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پیشگفتار.1

برایآنهاتالشصورتبهبشرهاینسلبرایموضوعاینلیکن.می گرددبازبشریتمدنقدمتبهعاملغیرپدافندقدمت

اینازاندنماماندربرایراتمهیداتیهموارهتاریخطولدرواستشدهنمایانانسانیوطبیعیدشمنانبرابردرمراقبتوحراست

.هستندخصوصایندربارزینمونه هایحصارهاوقلعه ها،شهر هاحفاظتیباروهایوبرج .استداشتهنظرمدحوادث

بروزبا.نمودپیداانتقالملیگسترهبهشهر یحیطهازموضوعاینها،دولتایجادوجدیدعالممقتضیاتبهتوجهباجدیدعصردر

شهرهابهجنگپایشدنکشیدهودومواولجهانیجنگ

.گرفتخودبهعلنیشکلویافتبیشتریاهمیتموضوعاین

حادثهقوعوبانهایتدر.نمودبیشتررابحثایناهمیتجمعیکشتارسالحهایبامرتبطجهانیچالشهایوسردجنگآنازپس

.شداجراییبرنامه هایومطالعاتازجدیدیفازواردمبحثاینکشورها،بیناخیردههجنگهایوسپتامبر11



تهدید شناسی. 2

منشا تهدید-1-2
.به هنگام و پر قدرت را تدبیر نمود واکنشهایی هوشمند ، و می بایست بیرونی داشته ، در اختیار نبوده منشا تهدید 

دسته بندی تهدید-2-2

. استدرک نوع و ضریب تاثیر هر تهدید حیاتی.می شودتقسیم انسانی طبیعی و به دو نوع، تهدید در ادبیات استراتژیک 

تهدید
طبیعی

انسانی
عمدی

نظامی

مردم محور

غیرعمدیهفناوری پای



طبیعیتهدید ویژگی -1-2-2

 وقتی که منشا طبیعت باشد، ویژگی هایی زیر را پیدا می کند، انسان ؟نه اول اینکه منشا آن طبیعت است و:

 کار می شود محور اینکه فعل و انفعاالت طبیعی زمین  اول

؟.ندارداینکه در آن انگیزه دشمن و خصومت وجود دوم

یتاا  فرقای ، تهدید و عنصر تشکیل دهنده تهدید، یک مفهوم ثابت است مثل زلزله ی نپاال باا زلزلاه ی ایاران ماهسوم

.نمی کند

 ساال پایش تفااوتی ۲۰ساال پایش و ۲۰۰است یعنی زلزلاه حد صفر و در بسیار کم منشا آن ثابت ویا تغییرات تهدیدطبیعی

نداشته و زیاد تغییر در آن اتفاق نمی افتد

 وخشک سالی ،آتشفشان،زلزله،سیل شامل....

تهدید شناسی. 2



تهدید انسانیویژگی -2-2-2

کندغلبهدیگرکشوریبرمی خواهدایانگیزهباکشوریکیاانسانیکانسانیتهدیداتدراینکهاول.

شودمیریزیپیفرماندهیساختاروتاکتیکاستراتژی،،تهدیددکترینطراحیباتهدید،انگیزهپیدراینکهدوم.

می شودعملیتهدیداستراتژی،ازپساینکهسوم.

وجنگحوزهتهدیدات،سیاسیهایبحران،هواآلودگی،شیمیاییموادنشست،شیمیاییانفجارشامل...

تهدید شناسی. 2



حوزه های اصلی تهدید-3-2

تهدید شناسی. 2

تهدیدمردم سو

تهدید نهادسو

تهدیدات کالبد سو



مبانی پدافند غیر عامل. 3

پدافند-1-1-3

اهدافبهندشمدستیابیازممانعتهدفبادشمنافندیپداقداماتکاهشیاکردنخنثیودفعکلیمفهومبهپدافندواقعدر

.استخود

است«غیرعاملپدافند»و«عاملپدافند»عمدهبخشدوشاملکهاستپارچهیکمفهومیکپدافند.

تعاریف. 1-3



مبانی پدافند غیر عامل. 3

پدافند عامل-2-1-3

 جنگی استابزار سالح و مبتنی بر بکارگیری اقدامات دفاعی و  تدابیر شامل تمامی .

وی دن حملاه و خنثای کاربرای پرهیاز و به کارگیری جنگ افزارهای مناسب با دشمن مستقیم رویارویی پدافند عامل به معنای

. است



وطراحیاصولرعایتمبنایبروشرایطوابزارازاستفادهباکهاستهاییروشواقدامات،تمهیداتازمجموعهعاملغیرپدافند

دفاعیتوانوسیکازاتکا،خودصورتبهوانسانینیرویبهنیازبدونالمقدورحتی،پذیرآسیبمناطقآمایشیریزیبرنامه

.سازدمیفراهمهزینهکمترینبارابازسازیامکانوکاهشراتهدیدپیامدهایدیگرسویازودادهافزایشرامجموعه

کشوران هایشریواسناد،تجهیزات،تاسیسات،ساختمان  ها،نیروی انسانیآسیب پذیریکاهشموجبکهمسلحانه ایغیراقدامهر

.گردددشمنمخربوخصمانهعملیاتمقابلدر

تلفاتوهزینهزمان،زمینهدردشمنپذیریآسیبافزایشوخودیپذیریآسیبکاهشعاملغیرپدافندکلیتعریفیکدر

.است

تعاریف پدافند غير عامل -3-1-3

مبانی پدافند غیر عامل. 3



مبانی پدافند غیر عامل. 3

پدافند کالبدی

تعیین نوع پدافند قابل 
اعمال

پدافند پرتویپدافند اقتصادی

پدافند مردم محور پدافند عمومی

پدافند شیمیایی

پدافند سایبری
پدافند زیستی

پدافند غیر عامل در مقابل تهدیدانواع -2-3



مبانی پدافند غیر عامل. 3

ری اقادامات ؛ یا همان رویکرد پدافند گذشته که مقاوم سازی در برابر تهدیدات نظامی است که یکساپدافند غیر عامل عمومی-1-2-3

.عمومی انجام می گیرد

ور، اماروزه ؛ پدافند در فضای سایبر علیه تهدیدات عامالنه ی واحدهای نظاامی ساایبری کشاورها بار علیاه کشاپدافند سایبری-2-2-3

بری هار ناوع منظور ازپدافناد ساای. کشورهای زیادی ارتش درست کرده که بر علیه اهداف استراتژیک سایبری کشورهای دیگر حمله کنند

.هک و نفوذ نیست، بلکه به تهدیدی گفته می شود که مقابله با دشمن سازمان یافته در حوزه های سایبری باشد

ناه حوزه ی انسان، دام، غذا، آب آشامیدنی، محیط زیست و کشاورزی فعالیت می کند و تهدیدات عامال۶؛ که در پدافند زیستی-3-2-3

.مهندسی شده و عمدی زیستی را بر علیه کشور مدیریت و کنترل می کند

ه ای ؛ در واقع دفاع و پدافند و صیانت از مردم در برابر هار ناوع حادثاه ی هساته ای اسات، ایان حادثاه ی هساتپدافند پرتویی-4-2-3

.می تواند نشت کارخانه باشد یا اقدام تروریستی گروهی در نزدیکی مراکز هسته ای و می تواند تهدیدات هسته ای باشد

انواع پدافند غیر عامل در مقابل تهدیدمعرفی مختصر -2-3



رامهندسینگاه هاآنساختدروکنیممدیریتوکنترلبتوانیمراکشورشیمیاییساخت هایزیرحوادثاینکهیعنی؛شیمیاییپدافند-5-2-3

