
 

 مفاهیم مدیریت بحران وپدافند غیرعامل

 

 بحران 

تحزاٖ در ٚالغ ؽزایظ غیزػادی در س٘ذٌی ا٘غاٖ اعت وٝ دراحز تزخی ٚلایغ عثیؼی یا غیزعثیؼی ایجاد 

 ٔی ؽٛد .

تحزاٖ دٚ ٚیضٌی ٟٔٓ دارد ، یىی آ٘ىٝ در ؽزایظ تحزاٖ ، جاٖ ٚ ٔاَ ا٘غاٟ٘ا تا خغز ٔٛاجٝ ٔی ؽٛد ٚ 

الذأات فٛری ٚ اضغزاری  ٝ، ٘یاس تپایذارؽزایظ تحزا٘ی ٚ تاسٌؾت تٝ ؽزایظ  دیٍزایٙىٝ تزای ٟٔار

 .اعت

 ،٘ذٌی، سِشِٝرؽة، تا ٚلٛع رٚس ٚ درٔٙؾاء حٛادث عثیؼی، فزایٙذٞای عثیؼی عثیؼت اعت اسجّٕٝ 

 خؾىغاِی ٚ ... .جزیاٖ آب در رٚدخا٘ٝ ٞا، عیُ، 

تٛدٜ ٚ تزای پایذاری سٔیٗ ٚ عثیؼت ضزٚری تذیٟی اعت حٛادث عثیؼی جشء فزآیٙذٞای ٔؼَٕٛ عثیؼت 

ا٘ذ ، تؼالٜٚ أىاٖ پیؾٍیزی یا ٕٔا٘ؼت اس ٚلٛع آٟ٘ا ٚجٛد ٘ذاؽتٝ ٚ دخاِت غیزآٌا٘ٝ ا٘غاٖ درتزخی 

 ٔٛارد آٖ تاػج حٛادث دیٍز خٛاٞذ ؽذ .

ا٘غاٖ عاخت یا غیزعثیؼی ٘یش تزای ادأٝ س٘ذٌی تؾز ضزٚری ؽذٜ ٚ ٌزیشی  تزخی حٛادثٕٞچٙیٗ 

 ا ٘یغت .اسآٟ٘

 ِىٗ ٘ىتٝ ٟٔٓ آٖ اعت وٝ :

ٖ خٛد را آٔادٜ وزدٜ ٚ س٘ذٌی را تٙظیٓ ٕ٘ائیٓ وٝ ٔا٘ٙذ عزد ٚ ٌزْ ؽذٖ ٞٛا درعَٛ ٔا تایذ چٙا -1

تا آٟ٘ا ٕٞشیغتی داؽتٝ  ،حٛادحی ٔا٘ٙذ سِشِٝ ، عیُ ٚ ......تزخٛرد وزدٜ اتآٟ٘ا، عاَ یا ٔٛارد ٔؾاتٝ 

زافیایی س٘ذٌی ٔی وٙیٓ وٝ اوخز حٛادث ٔٙتٟی تٝ تٛیضٜ آ٘ىٝ در ٘مغٝ ای ٔغتؼذ اس ِحاػ جغ تاؽیٓ.

 تحزاٖ در آٖ رخ ٔی دٞذ .

حٛادث ا٘غاٖ عاس را تا تٛجٝ وأُ تٝ وّیٝ جٛا٘ة ٚ ِٛاسْ آٖ د٘ثاَ وٙیٓ وٝ ٘ٝ تٟٙا تاػج ایجاد  -2

ؽذ ٔخُ عاخت ٘ثا، ٔٙؾاء تحزاٖ ٚیضٜ ای  ٔٛضٛعتحزاٖ ٔضاػف ٘اؽی اس آٖ ٘ؾٛیٓ تّىٝ خٛد آٖ 

 تز اوٛعیغتٓ، پاییٗ دعت ٚ ... .تاحیز آٖ  یه عذ تا ِحاػ

درؽزایظ خاؿ ، تذاتیز ٚیضٜ ٚ ایٕٗ عاس را تزای ٘ماط ٟٔٓ ، تاعیغات ٟٔٓ ٚ ٔٛارد ٟٔٓ ِحاػ  -3

