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پدافند غيرعامل و مسئوليتپذیری برای آینده پایدار ایران
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عميد مرندی
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چكيده
پدافند غير عامل به معنی «دفاع بدون سالح در مقابلل هدددلد» اسل .دلدا اا ادتيل .دادن بله م پل ع پدافنلد غيرعاملل زاسل

اا

آسيب پذدری نيروی انسانی ساخ .و ساادا هجديزات حياهی حساس و مدم زش ر و محيط ادسل .عیلی رغلم حتلالت حسلاد لد و
مخرد د ت

اس ترار فعالي.دا و خدمات ادر بنادی هأمي نياادای حياهی هداوم ادار زش ر در رادط بحرانی نا لی اا ننلو و ح ل

محيط ادس .به عن ان محيط اندگی اس .محيط ادس .ادران دارای هن ع ادس ی غنی و مت اای اس .و به دليل دارا بل دن آد و دل ای
چدار فصل در دک امان در مناطق مخ یف ناذبه دای گ  .انگيزی در آن به ون د آمد اند زه به هرهيب ادتي .بخشی اا ادل محليط
ادس .غنی در قالب پارک دای میى آثار طبيعی میى منطقه ح اظ .د و پنادگا حيات وحش م رد حتاد .دول .می با لند زشل ر
ادران دارای محيط ادس .غنی و سر ار اا م دب .دای الدی اس .هی يق آد و د ادی م ن ع و ه پل گرافی لگرا ادل زشل ر و م قعيل.
رادبردی م نب آن د زه ادران را چدار را محيط ادس .ندان بنامند ادرانيان به دليل دارا ب دن روحيه اس قالل خ ادی و آاادگی زله
در هعاليم مذدبی و ح ی به ص رت ا عار حتاسی مشد د اس .دت ار م رد ه نه و بعضاً عناد مردمان و حکترانان دور و نزددک خل د در
هاردخ ب د اند در رادط حاپر زه زش ر ادران عزم خ د را برای هابندگی بيش ر در ميلان زشل ردای منطقله نلزم نتل د اسل .دکلی اا
مدت رد را زاردا و دغدغه دای مددرد ی بادس ی حتاد .و بدساای محيط ادس .با د ها پ انسيل قابل ه ندی برای مقابیه بلا دلر نل ع
هدددد به ون د آدد مثال دا و ردنت ددای فراوانی در اد امينه ون د دارد زه ه نه به آندا در قالب سياس.گذاری و ملددرد .رادبلردی
ددفتند مؤثر واقع میگردد

كلمات كليدي :پدافند غيرعامل محيط ادس .ادران امي

-1زار ناس ار د محيط ادس .عض ديأت مددر انجت م خصصان محيط ادس .ادران و زار ناس ار د دف ر ارهباط با صنع .م سسه پژودشی عی م
و فناوری رنو و پ ش*(مسئ ل مکاهبات)
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مقدمه
در اقدامی زه درآن اا سالح اسل اد نگلردد و م نلب هقیيلل

در ادنجا به اخ صار به ي دای اص ل پدافند غير عامل دتس
د:

آسيب پذدری منابع انسانی محليط ادسل .سلاخ .و سلاادا

در ح ا محيط ادس .ا ار می

هاسيسات هجديزات اسناد و ردان دای زش ر در برابر عتیيات

 -1 -1اختفا

مخرد د ت گردد پدافند غيرعامل ناميد می د به بيلانی

اخ ا دا پندان زاری به زیيه اقداماهی گ ه می

د زه ملانع اا

ددگر پدافند غيرعامل مجت عه عتیکرددادی اس .ها در صل رت

قلرار گللرف

بروا ننو و دا هنش خسارات و هخردلب اح تلالی بله حلداقل

گرددد و دا هشخيص هاسيسات و هجديزات و دتچني آگادی اا

متک خ د برسد و با اس اد اا مجت عه ای اا هدابير و اقدامات

انجام فعالي.دای خاص را برای او غير متک و دلا مشلکل ملی

بدون اس اد اا سالح باعث زادش آسيب پذدری هی ات نانی

سااد

خسارات و افزادش قدرت پادلداری ل د( )1بله عبلارت سلاد

روشدای اخ ا مرهبط با ح ا محيط ادس .عبارهند اا:

پدافند غير عامل به معنی» دفاع بدون سالح در مقابل هدددلد»

الف -اس اد مناسب اا ع ارض امي و احلدا هاسيسلات در

اس .ددا اا ادتي .دادن به م پ ع پدافند غيرعامل زاسل

محیی زه ه سط د لت بله سلد ل .قابلل هشلخيص و رؤدل.