.دهیمکاهشطرحذاتدرراپذیریآسیببتوانیمکهشکلیبهکنیماعمال

:دادانجامکاربایدرویکرددوباکالبدیپدافندمباحثدر؛فنییاکالبدیپدافند-6-2-3

بعدوموجودیسازهبرتهدیدوخطرتحلیلیعنیمی گویند،معکوسمهندسآنبهکهاستموجودساخت هایزیربرکالبدیپدافندنگاهرویکردیک

.شودپذیریآسیبکاهشموجبوباشدداشتهراکاراییحداکثروهزینهحداقلکهحل هاییراهبررسی

.می کنیمنبالدراعاملغیرپدافندمباحثآنساختباگامبهگامواستفادهمشاورانازکارخانهیکساختبهشروعازقبلکهاستاینهمدومرویکرد

درپایدارییکبهکهکنیمدنبالرااقتصادیاقداماتازمجموعه ایبایدو«هستیماقتصادیعیارتمامجنگیکدرگیر»؛اقتصادیپدافند-7-2-3

.کنیمتأمینرامردمنیازهایبتوانیموباشدداشتهتداوماساسیکارکردهایرسیده،اقتصادیحوزه

Civilراآناسمدیگرکشورهایدر؛محورمردمپدافند-8-2-3 DefenseیاCivilian Passive Defenseعاملغیرپدافندواقعدرکه

مردمیادارهبهکمکمردم،نیازمندی هایتأمینبهکمکجنگ،مخصوصا حادثهبرابردرمردمصیانتازعبارت اندآنمأموریت هایبرخیاستمردمی

.استجدیدسالدرعاملغیرپدافنداصلییحوزههشتموارداینمردم،امنیتواسکانوطراحیو

مبانی پدافند غیر عامل. 3



اهداف پدافند غير عامل-3-3

مبانی پدافند غیر عامل. 3

کاهش آسیب پذیری

تسهیل مدیریت بحران

استمرار خدمات ضروری

بازدارندگی دفاعی

افزایش پایداری



اصول حاکم برنظام پدافند غير عامل-4-3

مبانی پدافند غیر عامل. 3

اقتدار 
درون زا

مدیریت 
جهادی

مردم داری، 
مردم یاری و 
مردم بانی 

چندمنظور
گی 
کارکردی

خالقیت و 
نوآوری

مداوم و 
همیشگی

آمادگیپایداری
هوشمندی 
در دفاع

در دفاعهوشمندی -1-4-3

ازعرصه،بایداینفناوریودانشناپذیر،پایانهایپیشرفتوتحوالتوغیرعاملپدافندعلومناشناختهوپیچیدهمحیطبهتوجهبا

.دادقرارسردرگمیوانفعالموضعدررادشمنونشدهغافلگیریدچارکشورتابردبهرهخوبیبهکیاستوهوشمندیعناصر



مبانی پدافند غیر عامل. 3

آمادگی-2-4-3

طرحریزی،اطالعات،برنامهآوریجمع:شاملآمادگیدهد،میافزایشتهدیدانواعبرابردرراجامعهتواناییکهاقداماتیمجموعه

.استرزمایشوتکرارتمرین،انجامومنابعتامینوتجهیزآموزشی،عملیاتی،مدیریتی،ایجادساختاردفاعی،ریزی

پایداری-3-4-3

موجبوردیدهگتحمیلکشورومردمبرمتخاصموبیگانهدولسویازکهنامالیماتیبرابردرملیمقاومتوقدمثباتایستادگی،

.گرددمیمحلیواستانیملی،مقیاسدرکشورملیامنیتارتقاءوملیتعادلحفظ

و همیشگیمداوم 4-4-3

نداردتهدیداتبودننزدیکیادوربهربطیوهمیشهبرایاستاصلیکغیرعاملپدافند



مبانی پدافند غیر عامل. 3

و نوآوریخالقيت -5-4-3

یاجدیدفرآوردهنوآوری،ازمنظوروکارهابهتردادنانجامبراینوینوجدیدهایراهیافتنفرآیندازاستعبارتخالقیت

.گرددمیارائهسازمانیاشخصیکتوسطکهاستخالقیمحصول

.هستندبودنمفیدهمچنینوباربودناولوسرآغازنوبودن،تازگی،همچونمفهومیعناصرداراینوآوریوخالقیت

کارکردیچندمنظورگی 6-4-3

همانندیعیغیرطبوطبیعیتهدیداتوقوعشرایطدرآنهاچندگانهاستفادهمنظوربه...وتجهیزاتاماکن،ساختوطراحیمطالعه،

همراهبهرایاقتصادصرفهازجملهموضوعاتیچندگانه،استفادهبرعالوهتواندمیشهردرایمنپناهگاهیکعنوانبهمتروساخت

.باشدداشته



مبانی پدافند غیر عامل. 3

داری، مردم یاری و مردم بانیمردم -7-4-3

وتهاجمیراهبرددرکهگردند،میمحسوبکشورهایسرمایهترینباارزشوترینمحوریجزءملیارادهومردمیجمعیت

حفظایراستدرناپذیراجتنابامریآنهابهخدمتومردمازصیانتمیباشند،آنهااهدافترینمحوریجملهازنیزدشمنآفندی

.استمدنظروموردتوجه(بانمردمودارمردمیار،مردم)رویکردسهباکه.داردقرارکشور،ملیقدرتارتقاءو

درون زااقتدار -8-4-3

ایرانتملدرونیاستحکام.استاسالمیجمهورینظامدرونیساختاستحکاماست،اهمیتحائزاسالمیجمهورینظامبرایآنچه

.کندحفظراکشورایناستتوانستهامروزتااولروزازکهچیزیهمان

نظرکهاشدببرخوردارایشدهشناختهرسمیتبهمقبولیتوقدرتتوانمندی،چنانازحکومتیافردکهاستآنمعنیبهاقتدار

.کننداطاعتاوازدیگرانوباشدآخرحرفآیدمیپیشکهمسائلییاموضوعدراو



مبانی پدافند غیر عامل. 3

جهادیمدیریت -9-4-3

علمی،هایعرصهتمامیدربلکهنظامیعرصهدرصرفانهمبارزهبرمبتنیجمعیدستههایفعالیتکنترلورهبریهنروعلم

سه.داردودوجآنبهرسیدندرکهموانعیرفعوسیستمیککالنوراهبردیاهدافبهنیلجهت...وسیاسیفرهنگی،اقتصادی،

:جهادیمدیریتویژگی

مردمبهخدمت

(خلوص)خدایینیت

علمبرتکیه



مبانی پدافند غیر عامل. 3

چرخه اقدامات 
پدافند غیرعامل

دسته 
بندی 
سرمایه

تحلیل 
ریسک

کاهش 
آسیب 

پذیری ها

پایش 
مجدد 

تهدیدات

تولید 
آمادگی

تهدید و 
سناریو 

پایه

بروزرسانی 
اقدامات

شناسایی 
تهدیدها

شناسایی 
آسیب 

پذیری ها

مصون 
سازی

چرخه اقدامات پدافند غير عامل-5-3



مبانی پدافند غیر عامل. 3

پدافند کالبدی-1-6-3
حالردبرداری،بهرهوضعیتدرراکشورزیرساختهایکهاستمهندسیوپدافندیالزاماتوواصولتدابیرواقداماتازایمجموعه

ازبرداریبهرههمچنین.کندمیپایداروایمنسایبریواقتصادیسخت،زیرساختی،تهدیدهایانواعبرابردرمطالعه،حالدروساخت