ٕ٘ائیٓ ٔخُ آ٘ىٝ درعاخت یه ٘یزٌٚاٜ ٞغتٝ ای یا وارخا٘ٝ ٔٛاد ؽیٕیائی ، أٙیت السْ را در ا٘تؾار 

 .اد سائذ آٖ ٔالحظٝ ٕ٘ائیٓدفغ ٔٛتذاتیز السْ را در ٚ ٔٛاد خغز٘ان 



پظ ٔی تٛا٘یٓ چٙیٗ جٕغ تٙذی وٙیٓ وٝ تحزاٖ ؽزایغی اعت ٘اؽی اس حٛادث عثیؼی یا غیزعثیؼی 

 ایجاد ٔی ؽٛد ٚ اِثتٝ دٚ ٚیضٌی ٟٔٓ ٌفتٝ ؽذٜ را ٞٓ داراعت .ٔا وٝ تزاحز ػذْ پیؾٍیزی یا آٔادٌی 

 

 مدیریت بحران 

ٔی ؽٛد ، تٝ ایٗ ٘تیجٝ ٔی رعیٓ وٝ تزخی اسحٛادث  حاَ وٝ دا٘غتیٓ تحزاٖ چیغت ٚ چٍٛ٘ٝ ایجاد

اسجّٕٝ جًٙ ، عیُ  ؛تحزاٖ عاس را ٔی تٛاٖ پیؾٍیزی وزد یا سٔیٙٝ ٞای ٚلٛع آٟ٘ا را اس تیٗ تزد

درتزخی ٔٛارد ، را٘ؼ درتزخی ٔٛارد ، ٘ؾت ٔٛاد رادیٛاوتیٛ تا تذاتیز السْ ٚ ......، أا تزخی را ٞٓ 

، خؾىغاِی ، تاحیزعاخت عذ تز اوٛعیغتٓ عثیؼی ٔٙغمٝ ، تاحیزلغغ تی ٕ٘ی تٛاٖ ٔا٘غ ؽذ ٔخُ سِشِٝ 

 . رٚیٝ درختاٖ یه جٍُٙ درٚلٛع عیُ ٚ ...

ٚ آ٘چٝ  ؛تزای جٌّٛیزی اس ایجاد ؽزایظ تحزاٖ ، آ٘چٝ ٔی ؽٛد پیؾٍیزی وٙیٓتٙاتز ایٗ السْ اعت 

وٕتزیٗ  حادحٝ، فٛرت ٚلٛع درتا ، درٔماتُ آٖ آٔادٌی ایجاد ٕ٘ائیٓ ٕ٘ی تٛا٘یٓ ٔا٘غ ٚلٛػؼ ؽٛیٓ

 ٘ؾٛیٓ . تحزا٘یارد ؽزایظ ٚخغارت جا٘ی ٚ ٔاِی را تحُٕ وزدٜ ٚ تا حذ ٕٔىٗ 

دچار حاِت  ،ٔایا ٚلٛع حادحٝ فزاتز اس آٔادٌی ٔٛرد ٘ظز درٞزحاَ اٌز تٝ ػّت ػذْ آٔادٌی السْ

ایظ تحزا٘ی تذیٟی اعت تایذ تا ٕٞاٖ آٔادٌی ایجاد ؽذٜ عؼی در ٔماتّٝ ٚ ٟٔار ؽز ،تحزا٘ی ؽذیٓ

ٕ٘ٛدٜ ضٕٗ جٌّٛیزی اس تحزاٖ ٞای فشایٙذٜ ، خغارت ٞای ٘اؽی اس حادحٝ را تٝ حذالُ رعا٘ذٜ ٚ 

اِثتٝ پظ اس عی دٚرٜ ٟٔار تحزاٖ ، ؽزایظ را تٝ حاِت پایذار ، حاِت لثُ اس تحزاٖ یا حتی درؽزایغی 

 تٟتز اسلثُ تزعا٘یٓ .

