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Abstract 
Background and Aim: Warehouses are one of the most important, vital and economic resources of societies 

which are vulnerable to natural and man-made disasters and crises. These crises can have critical consequences 
for warehouses as economic resources. The aim of this study was to review the principles of safety and security 
of warehouses from point of the passive defense approach. 

Methods: This study is a narrative review, which conducted by search with using of "passive defense 
principles", "warehouse", "security", "safety" and their combinations as keywords. Search of the related 
documents was performed in national and international databases that are available online from 2006 to 2020. 
From all of the 45 documents, only a manuscript was found that had the criteria for study. 

Results: Warehouses are one of the vital infrastructures for strategic needs supply. The passive defense is an 
architectural, engineering and strategic necessary for elimination of the natural and man-made events and 
providing the sustainable security in warehouses. Appropriate implementation of the passive defense principles 
can lead to elevation of safety and security and appropriate management of crisis and thus warehouses help in 
the proper management of crisis. The results showed that for availability of the effective passive defense in 
warehouses, the implementation of nine strategic principals including site selection, camouflage, concealment, 
coverage, deception, dispersion, hardening, early warning, division and separation potential is necessary. 
Adherence of these effective principals lead to elevation of warehouses’ security and safety and helps to assess 
the passive defense criteria.   

Conclusion: Based on warehouses roles as an important and vital infrastructure for strategic needs supply, 
designing and construction of these places based on the passive defense criteria will have critical roles for needs 
supply and elevation of defense potential and national security in increasing threats. Therefore, using of the 
existing opportunities for correction and implementation of the passive defense principles in warehouses is 
necessary. 
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 ینقل يمطالعه مرور کی: عامل  ریپدافند غ کردیانبارها با رو تیو امن یمنیاصول ا
  

 2و1یچراغ بهرام روشن  – 2و1یعیشف ریم ریام -   3و2*زاده یقادر غن – 2و1یگیمعصوم ب نیحس
 

  رانیتهران، ا اهللا، هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،یاسالم ی، پژوهشکده سبک زندگ یبهداشت نظام قاتیمرکز تحق1
  رانیاهللا، تهران، ا هیبق یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یگروه مهندس2

  رانیتهران ا اهللا هیبق یسالمت، دانشگاه علوم پزشک تیریمد قاتیمرکز تحق3
 دهکیچ

 و انسان ساخت و بحران یعیهر جامعه، در برابر حوادث طب يو اقتصاد یاتیمنابع ح نیاز مهمتر یکیانبارها به عنوان  :فهدزمینه و 
مطالعه با هدف  نیا. داشته باشند ياز منابع اقتصاد یکیبر انبارها به عنوان  یاثرات نامطلوب توانند می ها بحران نیا. هستند ریپذ بآسی ها

 .عامل انجام شد ریپدافند غ کردیانبارها با رو تیو امن یمنیااصول  نییبر تب يمرور
و  “یمنیا” ،“تیامن”، “انبار” ،“رعاملیاصول پدافندغ ”يدیکلمات کل ياست که با جستجو ینقل يمطالعه از نوع مرور نیا :هاروش

 1399تا  1385از سال  یالملل نیو ب یدر دسترس بر خط مل یاطالعات هاي گاهیمستندات در تمام پا جستجوي. شد انجام ها آن قیتلف
   .ورود به مطالعه بود يارهایمع يمقاله مرتبط با موضوع و دارا کیمستند در دسترس فقط  45از  . انجام شد

معماري،  ازین کی رعاملیپدافندغ. باشد یم کیاستراتژ يازهاین نیدر تام یاتیح هاي ساخت ریز نیاز مهمتر یکیانبارها : ها یافته
اصول  حیصح ياجرا. انبارها است داریپا تیامن نیو انسان ساخت و تام یعیسوء حوادث طب راتیبراي کاهش تاث ک،یو استراتژ یمهندس

ها نشان  افتهی. شود ها ییاموال ودارا حیصح تیریکمک به مد جهیانبارها و در نت يداریو پا یمنیا شیزاباعث اف تواند یم رعاملیپدافند غ
 ب،یاختفاء، پوشش، فر.استتار،  ،یابی مهم شامل مکان کینه اصل استراتژ تیعامل موثر در انبارها رعا ریبه پدافند غ یابیجهت دست دهد یم

انبارها شده  تیو امن یمنیمنجر به ارتقاء ا رگذاریاصول تاث نیا تیرعا. است یالزام ییجا جابه تیقابلو  عیهشدار سر ،يساز مقاوم ،یپراکندگ
  .دینما یعامل م ریپدافند غ هاي شاخص یابیبه ارز يو کمک موثر