کهاستچیزیآنکالبدیپدافندواقعدر.سازدمیپایدارومصونتهدیدات،وقوعوضعیتدرراآنهاکارکردتداوموهازیرساختاین

سازوساختربتهدیدتاثیرکهساختراکشورایگونهبایدیعنیدیگر،عبارتبه.گرددامنکشورنطاموکالبدآن،راهازاستقرار

.برسدصفربهکشور

پیکره 
کالبدی 
کشور

زیرساخت ها

شریان های 
ارتباطی

خطوط انتقال 
انرژی و ارتباطی 

(مخابراتی)

مراکز حیاتی و 
مهم کشور

معرفی کامل رویکردهای نوین پدافند غير عامل-6-3
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اهداف پدافند کالبدی-1-1-6-3

مطالعه و طراحی مجدد و بازمهندسی نظام فنی و مهندسی پدافند کالبدی

سازماندهی قرارگاه بنیادین پدافند کالبدی کشور

تهیه نظامات و آیین نامه های تخصصی فنی و مهندسی پدافند کالبدی

طراحی و استقرار راهبری نظام آموزشی تخصصی پدافند کالبدی کشور

طراحی و بازمهندسی نظام تهدیدشناسی تخصصی پدافند کالبدی

تولید جهاد  بومی سازی آیین نامه های فنی و مهندسی پدافند کالبدی

طراحی نظام تولید امنیت و حفاظت در طرح های دارای اهمیت پدافند کالبدی

 دستیابی به نظام تولید دانش روزآمد و پایدار مهندسی و فنی

طراحی نظام تهدید شناسی تخصصی

تربیت منابع انسانی متخصص در پدافند کالبدی کشور

ارتقای توان علمی و قابلیت  انتقال و مدیریت دانش به دانشگاه های غیرنظامی
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ابعاد و حوزه ها-2-1-6-3

:ابعاد و موضوعات اصلی نظام فنی و اجرایی پدافند غیرعامل

عاملغیرپدافنداجراییوفنینظامات

عاملغیرپدافندبومیفنیهایظرفیتتولید

،هاطرحارزیابینظارتووکنترلراهبری،هدایت

مهندسیوفنیدانشمدیریتوتولید

هازیرساختبومیتوسعهطرحالگوی

کشورهایطرحدراجراییوفنینظامسازینهادینه

عاملغیرپدافنددرمهندسیدانشسازیبومی
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مراکز-3-1-6-3
مراکز ثقل 

به.تاسمتمرکزآنبرکشورادارهوهستندتهاجمموردکشورقدرتوهافعالیتتحرکات،تماممنشاومحورمجموعدرکههستندمراکزی

.نمودوانعنثقلمرکزتوانمینیزرامختلفکارکردهایتقاطعوتمرکزنقطهدرکشوریککارکردهایاساسیهایگلوگاهدیگرتعبیر

مراکز ویژه 
موضوعردتاثیراتیهاآننبودواستوابستههاآنبهحیاتیهایزیرساختازبخشیکهکشورفردبهمنحصرهایزیرساختازایمجموعه

.(کشورسایبریمغز)زیرساختارتباطاتشرکتمانندداردکشوربقایوحفظ

مراکز حیاتی
دشمنسطتوهاآنتصرفیاآسیبواستحیاتیکشوربرایهاآنفعالیتاستمرارووجودوهستندملیفعالیتگسترهدارایکهمراکزی

.گرددمیملیامنیتافتادنخطربهوکشورامورادارهدرکلیاختاللباعث
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مراکز-3-1-6-3
مراکز حساس 

بههاآنصرفتیاآسیبواستضروریکشورازمناطقیبرایهاآنفعالیتاستمرارووجودوهستندامنطقهفعالیتگسترهدارایکهمراکزی

.گرددمیکشورایمنطقهامنیتافتادنخطربهوکشورازمناطقیدراختاللروزبهباعثدشمنوسیله

مراکز مهم 
هاآنرفتصیاآسیبواستاهمیتدارایکشورازبخشیبرایهاآنفعالیتاستمرارووجودواستمحلیفعالیتگسترهدارایکهمراکزی

.گرددمیکشورمحلیامنیتافتادتخطربهوکشورازبخشیدراختاللبروزباعثدشمنوسیلهبه

مراکز قابل حفاظت 
.بنزینمپپیکیابانکیکماننداستاینقطهمقیاسدرهاآنتاثیرسطحواستمهمدستهمراکزازکمترهاآناهمیتکههستندمراکزی
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اصول پدافند غيرعامل در مهندسی کالبدی-4-1-6-3

اصل طبقه بندی زیرساخت ها بر اساس اهمیت و الویت و ماهیت

اصل تناظر یک به یک امنیت، استحکام

اصل استفاده از پهنه امن سرزمین

اصل رعایت مکان یابی

اصل کوچک سازی و ارزان سازی

 اصل موازی سازی

اصل چند منظورگی

اصل مقیاس بهینه

 (قابلیت پاسخگویی به تهدید)اصل تهدید محوری، اصل پاسخ به تهدید

اصل تداوم کارکرد

  اصل مهندسی ارزش
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پدافند سایبری-2-6-3

وتجزیه،پذیریآسیباستخراجتهدید،تشخیصرصد،پایش،توانمندیکهاستسایبریغیروسایبریاقداماتمجموعه

رادشمنبریسایتهدیدبهپاسخگوییقدرتتولیدواطالعاتبازیابیسایبری،تهاجمکنترلومدیریتخطر،میزانتحلیل

شودشورکسایبریبومزیستوسایبریملیهایسرمایهازحفاظتوپذیریآسیبکاهشسازی،مصونموجبوکندایجاد

.نمایدسلبمتخاصمینکلیهازراسایبریتهاجمامکانبازدارندگیتولیدباو

زیست بوم  سایبری-1-2-6-3

باپویاودهزنصورتبهکهایرایانههایسامانهارتباطی،هایشبکهاطالعات،فناوریهایزیرساختازمتشکلبومیمحیطبه

.شودمیگفتهسایبریبومزیستاست،تعاملدرانسانیعوامل
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:عتیصنکنترلرهایواطالعاتیهایسامانهوارتباطیهایشبکهواطالعاتفناوریهایزیرساختازعبارتندهاسرمایهاین

کشورحساسیاحیاتیهایزیرساخت.1

سایبریکلیدییاحیاتیهایسامانه.۲

سایبریکلیدییاحیاتیاطالعات.3

ایراناسالمیجمهوریسایبریسرزمینیقلمرو.4

سرمایه های سایبری-2-2-6-3

قابلیتهکملیسرمایهآنسازیپیادهیاداخلیهایکنترلیاامنیتیهایرویهسایبری،ملیسرمایهیکدرموجودضعفبه

.ددگرمیاطالقباشد،داشتهراسایبریجنگیاوتهاجممنظوربهخارجیوداخلیتهدیداتشدنفعالیابرداریبهره

آسيب پذیری سایبری-3-2-6-3
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تهدیدات 
سایبری 
کشور

تهدید سرقت 
اطالعات

تهدید دسترسی 
اطالعات

تهدید افشا و 
نقض محرمانگی 
اطالعات

تهدید صحت و 
اصالت اطالعات 

هدف تهدید

ریسک

دسته بندی  تهدیدات  سایبری-3-6-2-4ابعاد تهدید سایبری-5-2-6-3
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مشخصه های تهدیدات  سایبری-6-2-6-3