 اْ اعاعی ٔی تٛاٖ یا تایذ ا٘جاْ داد :الذ 4ضٕٗ ٔغاِة فٛق ٔؾخـ ؽذ وٝ در ٔماتُ حٛادث 

 پیؾٍیزی تزای تحزاٖ ٞایی وٝ ٔی تٛاٖ اس ٚلٛع آٟ٘ا جٌّٛیزی وزد  . -1

ایجاد آٔادٌی درٔماتُ تحزاٖ ٞایی وٝ ٕ٘ی تٛاٖ ٔا٘غ ٚلٛع آٟ٘ا ؽذ ِىٗ ٔی تٛاٖ آعیة ٚ  -2

ٗ سٔاٖ ٚ تا خغارات ٘اؽی اس آٟ٘ا را تا تٕٟیذات ٔٙاعة ٚ تٕٛلغ تٝ حذالُ رعا٘ذ ٚ در عزیؼتزی

 وٕتزیٗ ٞشیٙٝ تٝ حاِت پایذار تزٌؾت .

 ٞذایت ٚ وٙتزَ در سٔاٖ ٚلٛع تحزاٖ ٞای پیؼ تیٙی ؽذٜ یا ٘ؾذٜ تا آٔادٌی یا تذٖٚ آٖ -3

 تاسعاسی خغارت ٞا ٚ تاسٌزداٖ ؽزایظ تٝ حاِت پایذار ، لثُ اس ٚلٛع تحزاٖ یا تٟتز اس لثُ -4

تٝ پیذاعت وٝ ٔٛفمیت ٕٞٝ آٟ٘ا تز چٟار افُ ٔزحّٝ فٛق ، ٔذیزیت جأغ تحزاٖ اعت ٚ ٘اٌف چٟار

 اعاعی تز٘أٝ ریشی ، عاسٔا٘ذٞی ، ٞذایت ٚ وٙتزَ اعتٛارٔی تاؽذ .

 



 پدافند غیرعامل

اس تیٗ حٛادث غیز عثیؼی ، جًٙ ٚ تٟذیذٞای أٙیتی ، ٔمِٛٝ ای اعت وٝ الذأات ٔذیزیتی ٔتٙاظز 

 آٖ را پذافٙذ غیزػأُ ٔی ٌٛیٙذ .

٘ظأی ٚ تٝ ٔؼٙای دفاع تٛدٜ ٚ در ٔماتُ آفٙذ تٝ ٔؼٙای حّٕٝ یا تٟاجٓ تىار ٔی پذافٙذ یه افغالح 

 رٚد .

 پذافٙذ یإٞاٖ دفاع تٝ دٚ ٘ٛع ٚ حاِت أىا٘پذیز اعت :

ه ٞا ، تٛج ٞا ، تقٛرت ػأُ یؼٙی تا اعتفادٜ اس عالح ٚ جًٙ افشارٔخُ ٔٛؽه ٞا ، تا٘ -1

 ٞٛاپیٕاٞا ٚ عزتاساٖ ٔغّح.

 .تذٖٚ اعتفادٜ اس عالحتقٛرت غیزػأُ یؼٙی  -2

پذافٙذ غیزػأُ وّیٝ تٕٟیذات ٕٔىٗ را تٝ ؽىُ ٞا ٚ رٚػ ٞای ٔختّف ٔذ ٘ظز لزارٔیذٞذ  در ٚالغ

فٛرت الذاْ آفٙذی دؽٕٗ ) تٕة ، ٔٛؽه ، خزاتىاری ، تزٚر ٚ....( آعیة تا تذاٖ ٚعیّٝ ٚ در

ٔغتحذحات حیاتی ، حغاط ٚ ٟٔٓ وؾٛر تا حذ أىاٖ واٞؼ یافتٝ ٚ تٝ تثغ  پذیزی ٘یزٚی ا٘غا٘ی ٚ

آٖ ، فؼاِیت ٞا ٚ خذٔات سیزتٙایی ، تأیٗ ٘یاسٞای حیاتی ٚ تذاْٚ ادارٜ وؾٛر تا ٚلفٝ ٔٛاجٝ ٘ؾٛد ٚ 

