مستقیم تاثیرگیار میه شهری ب

مورد توجه قرار گیورد. نتوایج تحقیوق     بایست میگونه اماكن این

 

غیرعامول در تخلیوه و   پدافنود  حاكی از آن است كوه معیارهوای   
اسوکان گنجانوده   اسکان اضطراری در دو دسوته كلوی تخلیوه و    

نقول و مسویرهای   ومرحله تخلیه؛ فرایند تخلیه، حمول گردند.  می
 یوابی  مکوان تخلیه جمعیت را شامل گشته و مرحله اسوکان نیوز   

های دسترسی به مناطق اسوکان،  فضاهای اسکان، مسیرها و راه
. گیورد  بور موی   درمراكز اسکان موقت در داخل و خارج شوهر را  

 كلوی  69به پدافند ن به معیارهای اعضای پانل در راستای رسید
د بوودن تعوداد معیارهوا و امکوان     دست یافتند. با توجوه بوه زیوا   

 وكووس ها در نهایت به منظور تعدیل معیارهوا در ف نمودن آن كم
پدافند معیارهای مهم  عنوان  بهمعیار  21تشکیل شده های  گروپ

اری شهرهای بزرگ استخراج غیرعامل در تخلیه و اسکان اضطر
سازی شد. این معیارها مباحث كلی و الزامات مهوم را در  هاییو ن

 پدافنووداز منظوور  تخلیووه و اسووکان اضووطراری شووهرهای بووزرگ
تمامی اعضای پانل بور سور   كه طورینماید. بهغیرعامل بیان می

 معیار به اجماع رسیدند. 21 این
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