حداقلباشدیسایبرفضایبهوابستهکهجهانازبخشیهر.استگستردهسایبریفضایخودهمانندراهبردیتهدیدطبیعت
زیرساختارچهیکپکنندهتهدیدتواندمیکههستیمروبروایخصمانههایفعالیتبابنابرایندارد،قرارخطردربالقوبصورت
روشرهبهیاوبدهدسرقتامکانمعنویمالکیتسارقانبهوسازدخارجپایداریازرامامالیهایسامانهوباشدماحیاتیهای
.ببردتحلیلراملیامنیتمهماهدافبهنیلجهتدرفناوریبراتکابرایماتواناییدیگرمهم

این.استهنهفتسایبرحوزهدرعمیقاسایبریفضایدرامنیتواطالعاتیکپارچگیبهمربوطتهدیدات
افزارینرمعاملهایسیستمدرشدهدادهقراریاموجودبالقوههایپذیریآسیبازناشیتهدیدات
کهرودمیارکبهدلیلاینبهنهفته،لفظ.استناقصیامعیوببالقوهافزارهایسختازناشیهموپیچیده
.نمودآشکاروکشفکاملطوربهراآنتواننمیهرگزلذاوبودهسایبریفضایذاتیویژگیبالقوهتهدید

هایهگرو.استبالقوهبدخواهعامالنازدیادتهدیداتاینمشخصه.استمتنوعسایبریفضایدرتهدیدات
هراز«رمیسرگخاطربهفقط»هکرهایومدیریتیمستقلهایسازمانمناسب،سازماندهیباخرابکاروجنایتکار
.کندمیتحمیلراتهدیدازمجزایینوعخرابکاریعامالناینازکدامهر.دارندحضورصحنهدرمارکی

گسترده

نهفته

متنوع
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پدافند شيميایی-3-6-3

وضعیت،الماعوتشخیصشیمیایی،حوادثوتهدیداتپایش،ورضدشاملشیمیاییپیشگیرانهاقداماتازایمجموعهبه

مرین،تآموزش،بازیابی،آلوده،منطقهپاکسازیمصدومین،درماننجات،وامدادآلودگی،رفعآلوده،منطقهسازیمحدود

درشورکشیمیاییحوادثبحرانمدیریتوشیمیاییزیرساختسازیمصونها،پذیریآسیبکاهشآمادگی،ارتقای

.گرددمیاطالقشیمیاییپدافندمتصوره،حادثهوتهدیدگونههربرابر
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حوزه های تهدیدات شيميایی-1-3-6-3

یی
میا
شی
ت 
دا
دی
ته
ی 
ها
زه 
حو

حوزه های تهدید زا

حوزه جنگ استفاده دشمن از سالح های شیمیایی

حوزه صنعت 

حوزه نقل و انتقال
حمل و نقل مواد سیمیایی پرخطر 
در جاده ها در نزدیکی خطوط 

لوله

صنایع مرتبط با مواد شیمیایی پرخطر و 
تجهیزات معیوب  سهوا یا تعمدا

حوزه های تهدید پذیر 

حوزه انسان مهم ترین سرمایه کشور

حوزه کشاورزی غالبا تهدید به وسیله صنعت 

حوزه محیط زیست غالبا تهدید به  وسیله صنعت
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پدافند شيميایی-3-6-3
د 
دی
ته
ع 
قو
ز و
ش ا
 پی
ت
اما
قد
ا

ایجاد هماهنگی از طریق سازماندهی

تعریف وظایف در دستگاه های ذیربط

فرهنگ سازی بررسی سناریو های تهدید

آموزش و ارتقای آگاهی

ش 
اه
ی ک
ستا
 را
در
ی 
یای
یم
 ش
ند
داف
ت پ
اما
قد
ا

ها
ب 
سی
و آ
ها 
ید
هد
ت شناسایی تهدیدات و آسیب ها

کاهش آسیب پذیری ها

آمادگی واکنش
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پدافند زیستی-4-6-3

پایش،ورصدقبیلازاقداماتازایمجموعه

وتصمیمتشخیص،هشداردهی،آشکارسازی،

وحفاظتبحران،مدیریتکنترل،عملیات،

وبازیابیدرمان،نجات،وامدادپیشگیری،

ردآلودگیرفعوسازیمحدودمنابع،بازتوانی

ازحفاظتموجبکهزیستیتهدیداتبرابر

وزیستیتهدیداتبرابردرملیهایسرمایه

.گرددمیهاآنازناشیعواقبوآثارکاهش

ماهیت 
تهدیدات 
زیستی 

تهدیدات 
طبیعی

تهدیدات جنگی
تهدیدات 
تروریستی
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ضرورت توجه به تهدیدات زیستی-1-4-6-3

ضعف قوانین و اهرم های 
ری بازدارنده برای منع بکارگ
عوامل زیستی

باال بودن قدرت آسیب 
بت رسانی عوامل زیستی نس

به سایر تهدیدات ناهمطراز

گسترده بودن حوزه 
تهدیدات زیستی

اده از تاکید آمریکا بر استف
تمامی مولفه های قدرت خود
هادر برخورد با سایر کشور

سرمایه گذاری کالن 
کشورهای غربی به ویژه 
آمریکا در حوزه عوامل 

زیستی 

تجربه بکارگیری عوامل 
ا ایران در.ا.زیستی علیه ح

جنگ تحمیلی

وجود سابقه بکارگیری 
نان عوامل زیستی توسط دشم

در کشورها مختلف در طول 
تاریخ

توان نظامی و تکنولوژیک
دشمنان در دستیابی به 
ده و عوامل زیستی شناخته ش
ای ناشناخته و ایجاد بیماری ه

جدید
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اهداف تهدیدات زیستی در زمان صلح-2-4-6-3

ت آسیب رساندن به زیرساخ
ها اقتصادی

شتی از بین رفتن امنیت بهدا
و غذایی

ایجاد ترس و وحشت در 
جامعه

ایجاد بازار فروش محصوالت
دارویی و مواد مبارزه با 
آفات و بیماری های 
کشورهای غربی

آسیب پذیر نشان دادن 
کشور در برابر مواجهه با 
بحران ها و ایجاد تنش های 
هسیاسی و اجتماعی در جامع

آسیب رساندن به سالمت
عمومی جامعه و ایجاد تلفات

جانی

تحمیل هزینه های سنگین
امقابله با آفات و بیماری ه

تضعیف موقت  بهداشت و
ع سالمت کشور در میان جوام

بین المللی
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اهداف تهدیدات زیستی در زمان جنگ-3-4-6-3

ای فشار به دولت ها بر
تسلیم شدن 

خدشه دار نمودن 
چهره مقدر نیروها 

قتل عام مردم  و از 
بین بردن مقاومت 

کاهش توان و آمادگی
نیروهای رزم و 
پشتیبانی

ایجاد غافلگیری و 
وارد نمودن ضربه 

نظامی

آسیب رساندن به 
سالمت عمومی جامعه 
و ایجاد تلفات جانی

ایجاد وحشت عمومی
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مفاهيم عمده پدافند زیستی-4-4-6-3

ماهیت تهدیدات 
زیستی

عرصه ها حوزه ها

استراتژی دشمناهداف دشمن
سناریوهای جنگ 

زیستی

پیامدهای تهدیدات 
زیستی
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منشا تهدیدات زیستی-5-4-6-3

دخالتبدونکهحوادثی
عیطبیانتشاراثردرانسان
درضعفیازیستیعوامل
یهافعالیتدرایمنیرعایت

وآزمایشگاهی،تحقیقاتی
اپیدمیبهوایجادصنعتی
.گرددمیمبدلفراگیر

حوادث محیطی و بیماری 
های طبیعی 

یزیستعواملبکارگیری
وانسانیمنابععلیه

اقتصادیهایزیرساخت
ایهاگروهاشخاص،تویط
ایجادهدفباکههادولت
برهمووحشتورعب
امنیتوثباتزدن