 وٕتزیٗ ٞشیٙٝ دٚتارٜ تٝ جزیاٖ تزٌزدد . ٚ تاؼتزیٗ سٔاٖ اٌز ؽذ درعزی

اعتتار، فزیة، پٛؽؼ، ایجاد  افُ اعت اسجّٕٝ اختفا، 24ی دارای پذافٙذ غیزػأُ اس دیذٌاٜ ٘ظأ

 ، ٔىا٘یاتی ٚ ... .عاسٜ ٞای أٗ ٚ ٔماْٚ عاسی، پزاوٙذٌی، ٔٛا٘غ، پٙاٍٞاٜ ٚ جاٖ پٙاٜ، آٔایؼ

ٝ پذافٙذ غیزػأُ تٛدٜ ٚ درحاَ حاضز ٘یش تؼٙٛاٖ پایٝ الذأات پذافٙذ افَٛ فٛق در ٚالغ افَٛ اِٚی

غیزػأُ درٞز عاسٜ ، عیغتٓ یا ٔجٕٛػٝ ای ٔحغٛب ٔی ؽٛد ِٚی تا ِحاػ ایٗ ٘ىتٝ ٟٔٓ وٝ وارتزد 

 ایٗ افَٛ در ٔٛارد ٔختّف تغیارٔتفاٚت تٛدٜ ٚ در ؽزایغی تغیارپیچیذٜ ٚٔؾىُ اعت .

ٔخالً تىارٌیزی افُ اختفاء یا اعتتار درخقٛؿ  :تزخٛاٞذ ؽذ  تا یه ٔخاَ عادٜ ٔٛضٛع رٚؽٗ

لذرتٕٙذ ٔٛجٛد چٙذاٖ ٔٙغمی عٙجٙذٜ ٞای ي تا دریاچٝ ای ػظیٓ پؾت آٖ در ٔماتُ یه عذ تشر

،ٔفیذ ٚٔؼمَٛ تٝ ٘ظزٕ٘ی رعذ ِٚی ٕٞیٗ افَٛ تزای ٔخفی وزدٖ ٔحُ دلیك تزخی تجٟیشات ٚ 

در ٔٛرد خٛد عذ ٘یش افُ ٟٔٓ ٔىا٘یاتی ٚ افَٛ دیٍز تا  تاعیغات جا٘ثی عذ ٔی تٛا٘ذ ٔفیذ تاؽذ ٚ

 تغییزاتی ٔی تٛا٘ذ ِحاػ ٌزدد .

، ػالٜٚ تز افَٛ اِٚیٝ، ٘ىات ٌٚشیٙٝ ٞای ٔتؼذد ا تاعیغات ٟٔٓیدرخقٛؿ یه ٔجٕٛػٝ تؼالٜٚ 

وٝ  دیٍزی ٘یش ٚجٛد دارد اسجّٕٝ تٟذیذات ٚ ٘ٛع آٟ٘ا، آعیة پذیزی ٞا ٚ ٘ٛع آٟ٘ا ٚ ٔٛارد دیٍز

 وذاْ در تؼییٗ الذأات پذافٙذغیزػأُ ٔتٙاظز آٖ ٔجٕٛػٝ ٔؤحز٘ذ.ٞز 



ذ غیز ػأُ تذ٘ثاَ واٞؼ آعیة پذیزی ٚ اعتٕزار خذٔات تٛیضٜ ٙ، پذافٔغّة در ٔجٕٛع ٚ خالفٝ

 ٕٞیت تاال اعت .ادر تخؼ ٞا ٚ ٔجٕٛػٝ ٞای تا 

 تٝ ٟٔٓ در ٔٛرد پذافٙذ غیز ػأُیه ٘ى

، جًٙ در ٔزس  06عاَ دفاع ٔمذط در دٞٝ  8ؽتٝ اس جّٕٝ ٕٞا٘غٛر وٝ ٔی دا٘یذ در جٍٟٙای ٌذ