اا آسيبپذدری نيروی انسانی ساخ .و ساادا هجديزات حياهی

نبا د

و حساس و مدم زش ر و محيط ادس .عیی رغم حتالت حساد

ب -عادی و غير مدم نی دادن هاسيسلات بلا نلدول بنلدی

د و مخرد د ت

هاسيسللات و هجديللزات در ددللد مسل قيم د للت

اس ترار فعالي.دا و خدمات ادلر بنلادی

درخ .زاری و

هأمي نياادای حياهی هداوم ادار زش ر در رادط بحرانی نا ی

 - 2-1استتار

اا ننو و ح

محيط ادس .به عن ان محيط اندگی اس .در

پ دافند عامل مثل سيس م دای پد د ادی و د اپيتادای ردگير
فقط نيرودای مسیح مسئ لي .دارند در ص رهی زله در پدافنلد
غيرعامل هتام ساامان دای بخش دول ی و خص صلی دتلرا بلا
مردم عادی مخص صا سااماندای مردم نداد (ست دا) میه انند
نقش مؤثری بر عدد گيرند()2
-1اصول پدافند غيرعامل

م د ل م زیللی اس ل ار دللم رنللو و للکل زللردن هاسيسللات و
هجديزات با محيط اطراا میبا د اس ار اا مؤثرهرد و م داول
هرد روشدای دفاعی غيرعامل در ارهش زالسيک دنيا اس.
در مبحث اس ار دو ن ع ددد اا طرا د ت مدنظر اس.
الف :ددد د ادی
د :ددد امينی
ع امل مرب ط به انرای اس ار عبارهنلد اا :رنلو سلاده بافل.

در ازثر منابع عیتی و نظامی دنيا اص ل مدم پدافنلد غيرعاملل

امي

در قالب م ارد ادر ذزر د اس:)3( .

 -3-1دسترسي ها:

 -1اخ ا
 -2اس ار
 -3پ ش
 -4فردب
 - 5ه رقه و پرازندگی
 - 6مقاومساای و اس حکامات
 -7اعالم خبر

ننس و مصالح و حرارت و

دس رسیدا به معنی را دا و فضادای عب ری و ارهباطی اسل .و
در ان اع و مقياس دای مخ یف قابل طرح اس .خط ط ارهباطی
دک م پع بله محليط بيرونلی بادلد هلابع پل ابطی با لد زله
خص صيات هدددددا منجر به اخ الل در هردد و دا حلذا هلردد
د

پدافند غيرعامل و مسئوليت پذیري....
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 -4-1موانع
زیيه ع امیی زه ن ذ حض ر د لت را در محلدود مل رد نظلر

محيط ادس .ادران دارای هن ع ادس ی غنی و مت اا اس .و بله

مشکل نتادد م انع نام دارد ان اع م انع عبارهند اا:

دليل دارا ب دن آد و د ای چدار فصل در دک امان در منلاطق

الف -ه پ گرافی:

مخ یف ناذبه دای گ  .انگيزی در آن به ون د آمد اند زه

به معنی پس ی و بیندی دای امي میبا د در صل رت ونل د

به هرهيب ادتي .بخشلی اا ادل محليطادسل .غنلی در قاللب

نادت اری در مسير نقاط م رد نظر عالو بر خ د اد نلادت اری

پارکدای میى آثار طبيعی میى منطقه ح اظ .د و پنادگا

دا باعث د اری حرز .مدانم به خص ص نيروی امينلی ملی

حيات وحش م رد حتاد .دول .می با ند ناخ .مخ صلر اا

ند در عي حال امکاناهی را ند .به زارگيری هدافعی فلرادم

محيط ادس .ادران و دادآوری اد مدم پرورت ه نه به مق لله

می نتادد

ذزر د در مددرد .رادبردی اا نتیله پدافنلد غيلر عاملل را

ب -ادس گا دا:

هبی ر می بخشد

در در منطقه زله هل د ای اا زالبلد معتلاری و هجتلع نيلروی

 -1-2پارک هاي ملى

انسانی ون د دا ه با د دليل اس حکامات م ن ع و پيچيلدگی

پارکدای میى مناطق نسب اً وسيع آبی دا خشلکی دسل ند زله

زالبدی و سادر امکانات و اا طرفی عدم ناخ .دقيق د ت اا

امل نت نهدای معروا اا ن احی طبيعی عتد چشم انداادای

ميزان و سااوزار مقاوم .دای اح تالی دت ار ن عی اح يلاط و

طبيعی دلا منلاظر بلا ادتيل .ندلانی ملیبا لند زله نت نلهی

هرددد ون د دا  .و اد املر خل د ماننلد ونل د قابیيل.دلای

برنس های اا ع ارض امي

ناسلى بل م ناسلى نررافيلادی و

پيشگيرانه می با د

چشمانداادادی زه دارای ادتيل .میلی دسل ند ملیبا لند در

ج -آبدای سطحی:

هعردف زیی پارک میی به محدود ای اا ننگل مرهع بيشهدای

امل ندردا روددا زانالدا درداچه دا و ح پچهدای طبيعلی

طبيعى اراپی ننگیى د  .و آد و ز دس ان اطالق می د

مصن عی هاالد دا و برزهدای سط ح ادر زش .غرقلابی ماننلد

هعداد  28پارک میی در ادران ناخ ه د اس)4(.

برنج و نيشکر می با لد زله اسل عداد ملانع بل دن را در مقابلل

 -2-2آثار طبيعي ملى

دجتهدای هصرا امينی دارند

پددد دا دا مجت عهدای گيادی و نلان ری بله نسلب .ز چلک

د -رملدا

نالب زم نظير اس ثنادى غيرم عارا و غير قابل نادگزد زله

 -8-1مكان یابي

دارای اراشدای ح اظ ى عیتی و هاردخی دا طبيعی با ند بلا

ان خاد مطی د و بدينه دک محل با امکان هحقلق آن فعاليل .و
دا

رادط مناسب برای ه سعه آدند به گ نهای زه عالو بر

ع امل عت می اص ل پدافند غيرعامل رعاد.

د

مرازز حساس  :مراززی زه دارای گس ر فعالي .منطقهای ملی

ددا ح ل و حراسل .بله عنل ان اثلر طبيعلی میلی ان خلاد
می ند اقدامات ح اظ ی در م رد اد پددد دا بادلد هضلتي
زنند پادداری بدر برداری غير مصرفی اا آندا در ط ل املان
با د حدود  35اثر طبيعی میی در ادران ون د دارد

با ند و ون د و اس ترار فعالي .آندلا بلرای منلاطقی اا زشل ر

 -3-2مناطق حفاظت شده

پروری اس .و آسيب دا هصرا آندا به وسيیه د ت باعث بروا

اراپی زه اا نظر ح اظ .دارای اراش رادبردی ب د و به منظ ر

اخ الل در بخشی اا زش ر می گردد

حراس .هرميم و احيای حيات نان ری و گيادی و نی گيری اا

 -2شناخت محيط زیست ایران زمين در راستاي عملياتي

انددام هدردجی آندا ان خاد می ل ند ادل منلاطق زله نسلب اً

نمودن پدافند غير عامل

وسيع میبا ند برای فعالي .دای ه رنگادی بر اساس مقلررات

06

مرندي

پایداري ،توسعه و محيط زیست ،پيش شماره ،بهار 93

و محدودد.دای هنظيم د م رد اسل اد قلرار میگيرنلد در

ناحيهی رودشی ادران ه رانی بلا مسلاح ی حلدود  4/1ميیيل ن

ادران حدود  166منطقه ح اظ .د ون د دارد

دک ار نزء مناطق خشک و نيته خشک ب د و قست .عتد ی

 -4-2پناهگاههاي حيات وحش

فالت مرززی ادران را در برگرف ه اس.