انبیمنظوربهواجتماعی
میانجاماهدافتحمیلیا

.گیرد

اقدامات تروریستی

ازانپنهیاآشکاراستفاده
یهعلزیستیتسلیحات
زیریاوانسانیمنابع
کهاقتصادیهایساخت
صممتخاکشوریکتوسط
نمودنواردهدفباو

ردنببینازنظامی،ضربه
خساراتتحمیلمقاومت،
دارخدشهواقتصادی
رکشوملیامنیتنمودن
.گیردمیانجام

تهدیدات ناشی از کشور 
متخاصم 
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پدافند زیستی-4-6-3

ویژگی های 
جنگ زیستی

نسبتا ارزان
فاعل 
مجهول

قابلیت 
فراگیری در 
تبستر زیس

قابلیت 
عانتقال سری

گمنامی در 
حمله

تجهیزات 
محوری

امکان تولید 
ساده سالح

صعوبت 
اثبات تهاجم
و منشا آن 

عدم نیاز به 
تجهیزات 
برای 
فراگیری 

وجود بستر 
مشترک 
انسان و دام

تشخیص تهدید

هشداردهی

تصمیم و عملیات

محدودسازی

رفع آلودگی

درمان و بازیابیامداد و نجات

پاکسازی و دفن 
بهداشتی

مصون سازی

تولید آمادگی و 
ارتقا آن

ارزیابی مجدد و 
بروز رسانی 
اقدامات

چرخه پدافند 
زیستی
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پدافند زیستی-4-6-3

:چالش های عمده  موجود در حوزه پدافند زیستی کشور

مشترکهایبرنامهنبود
دستگاهیبینناهماهنگی
زیستیپدافندزمینهدرکافیتجاربنبود
زیستیتهدیداتتشخیصوآشکارسازیپایش،رضد،سامانهنبود
زیستیهایبحرانبامواجههدرجامعهفرهنگینظامدرضعف
نیازموردمدیریتیوتخصصینیروهایدرضعف
زیستیبحرانمدیریتسامانهنبود
زیستیپدافندحوزهدرکشورصنعتیوفناوریدانشی،وابستگی
زیستیتهدیداتبرابردرایرانا.ا.ححمایتسازوکارهایدرضعف
کشوردرزیستیپدافندتخصییهایکلکسیونوهابانکنبود
کشوردرزیستیپدافندآزمایشگاهیوتخصصیهایزیرساختدرضعف
زیستیتهدیداتبرابردرکشورمختلفهایساختزیربودنپذیرآسیب
ذیربطهایدستگاهدرزیستیتهدیداتازمشترکدرکومفاهیمادبیات،وجودعدم
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پدافند پرتوی-5-6-3

امدادگیری،پیشوحفاظتکنترل،عملیات،وتصیمتشخیص،هشداردهی،سازی،آشکارپایش،ورصداقداماتمجموعهبه

حداقلهببرایپرتویحوادثوتهدیداتبرابردرآلودگیرفعومحدودسازیمنابع،بازتوانیوبازیابیدرمان،نجات،و

.گرددمیاطالقهاآنازناشیزیانبارعواقبوآثاررساندن

تهدیدات هسته ای-1-5-6-3
که از طرق ذیل باعث انتشار پرتو و موجب تهدیداتی 

تضعیف و نابودی سرمایه های انسانی و یا آسیب های 
:اقتصادی گردند

حمالت نظامی

حمالت سایبری

اقدامات تروریستی

 حوادث هسته ای

ابعاد و 
حوزه ها

داخل سایت های 
هسته ای

جمعیت همجوار 
هسته ای

جابجایی مواد هسته 
ای در جاده ها

هرگونه حادثه 
پرتوی
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پدافند اقتصادی-6-6-3

موجبکهغیرنظامیاقداماتمجموعه

سطحارتقاآشکارسازی،توانایی

بآسیکاهشبازدارندگی،ومصونیت

پایداروکیفیتباتامینتداومپذیری،

مدیریتتسهیلواساسینیازهای

اقتصادیتهدیدهایمقابلدربحران

.شودمیدشمن

ی
اد
ص
اقت
د 
افن
پد

استفاده دشمن به عنوان یک ابزار در جنگ اقتصادی

شناخت پیش دستانه تهدیدات و استراتژی دشمن 

مشخص کردن نقاط آسیب پذیر خود

شناسایی و اتخاذ رویکردها و راهبردهای اساسی
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ابعاد و حوزه های پدافند اقتصادی-1-6-6-3

حوزه برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی

حوزه ارزی و بانکی بین الملل

حوزه درآمدهای دولت

حوزه تامین غذاهای اساسی

حوزه دارو

حوزه صنعت و تولید داخل

حوزه علم و  فناری

حوزه تجارت خارجی

حوزه دیپلماسی اقتصادی

 حوزه حمل و نقل

حوزه مفاسد اقتصادی

حوزه انرژی

 حوزه فرهنگ
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ارزش ها و اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی-2-6-6-3

فرهنگ و مدیریت جهادی

برونگرایی، الهام بخشی و پیشرو بودن

پویایی، انعطاف و تکامل پذیری

آینده نگری، تدبیر بلند مدت و ثبات در تصمیم گیری

عدالت و عدالت محوری

دانش بنیان

مردمی، مردم محوری

انقالبی، اسالمی و متناسب با شرایط بومی

 (اقتصاد ریاضتی نیست) اقتصاد مقاومتی

متناسب با شرایط بومی

 مقاومت در برابر تکانه های اقتصادی و نفوذ دشمن

فایق آمدن بر مشکالت مزمن و دیرپای اقتصادی

فعال سازی ظرفیت های فراوان معنوی و مادی

درون زایی و اتکا به ظرفیت های داخل
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پدافند مردم محور-7-6-3

ردممادارهوصیانتوحفاظتقدرتکشوربهکهاستهاییزیرساختوهابرنامهها،طرحراهبردها،تدابیر،اقدامات،مجموعه

وحکومتمیانپیوستگیوکردهفراهمراجنگوبحرانزماندرمخصوصاهاآننیازهایتامینامکانچنینهم.دهدمیرا

.کندمیتضمیندشمنحوزهاینتهدیداتبرابردررامردم

اهداف پدافند مردم محور-1-7-6-3
صیانت و حفاظت از مردم در برابر شرایط خاص

تامین نیازهای اساسی مردم در شرایط خاص

تضمین تداوم کارکردهای اساسی حوزه مردم

تسهیل مدیریت بحران های خاص برای مردم

 ارتقای انسجام بین حکومت و مردم

هدایت، آگاهی بخشی و اطالع رسانی به مردم در شرایط خاص

اداره پایدار مردم در شرایط خاص

تولید قابلیت انتقال، جابجایی، اسکان موقت مردم در شرایط خاص  .
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رسالت پدافند مردم محور-2-7-6-3

تسهیل مدیریت بحران ناشی از بروز تهدیدات جنگ

تداوم کارکردهای اساسی و ضروری مردمی

حفظ پیوستگی بین مردم و حکومت

تامین نیازهای ضروری مردم در شرایط بروز تهدید و جنگ

صیانت از مردم و سرمایه های انسانی

استحکام داخلی و مصون سازی  کشور

حفاظت، هدایت و اداره مردم در شرایط وقوع تهدیدات و جنگ

فرهنگ سازی و ارتقای بصیرت مردم  .