 -جًٙ ٞای اخیز  ٔؾاٞذاتوؾٛرٞا ٚ تٛعظ ٘یزٚٞا ٚ تجٟیشات ٘ظأی ا٘جاْ ٔی ؽذ ِٚی تزاعاط 

دیٍز خظ ٔمذْ در ٔزسٞای  -ٖ ٚ ٕٞغایٍاٖ ایزاٖ ِثٙا اس یٛ ٌغالٚی تا 86ٚدٞٝ  06ٟای دٞٝ جٍٙ

 اعت .تخؼ ٞای وّیذی ادارٜ جأؼٝ  در درٖٚ ٚ ؽأُوؾٛر ٚ پؾت خاوزیشٞا ٚ...... ٘یغت ، تّىٝ 

ٔذاْٚ تقٛرت ٔحغٛط ٚ  فتٝ ٚدر خظ ٔمذْ لزارٌز ٘یشدعتٍاٟٞای اجزایی ػقز وٙٛ٘ی،  در ِذا ٚ

ٔؼزك تٟاجٓ دؽٕٗ تٝ ؽىُ ٞای ٔختّف لزاردار٘ذ ، چٝ تقٛرت الذأات فزٍٞٙی  ٘أحغٛط در

درواٞؼ رٚحیٝ ٚ اٍ٘یشٜ واری ، چٝ تقٛرت الذأات عایثزی ٚ عزلت اعالػات ، چٝ تقٛرت 

 الذأات خقٕا٘ٝ التقادی ٚ ... . تحزیٓ ٞا ٚ

ؽه ٚ فالح ٘ظأی ٔٛقٝ جًٙ دیٍز تىارٌیزی تٕة ٚ تٙاتزایٗ ٔؾخـ ؽذ وٝ أزٚسٜ ؽاخ

عزاحی حّٕٝ ٚ ؽّیه دؽٕٗ تقٛرت فیشیىی در ٔماتُ ٔا لزار٘ذارد وٝ تتٛا٘یٓ تا ٕٞیؾٝ ٚ ٘یغت 

تّىٝ أزٚس ؽىُ جًٙ تقٛرت اِىتزٚ٘یه ، اعالػاتی ، ، جًٙ افشارٞای ٔختّف تا اٚ ٔماتّٝ وٙیٓ

آٔذٜ ٚ ٟٕٔتزآ٘ىٝ تقٛرت در، جٍٟٙای ٘زْ در الغاْ ٔختّف آٖ  التقادی ، تیِٛٛصیه ، عایثزی

، ضٕٗ آ٘ىٝ عزف ٔماتُ تٝ عختی لاتُ در جزیاٖ اعت ٔتغیزٚ تی ٚلفٝ  ،ٔغتٕز، ؽثا٘ٝ رٚسی

فاحة یىی اس  ایٙه ،ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ تخؼ آب وؾٛر ٞٓؽٙاعایی اعت ٚ ایٗ ٕٞٝ ٘ؾاٖ ٔیذٞذ وٝ تٝ 

ؽٕٗ اعت ٚ تذیٟی اعت ٞزٌٛ٘ٝ عغتی در ٞز یه اس ٔحٛرٞای حیاتی خظ ٔمذْ جًٙ تا د

، تٝ خغارت ٞای ، تأیٗ ٚ تٛسیغ آب وؾٛر تؼٙٛاٖ افّی تزیٗ ٘یاس سیغتی تؾزٔحٛرٞا تٛیضٜ ٔذیزیت

ایٗ خغارت ٞا در دْ ٚ ٔا٘ٙذ وؾتٝ ؽذٖ یه رسٔٙذٜ یا ٞز چٙذ جثزاٖ ٘اپذیزی ٔٙتٟی خٛاٞذ ؽذ 

 ذٜ ٘ثاؽذ .ا٘فجار یه تاعیغات ٚعاختٕاٖ لاتُ ٔؾاٞ

تغییز ؽىُ ٞای ٌفتٝ ؽذٜ، اس تٟاجٓ ٘ظأی ٞٓ غافُ  اعت وٝ تا ٚجٛد ضزٚریتٛجٝ تٝ ایٗ ٘ىتٝ ٘یش 

     .٘ثایذ تٛد

 