مناطقی اا ان اع ادس گا دای نت نه میبا ند زه برای حتاد.

 -9-2جنگلهاي بخش كوهستاني:

اا نتعي .گ نهدای حياتوحش با ادتيل .میلی ان خلاد ملی

در اد بخش هيپدای ننگیی دتانند ارس بنه و بلادام رودلش

گردند زت رد وسع .پنادگا دای حيات وحش بادد به حلدی

دارند

با د زه پت رفع نياا گ نهدای نان ری پي سل گی و ارهبلاط

 -16-2جنگلهاي بخش جلگهاي:

م قابللل واحللددای آندللا را نيللز هضللتي زنللد اد ل منللاطق

در بخش نیگهای ننگلدای بيابانی گ نهدادی نظيلر گلز هلا

محيطدای مناسبی برای فعالي.دلای آم ا لی و پژودشلی بله

قيچ و اسکنبيل رودش دارند

ودژ در ارهباط با نان ران وحشی به تار میآدند بدر برداری

 -11-2ناحيه رویشي ارسباراني:

مصرفی و سااگار و دتچني فعالي.دای گرد گری زن رل د

اد ناحيه با مساح ی حدود  148/7دزار دک ار در تال غربی

در پنادگا دا مجاا اس .در ادلران حلدود  43منطقله پنادگلا

ادران در اس ان آذربادجان رقی تال غلرد اسل ان اردبيلل و

حيات وحش ون د دارد اگر مطالعات محيط ادسل ی در قاللب

بهط رعتد در ح ا ی آبخيز رودخانهی ارس قرار دارد

ناخ .منابع طبيعی ادران اس ار گلردد و نقلش رودشلگا دلا

 -12-2ناحيهي رویشي خليج فارس و دریاي عمان:

هبی ر دابد بادس ی ناخ .را در اد امينله بله رودشلگا دلای

ناحيهی رودشی خیيج عتانی با مساح ی حلدود  1/۸8ميیيل ن

ننگیی بر اد م پ ع بررسی نت د

دک ار بخشی اا نن د غرد و هتلام سل احل ننل بی زشل ر را

 -8-2جنگلهاي شمال

دربرمیگيرد

ننگلدای تال زشل ر زله بله ننگلدلای ناحيلهی رودشلی

 -13-2قلمرو خليج فارس:

ديرزانی دا خزری ننگلدلای مرطل د و ننگلدلای صلنع ی
تال درت داف هاند دتچل ن نل ار سلبزی حا ليهی ننل بی
دردای خزر و نيمرخ تالی ر ه ز البرا اا آس ارا ها گیيداغی
را به ط ل هقردبی  8۸۸زيیل م ر علرض  2۸هلا  7۸زيیل م ر و
اره اع  28۸۸م ر اا سطح دردا پ اند اند
 -6-2جنگلهاي خارج از شمال
ننگلدای خارج اا لتال زله بله ننگلدلای نيتله مرطل د
حتاد ی و ح اظ ی درت داف هاند براسلاس لرادط اقیيتلی و
پ ش گيادی به چدار ناحيه هقسيم می ند
 -7-2ناحيهي رویشي زاگرسي:
اد ناحيه با مساح ی حدود  6/1ميیي ن دک لار اا زيیل م ر 25
پيرانشدر بله سرد ل .در اسل ان آذربادجلانغربی لروع و بله
درس ان فيرواآباد فارس خ م می د
 -5-2ناحيهي رویشي ایران توراني:

اد قیترو اا قصر يرد

روع لد و هلا حل الی ملرا اسل ان

ب در با درمزگان ام داد میدابد رودشدای اصیی ادل قیتلرو
امل زنار زد رک و پد اس.
 -14-2قلمرو دریاي عمان:
رودشدای اصیی اد قیترو بخشلی اا اسل اندای درمزگلان و
سيس ان و بی چس ان را در بر میگيرد
 -3دالیل اهميت حمایت و بهسازي محيط زیست ایرران
در راستاي پدافند غيرعامل
انددشتندان و صلاحب نظلران در عرصله محليط ادسل .بلرای
مددرد .آن دو بخش محيط ادسل .طبيعلی و محليط ادسل.
انسانی را هعردف نت د اند و روابط هنگاهنو و ملؤثر ادل دو در
هتامی امينه دای پژودشی انرادی و سادر م ارد مشد د اسل.
زش ر ادران دارای محيط ادس .غنی و سر ار اا م دبل .دلای
الدی اس .هی يق آد و د ادی م ن ع و ه پ گرافی لگرا ادل
زش ر و م قعي .رادبردی آن م نب آن د زه ادران را چدلار

پدافند غيرعامل و مسئوليت پذیري....
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را محيط ادس .ندلان بنامنلد ادرانيلان بله دليلل دارا بل دن

آسيب پذدری آن در برابر حتالت به مراهب بيش ر خ ادلد بل د

روحيه اس قالل خ ادی و آاادگی زه در هعاليم ملذدبی و ح لی

نگارند بر اد اع قاد اس .زله م ليلان و صلاحب نظلران ادل

به ص رت ا عار حتاسی مشد د اس .دت ار م رد ه نه و بعضاً

ح ا ها به حال نقش محيط ادسل .مطیل د و پادلدار را بلرای

عناد مردمان و حکترانان دور و نزددک خ د در هاردخ ب دنلد در

انرای م فقي .آميز برنامه دای مرهبط بله پدافنلد غيرعاملل را

رادط حاپر زه زش ر ادران عزم خ د را برای هابنلدگی بيشل ر

زم رنو ددد اند در حالی زه منلابع انسلانی لاداد و محليط

در ميان زش ردای منطقه نزم نت د اس .دکلی اا مدت لرد

ادس .پاک بس ر مناسب و مدتی برای انجام ام ر پدافنلد غيلر

رادکاردا و دغدغهدلای ملددرد ی بادسل ی حتادل .و بدسلاای

عامل اس .چرا زه محيط آل د و هخردب د اس عداد زت ری

محيط ادس .با د ها پ انسيل قابل ه نه ای برای مقابیه با دلر

برای هحقق ادداا داد د دارند مثالدا و ردنت د دای فراوانی

ن ع هدددد به ون د آدد( )5به ط ر دقي چنانچله محيطلی زله

در اد امينه ون د دارد زه ه نله بله آندلا در قاللب سياسل.

م رد هددددات د ت اس .و مس عد هخردب و کنندگی با د

گذاری و مددرد .رادبردی ددفتند مؤثر واقع می گردد()6

 -1خشک دن هاالد بي التییی دام ن در نن د

رق زش ر و ام ناع دول .دای حال و قبیی افرانس ان در اراده حق آد ورودی به

ادران

شكل -1تاالب بين المللي هامون

 -2هخردب ننگل و زادش در ساله مساح .ننگیدای زش ر ادران زه به دليل چرای دام فقر اق صادی ننگل نشينان و سادر م ارد مرهبط

شكل  -2نابودي جنگلها
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-3آل دگی د ا در زالن دردادی مانند هدران اص دان اراک و به عی .ورود بی انداا خ درودا عدم انرای زامل معادنه فنی خ درودا
و

شكل  -3آلودگي هوا در تهران

-4رو به مرگ رف

پارک میی اروميه به دليل سد سااددای بدون مطالعه دته نانبه عدم دتادنگی مددرد .دای مخ یف و

شكل -4پارک ملي اروميه

پدافند غيرعامل و مسئوليت پذیري....