ماموریت پدافند مردم محور-3-7-6-3

صیانت و حفاظت از مردم

حفظ انسجام و پیوستگی حکومت و مردم

تامین نیازمندی های مردم در شرایط خاص

ارتقای انسجام بین حکومت و مردم

تسهیل مدیریت بحران

 (دفاع با مردم)مشارکت مردم در دفاع

هدایت و آرامش بخشی مردم.
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تهدیدات 
مردم محور

جنگ نرم

جنگ مردم 
محور

جنگ 
روایات و 
ایده ها

جنگ غیر 
نظامی

جنگ 
اقتصادی

جنگ ضد 
امنیتی

شناخت و دسته 
بندی سرمایه 

های مردم پاایش و شناخت 
تهدیدات مردم 

محور

شناخت آسیب 
پذیری مردم 

جامعه و 
حکومت

تحلیل پیامدهای 
تهدیدات مردم 

محور

افزایش حفاظت 
و صیانت از 

تامین نیازهای مردم
مردم

تداوم کارکرد و 
استمرار خدمات 

ضروری

ارتقای انسجام 
بین حکومت و 

مردم

ارزیابی مجدد 
تهدیدات مردم 

محور

بروزرسانی 
اقدامات

چرخه پدافند 
مردم محور



مخاطراتپذیریآسیبکاهشیاحذفسببکهدفاعیمالحظاتوفنیاقدامات،تدابیرمجموعهبه

زنیومستقرمراکزسایروزیستیمراکزوشهرهادر(طوفانولغزش،رانش،زلزله،سیلخشکسالی،)

ماتتهاجبرابردرمردمبهامدادوادارهقابلیتومردمازحفاظتوایمنیحداکثرتامینوآنهایزیرساخت

.شودمیگفته،گرددمی(تحریم،داخلیهایشورش،جنگ)دشمنخصمانه

تعریف پدافند غير عامل شهری-1-4

مبانی پدافند غیر عامل شهری.4



.گرددمیانسانینیرویبقایحفظوماندنزندهموجب-1

.استگرانبسیارتسلیحاتوتجهیزاتحفظدرارزیواقتصادیکالنجوییصرفهموجب-2

بحرانرایطشدرفعالیتادامهوحفظ...وفرهنگیوعلمیعمدهمراکزوارتباطینظامی،سیاسی،اقتصادی،حساسوحیاتیمراکز-3

.کندمیممکنراجنگو

.گرددمیدشمنبهتوجهقابلهزینهتحمیلموجب-4

.گرددمیرزمندگانودرشهروندانمثبتروانیوروحیتأثیراتنآمدوجودبهباعث-5

.شودمیدشمنازعملابتکاروآزادیگرفتنومناسبمکانوزماندرزدنضربهبراینیروهاحفظباعث-6

اهميت  پدافند  غير عامل شهری-2-4

مبانی پدافند غیر عامل شهری.4
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قیاخالنظرازوداردکمتریهایهزینهومخارجغیرعاملدفاععنصر،(غیرعاملوعاملدفاع،تهاجم)عنصرسهمقایسهمقامدر-7

.داردزاتنشکمودوستانهصلحمفهومیسیاسیوبشردوستیو

کشورمیاللاستقووابستگیعدموخودکفاییسیاستباعثوتربودهالوصولسهلوترسادهشهریغیرعاملپدافندبهنیل-8

.گردد

.شودمی(ایهستهانفجارتلفاتمقایسه)ضایعاتوتلفاتکاهشسبب-9

.شودمی(نیروگاهیکارزشمحاسبه)ملیهایسرمایهحفظباعث-10
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:دبیان نموپدافند غیر عامل شهری را می توان در دو سطح اهداف 

 اهداف راهبردی

اهداف عملیاتی

اهداف پدافند غير عامل شهری -3-4
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اهداف راهبردی-1-3-4

:این اهداف را می توان چنین مشخص نمود. اهداف راهبردی پدافند غیرعامل، بیشترین اثرگذاری را بر سطوح راهبردی دارند

افزایش ظرفیت و توان بازدارندگی

کاهش احتمال آغاز تهاجم و جلوگیری از گسترش تهاجم ها

حفاظت و پاسداشت از نیروی انسانی و امکانات و سرمایه های ملی در تهاجم



اهداف پدافند غیر عامل شهری -2-5

اهداف عملياتی-2-3-4

:مودنمهم ترین اهداف عملیاتی  در صحنه نبرد را می توان در قالب اهداف مرحله ای به شرح زیر توصیف 

.I مراکز ویژه توسط دشمن، با استفاده از استتار، اختفا و فریبدیده نشدن تالش برای : مرحله اولدر

.II وع ماهیت با استفاده از پوشش و فریب در شناخت نشناخته نشدن در صورت دیده شدن توسط دشمن، : مرحله دومدر

هدف

.III ی و توساط دشامن، باا اساتفاده از عوامال طبیعاعدم قابل هدف گیری باودن در صورت شناخته شدن، : مرحله سومدر

...مصنوعی، استفاده از تونل و

.IVاده از باا اساتف-آسیب پذیر نبودن و یا حداقل آسایب پاذیری داشاتندر صورت هدف قرار گرفتن، : مرحله چهارمدر

مقاوم سازی و رعایت اصول ایمنی یا کم آسیب پذیر بودن با پراکندگی بخش های مهم و حساس

.V به صورت ،به سرعت قابل بازسازی و احیا شدن و امکان تدوام فعالیت داشتندر صورت آسیب دیدن، : مرحله پنجمدر

.سلوالرسازی بخش ها و یا اجزا و نیز تهیه طرح های مرمت و جایگزین
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پدافند غیر عامل 
شهری

حفاظت از 
جان مردم

حفاطت از 
تاسیسات

و 
تجهیزات

حفاظت 
سایبری از 

کشور

تداوم 
شبکه های 

اطالع 
رسانی

حفاظت از 
شهرها در 

جنگ ها

پایدارسازی 
مدیریت 

عالی کشور

تداوم اداره 
و مدیریت 

مردم

حفاظت از 
زیرساخت 

های 
حیاطی

استمرار 
خدمات 
ضروری

تامین 
نیازهای 

مردم

کارکردهای عمده پدافند غير عامل شهری-4-4
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شههری اسهتمهلغیرعاپدافنهد مطالعات وابسته بهه پیشبردو توسعهیکی از مهم ترین فاکتورهای مورد نیاز برای مقیاستوجه به .

ا سطح ملی از یک واحد ساختمان تعامل میتواند همان طور که در شکل زیر به صورت شماتیک نشان داده شده مطالعات پدافند غیر 

.را پوشش دهد

مقياس های مواجهه ی پدافند غيرعامل-5-4
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صلح آمیزترین روش دفاع و فطری ترین روش دفاع بشر در برابر حوادث

 بهترین و مناسب ترین شیوه کاهش مخاطرات وآسیب پذیری

 بازدارندگیابزارهایپشتوانه اقتدار ملی، یکی از مهمترین

مناسبت ترین راه کار افزایش آستانه مقاومت ملی

پایدارترین و ارزانترین روش دفاع

 هم راستا با سیاست های تنش زدایی

ایجاد بستر مناسب توسعه پایدار کشور

قابليت های پدافند غير عامل شهری -6-4
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خود باه انسان های اولیه برای در امان ماندن از تهاجم حیوانات وحشی و دیگر دشمنان خود و همچنین برای کاستن از نگرانی های

.پناه بردندپناهگاه های طبیعی و دیگر باالی درختان ، غارها

 برای پیشاگیری از حماالت غافلگیراناه دشامن در تماام نقااط جهااندروازه های مستحکم در اطراف شهرها و ایجاد خندقوجود

.امری رایج بود

یار عامالدر جنگ جهانی دوم که با استفاده از هواپیما و موشک توسط آلمان نازی شروع شد باعث شد تاا کشاورها باه پدافناد غ

ورهای بی طرفی در کنار کشورهایی مانند آمریکا، شوروی سابق، آلمان، انگلستان و کانادا حتی کش.اهمیت مضاعفی بدهندشهری

امال را در پس از جنگ جهانی دوم، دولات آلماان توساعه پدافناد غیار ع.مانند سوئیس با شتاب به پدافند غیر عامل روی آوردند

.دستور کار خود قرار داد

پيشينه پدافند غير عامل شهری -7-4



 با تحولی بازر  19۶۶میالدی تاسیس گردید و به سرعت توسعه یافت و از سال 19۶۰سازمان دفاع غیر عامل در اواسط سال شوروی سابق در

ارکینگ هاای تجدید سازمان گردید و ساخت پناهگاه های ضد هسته ای و دو منظوره کردن بسیاری از تاسیسات مانند ایستگاه ها و معاابر متارو و پ

.زیر زمینی از همان زمان در دستور کار قرار گرفت

 روسیهدرکشورشهری اقدامات پدافند غیرعامل برخی از:

سقف مهگاه زیر زمینی در آپارتمان ها و بناهای عمومی با عنوان پناهگاه های سردابی پنا
به کارگیری توام دفاع عامل و دفاع غیرعامل  .
 پناهگاه های خاکی در مناطق روستایی
با وسایل عمومی%۶۶پیش بینی تخلیه اضطراری مناطق هدف به میزان
استفاده از نیرنگ و فریب روس ها
 و جلوگیری از شناسایی آنها توسط ماهواره هااستتار هدف های مهم
 ساخت هدف های کاذب و فریبنده
انجام اقداماتی برای ایجاد موانع در عکسبرداری و فریب ماهواره ها
 ایجاد مراکزفرماندهی و کنترل متحرک
نگهداری قطعات یدکی و بحرانی در پناهگاه های مستحکم زیرزمینی

مبانی پدافند غیر عامل شهری.4
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غیرپدافندتوسعهوشدمطرحجمعیدستهوخانگیپناهگاه هایساختموضوع19۶3سالدرکوباوبرلینبحران هایگذشتازپسآمریکادر

.شدنوبلصلحبرندهویگرپییوجیننامبهآمریکاعاملغیردفاعکهبودگونه ایبهآمریکاعامل

 کشورآمریکابرخی از اقدامات پدافند غیرعامل در:

تفرقه و پراکندگی و بازسازی ایستگاه های مشابه

مستحکم کردن مواضع موشک های بالستیک و تاسیساتC4ISR

 (برای هر موشک مینت من چند پناهگاه )تدبیر پایگاه پناهگاه

تدبیر نگهداری موشک ها بصورت شناور در زیردریایی ها

تمام هواپیماها در حالت آماده باش فرودگاهی در فرودگاه های غیرنظامی بصورت متفرق% 4۰: استفاده از پایگاه های قمر

 747بوئینگ135در هواپیماهای  سی: پست فرماندهی متحرک

 ایجاد پناهگاه های ضدریزش اتمی سبک وزن برای حفاظت
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 ول و نیز موضوع پدافند غیر عامل مورد توجه خاصی مبذول گردیده است و دولات مرکازی وطیفاه دارد در ایان ماورد باه تادوین اصاکانادادر کشور

رش سازماندهی تنظیم همکاری دولت و نیروهای مسلح، آموزش مسئوالن و ماردم، اساتفاده از همیااری در تادوین برناماه های آموزشای محلای، گسات

. برنامه های تحقیقاتی و نمونه سازی از طرح ها اقدام نماید

 (سازمان دفاع شهری ) پاکستاندر:

 بلاه باا دفاع شهری سازمانی است منظم که توسط دولت اداره می شود ومسئول سازماندهی و توسعه توانائی هاای یاک ملات در مقاسازمان

ئولیت مسا.این حوادث می تواند در زمان جنگ توسط دشمن یا به طور طبیعی در زمان صلح باه وجاود آیاد . حوادث غیر مترقبه می باشد 

. استS.D.Oامورکلی دفاع شهری به عهده معاون 
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نظامیشبهنیرویهزارنفر650دارایسویسبیطرفکشور-1

(2وآلمان5،روسیه13آمریکا)ناخالصتولید%2/1واگذاری-2

میالدی1990تاسالمسکنجواردرنفرهربرایپناهگاه-3

کارتعداددرمحلبهمنظورهچندوعمومیپناهگاهوجودلزوم-4

خصوصیواحدهایدرپناهگاهساختبودناجباری-5

تخلیههنگامدرشهروندانتخلیهبودنممنوع-6

اضطراریشرایطروزدر14تا7برایاقامتامکانات-7

پوشش یکپارچهوتحمل فشارآتمسفر2تا1معادل -8

جامترمکعب2/5درمترمربع1وروزدرآشامیدنیآبلیتر4تا9-2

روزدرغذاکیلوکالری2100هرنفروبرایلوکس30نور-10

مترمکعب درساعت هوای تازه برای هر نفر6معادل تهویه -11

به میزان الزمداروهای ضروری -12

ه اتمهی موج انفجار، تشعشع اولی: پناهگاه های سویس قادر به حفاظت از-13

ع ثانویهه ، تشعشه( تایک سهوم )، تشعشع حرارتی ( تشعشع گاما و نوترون ) 

ت جز درحالت اصهاب) ، بمب های معمولی ( ریزش مواد رادیواکتیو)هسته ای 

( ریزش،آتش وغیره )واثرات ثانویه جنگ افزارها ( مستقیم 

مرکز در سرتاسر کشور70در آموزش دفاعی -14

اجبهاریسالگی 60تا20در امور پدافندغیرعامل از خدمت مردان سالم -15

به شرکت هستندآزاد سالگی20از زنانو 

روز2روزه مقدماتی وبعد از آن سالی 5، شامل یک دوره دوره آموزش -16

:سویس برخی از اقدامات پدافند غیرعامل در کشور
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ساخته نشدهاصابت مستقیم بمب ها پناهگاه ها برای -1

مقاومندمیکروبیوشیمیایی، اتمیدر برابرحمالت-2

را تحمل می نمایندفشاریک و نیم آتمسفر -3

هستندفیلترهای مناسب تصفیه مجهز به -4

استبرقیو تهویه دستی دارای دستگاه -5

:آلمان برخی از اقدامات پدافند غیرعامل در کشور

600تا 100ضریب حفاظت درمقابل تشعشع اتمیدارای -6

روزمتغیر وجود دارد14تا 7برای توقفآب و غذای سالم -7

ی استفاده شده و براساخت پناهگاه ها ازمشارکت عموم مردم در -8

عافپناهگاه های برابر استاندارد کمک هزینه پرداخت و ازمالیات م

فراهم گردیداستعمومشرایط استفاده از پناهگاه برای -9

جابجایی جمعیت در زمان  عملیات شدیدا ممنوع است-10
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باشد دارای پناهگاه هر ساختمان متناسب باتعداد واحد بایستی -1

. متناسب باتعداد کارمندان پناهگاه دارندصنعتی وتاسیسات دولتی -2

ساخته شده استزیرزمینسوئد در انتقالو مراکزنیروی برق -3

.نگهداری می شوندزیرزمیندرتدارکات ضروری وذخایر مواد سوختی -4

(چند منظوره بودن)استفاده می شود مقاصددیگردر زمان صلح از پناهگاه ها برای -5

. در دفاع غیرعامل فعالیت می نمایندمرد وزن هزارنفر 250میلیون نفر سوئدی آماده دفاع کامل از سوئد هستند در این کشور6-4