03

شكل  -8آلودگي روزافزون منابع آبي و عدم مدیریت صحيح در زمانهاي خشک سالي

شكل  -0درصد هر یک از كالس هاي خشک سالي از ابتداي مهرماه تا پایان بهمن ماه  1396در ایران

پنج م رد ذزر د بخشی اا د دا پعف محليط ادسل ی ملی

گرانبدای خ د می با د دکی اا هدددددا در ادل امينله بلاران

با د زه در مبحث پدافند غيلر عاملل بادسل ی بله ادل د دلا

دای مصن عی سيل آسا در اد نل ع منلاطق اسل .زشل ردای

هلاالد

مخ ی ی با برنامه دای مددرد ی ميان و دراا مدت ه انسل ه انلد

دام ن و د دا هاالد بزرگ و ز چک نادنجاری دای ان تلاعی

معضل آل دگی د ا را با انبلاری نتل دن نصلب زاهاليسل .دلا

را به ون د می آورد زه گس رش فقلر حا ليه نشلينان هلاالد

بدينه نت دن مصرا انرژی و د دا رادکار ددگر به سطح نرملال

زادش درآمد در سطح منطقه و م ارد ددگر را می هل ان ا لار

برسانند آل دگی د ا اثلرات م علددی را بلر محليط و اا نتیله

معضل ه نه عانیی نت د بله طل ر مثلال اا بلي رفل

نت د عزم ندی دس گا ددپیتاسی برای گرف

حق آد مسلیم

انسان دا می گذارد مردم زش ردادی زه گرف ار اد معضل

ادرانيان برای احيای ادل هلاالد اا زشل ر دتسلاده افرانسل ان

دس ند اا ه انادی ان برای مقابل بلا هدددلد د لت زلم ملی

پروری اس .زش ر دتساده ادران پازس ان در دو دده اخير به

د( )7در مجت ع زش ردادی زه به محيط ادس .ان به

وسع .ننگیدای خ د افزود اس .اما در طرا مقابلل ادلران بلا

عن ان دلک فرصل .نگلا زننلد ( )Opportunityو در ندل.

آماردادی روبهرو اس .زه نشان اا زلادش وسلع دای ننگیدلای

ارهقای سطح زي ی آن می ز ند در امينه پدافند غيلر عاملل
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نيز م فق دس ند بد رد رادکار برای پدافند غير عامل در ح ا

-6آم اش افراد برای ناخ .اا محيط ادس .و چگ نگی ح ل

محيط ادس .هدود برنامه منسجم قابل انرا سيس تی و دک

آن در رادط بحران

پارچه می با د زه هتام سااماندای ذی ن ع را درگير نت د و با

منابع
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راس ای ناخ .محيط ادس .ادران اا نظر وپع م ن د به عتل

1388
2

آدد زه گزار ی واقعی و بدون زم و زاس ی پيش روی م ليلان
امر قرار گيرد مدل ساد مددرد ی ( )SWOTمیه اند در ادل

3

بااخ ردای آن در هتام بنددا ددد

عراقی ااد مج بی « نقش الده دای سه گانه دفاعی در
هامي امني .فضادای دری« 1383

4

خلادم الحسللينی احتلد و دتکللار« بررسلی پدافنللد
غيرعامل در برنامه ردزی فضادی در« 1383

برنامه محيط ادس ی بلدون دليچ اغتاپلی ادل برنامله انلرا و
ل د ارهقلای سلطح زي لی

ز اد دددگا دای نظری پدافند غيرعامل ساامان پدافند
غيرعامل نتد ری اسالمی 133۸

بخش زارادی دا ه با د سپس با ادجاد ط فان فکر و هشلکيل
زارگرو دای هخصصی برنامهای نامع هدود گردد مطابق دتان

ميستی حسي

«اص ل و مبلانی پدافنلد غيرعاملل»

5

حشت يان مح رم «بررسی نقش پدافند غيلر عاملل در

محيط ادس .م نب ه ليلد ثلروت و در ن يجله ارهقلای سلطح

ح اظ .اا منابع انرژی به دنگام وق ع مخاطرات انسلانی و
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انرای پدافند غير عامل در ح ا محيط ادس .ادران می ه انلد
به رح ادر با د:
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