:سوئدبرخی اقدامات پدافند غیرعامل درکشور
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اصول پدافند غیر 
عامل شهری

استتار
Comouflage

اعالم خبر
Early warning

مقاوم سازی
Hardening

اختفا
Concealment

فریب
Deception

پوشش
Cover

پراکندگی
Separation & 

Dispersion
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استتار-1-8-4

ف توساط به طوری کاه تشاخیص هاد،استرنگ سازی با محیط و اختفاء استفاده صحیح از عوارض طبیعی و مصنوعی زمین هم 

اهاداف دشمن به سختی انجام گرفته و یا با تاخیر انجام پذیرد و فریب، انحراف ذهن دشمن از اهداف حقیقی و مهام باه سامت

.استکاذب و کم اهمیت 

از استتارپس هواپیماسازی همان کارخانه یک کارخانه هواپیماسازی قبل از استتار
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استتار-1-8-4

استتار با پوشش گیاهی



مبانی پدافند غیر عامل شهری.4

اختفا-2-8-4

ساات را از ، امکاان کشاف و شناساایی نیروهاا، تجهیازات و تاسیمصانوعییاا طبیعایفن و هنری است که با استفاده از وساائل 

.دیده بانی، تجسس و عکسبرداری دشمن تقلیل داده و یا مخفی داشته و حفاظت نماید

اختفا با استفاده از دود اختفا با استفاده محیط
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پوشش-3-8-4

. است، پنهان سازی و حفاظت تاسیسات، تجهیزات، تسلیحات و نیروی انسانی در برابر دیدو تیر دشمن پوشش

. دود یکی از عوامل موثر در ایجاد پوشش استتولید 
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تفرقه و پراکندگی-4-8-4

ی، باه منظاور خاودفعالیت های منظور از پراکندگی گسترش، باز و پخش نمودن و تمرکز زدایی نیروها، تجهیزات، تاسیسات یا 

.استدهد، از آنها هدف واحدی را برای دشمن تشکیل نمجموعه ای تقلیل آسیب پذیری آنها در مقابل عملیات دشمن بطوریکه 

مکان یابی-5-8-4

ن محال ماورد فرآیندی است که از طریق آن می توان بر اساس شرایط تعیین شده و با توجه به منابع و امکانات موجاود، بهتاری

.کردنظر برای یک فعالیت را تعیین 
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فریب-6-8-4

حیح از کلیه اقدامات طراحی شده حیله گرانه ی است که موجب گمراهی و غفلت دشمن در نیل به اطالعاات و محاسابه و بارآورد صا

راف ذهن ، انحفریب.توان کمی و کیفی طرف مقابل گردیده و او را در تشخیص هدف و هدف گیری با شک و تردیدی مواجه نماید

.استدشمن از اهداف حقیقی و مهم به سمت اهداف کاذب و کم اهمیت 

اعالم خبر-7-8-4

ه برای آماده آگاهی و هشدار به نیروهای خودی مبنی بر اینکه عملیات تعرضی قریب الوقوع دشمن، نزدیک می باشد، این هشدار ک

خبار دستگاه های و وسائل اعاالم. شدن است چند دقیقه، چند ساعت، چند روز و یا زمان طوالنی تر از آغاز مخاصمات اعالم می گردد

.استو آگهی های هشدار دهنده پیام ها شامل رادار، دیده بانی بصری، آژیر، بلندگو، 



مبانی پدافند غیر عامل شهری.4

راهبرد بقاء-1-9-4

انهدام مراکز ثقل   -2-9-4

راهبرد تمرکز زدایی   -3-9-4

راهبردهای مطرح در پدافند غير عامل شهری-9-4
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راهبرد بقاء-1-9-4

اجتناب از شناسایی شدن توسط دشمن

اجتناب از قرار گرفتن در تیر رس

اجتناب از اصابت گلوله

اجتناب از نفوذ گلوله به هدف

اجتناب از تلفات و خسارات نیروی انسانی وتاسیسات

 شدن نیروی انسانی و افزایش تلفاتازکشتهجلوگیری

احیای تاسیسات ، تجهیزات و نیروی انسانی
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رهبری فرماندهی و کنترل

محصوالت کليدی

شبکه های مواصالتی، 

حمل و نقل و ارتباطات

جمعيت مردمی/ اراده ملی 

نيروهای نظامی و انتظامی

تجهيزات مکانيزه توليد
،سيستم های احتراق

تجهيزات کنترل جاده
راه آهن سيستم های احتراق

گيرنده های رادیو، تلویزیون،
تلفن همراه و رایانه های شخصی

کامپيوتر و تسهيالت پشتيبانی
فرماندهی و کنترل c41نيروهای مسلح 

مدل پنج حلقه واردن در استراتژی انهدام از مراکز ثقل

انهدام مراکز ثقل   راهبرد -2-9-4
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تجهیزات مورد هدف در حلقه های واردنحلقه
/ رهبری، فرماندهی و کنترل ) 

(ارتباطات
ماهواره ای و مایکرو ویو ، سیستم تجهیزات رادیو و تلویزیون دولتی ، مراکز تلفن ، سیستم های ارتباطات

های کنترل فرماندهی کلیدی و مهم ، تجهیزات مخابراتی قرارگاه ها

های اطالعاتی تجهیزات کنترلی ماشین ها ، کامپیوتر های کنترل پردازش و تولید محصوالت ، تجهیزات بانک(محصوالت کلیدی ) 
هیزات نظامیو مالی ، مراکز کنترل نیروگاه های برق ، صنایع سنگین ، پاالیشگاه ها ، صنایع تولید و تج

شبکه های مواصالتی ، حمل و نقل و )
(ارتباطات 

اهای تجهیزات هدایت ناوبری دریایی و بنادر ، مراکز عالئم و کنترل راه آهن ، مترو ، فرود گاه ها و هوا پیم
مستقر در آنها ،

مراکز کنترل رایانه ای ، سیستم های حمل و نقل  جاده ای

گیرنده های رادیو و تلویز یون ، کامپیوترهای خانگی ، تلفن های همراه(جمعیت مردمی /  ارا ده ملی )

(نیروهای نظامی و انتظامی ) 
تجهزات الکترونیکی ، ارتباطی و رایانه ای در مراکز کنترل و فرماندهی منا طق عملیاتی ،

تجهیزات و سیستم ها و هوا پیما های مستقر در پایگاه های شکاری ،
تجهیزات رادار ها ، موشک ها و مراکز پست فرماندهی در سیستم های پدافند هوایی کشور ،

هدف های با ارزش در حلقه های واردن 



مبانی پدافند غیر عامل شهری.4

راهبرد تمرکز زدایی -3-9-4

نمونههه بههارز ایههن راهبههردرا در کشههور کههره شههمالی و 

ظهامی عملکرد دولت آن کشور در مقابله با نیروهای ن

ت آمریکا در منطقه آسیای جنوب شرقی جهت حفاظه

ود و حراست از تاسیسات و مراکز حیاتی و حساس خ

:می توان دید که شامل

ایجاد کارخانه های کوچک در شهرها و روستاها-1

تیایجاد بندرگاه های کوچک به ظرفیت یک وحداکثر دو کش-2

ایجاد سامانه های دفاعی برای هر کارخانه و بندرگاه ها-3

رو به اعماق انتقال قسمت اعظم تأسیسات حیاتی و نظامی و تولید نی-4
زمین و دل صخره ها

90مق  ایجاد متروی پیونگ یانگ در یک شبکه تونل عمیق به ع-5
کیلومتر34متر و به طول 105الی  
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