و ساخت  یطراح ک،یاقالم استراتژ نیدر تام یاتیح هاي ساخت ریز نیاز مهمتر یکیبا توجه به نقش انبارها به عنوان : گیري نتیجه
در برابر  یمل تیو سطح امن یو ارتقاء توان دفاع کیاستراتژ يازهاین نیدر تام يعامل، نقش موثر ریاماکن بر اساس اصول پدافند غ نیا

عامـل در انبارها  ـریاصول پدافنـد غ يساز ادهپی و اصالحات انجام براي موجود هاي استفاده از فرصت لذا. خواهد داشت ندهیفزا يدهایتهد
  .است يضرور

  
 طیعامل، بهداشت مح ریانبار، اصول پدافند غ ،یمنیا :ها کلیدواژه
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  مقدمه
توسط انسان  ایو  یعیصورت طب است که به یتیبحران وضع

رفته و  نیاز ب یآن روند معمول زندگ یو در پ دآی یبه وجود م
مختل . شود یدچار خسارت م ستیز طیمح ایانسان و  ي جامعه

 يماریو بروز ب وعیش ر،یوم مرگ شیافزا ،یزندگ یعیشدن روند طب
و  یارتباط هاي نهبردن ساما نیاز ب ها، رساختیز بیتخر ها،

 از وقوع بحران یاز آثار مخرب ناش هایی نمونه يخدمات اضطرار
 کیبحران در  کی جادیمسبب ا مختلفی عوامل. هستند ها

 بحران توان یم یطور کل به. شوند یکشور م کی یحت ایمنطقه 
 یعیو طب یمنطقه را به دو عامل انسان کیدر  جادشدهیا هاي
 يهر منطقه ا تیو موقع طیبا توجه به شرا. نمود يبند میتقس

 هاي که مسبب بحران ییهادیممکن است در معرض انواع تهد
قرار گرفتن بر کمربند  لیژاپن به دل). 1(باشند  شوند، یم یمتفاوت
در طول  یمانند زلزله و سونام يادیز هاي دچار بحران  زلزله

 چارد ییایجغراف تیبا توجه به موقع کایشده است، کشور آمر خیتار
 لیشود، کشور هند به دل یهرساله م يدیشد اریبس يها توفان
 نیاز ا يادیدر مناطق ز لیهرساله دچار س یموسم يها باران

 لیو افغانستان به دل هیسور يو کشورها) 4-2( شود یکشور م
بردن منابع  نیکه باعث از ب یستیترور يها گروهک تیفعال

. اند کشورها شده نیا یانسان یو حت یفرهنگ ،يکشاورز ،ياقتصاد
 10از  یکی یعیطب يایازرنظر بال ریطبق مطالعات اخ رانیاما ا

 31 یعیطب ينوع بالها 40ضمن آنکه از . است ایدن زیکشور بالخ
 گسل نیتر بزرگ. وجود دارد رانیبالها احتمال رخداد در ا نیاز ا

قرار دارند که کشورمان  نیو چ ایتالیا نیب اي در منطقه ایدن هاي
جزء  رانیکشور ما ا یاز طرف. منطقه است نیا نیدر ب رانیا

به  يادیساز ز حوادث انسان خیاست که در طول تار ییکشورها
از حوادث  شتریمراتب ب به یخطرات تواند یاست،که م دهیخود د

حساس  تیبا قرار گرفتن در موقع رانیا). 5(داشته باشند یعیطب
 ينفت و گاز از سو میعظ ریو دارا بودن ذخا سو کیاز  انهیخاورم

 زین یو تعارض گوناگون خارج اتدیهمواره در معرض تهد گرید
  ).6(بوده است 

 اتیدرعمل یگاه ،ییربنایز ساتیتاس تیتوجه به اهم با
  به عنوان مراکز ساتیتاس نیو خرابکاري دشمن، ا یبیتخر

جدي  بیمورد هدف قرار گرفته اند و منجر به آس کیاستراتژ
دشمن اگر از . شده اند یتامنی هاي بحران جادیا یبه جامعه و گاه

رساندن نباشد، ممکن است  بیقادر به آس یکیزیحمالت ف قیطر
 ساتیآلوده سازي منابع آب و غذا، تاس ای یبیتخر اتیبا عمل

 ایخسارات وارده  برانمربوطه را مورد حمله قرار دهد، که ج
براي ). 7(سخت و زمانبر خواهد بود  اربسی ها کردن آن نیگزیجا

 رعاملیپدافندغ یمشکالت، انجام اقدامات مهندس نیمقابله با ا
و  یآب ساتیتاس لیاز قب کیو استراتژ یاتیمنابع ح يبخصوص برا

موثر  اریو بس يضرور زات،یو تجه ییدارو ،ییمواد غذا يانبارها
و  یمعماري، مهندس ازین کی رعاملیپدافندغ یمهندس. است

 تیامن نیدشمن و تام اتیعمل ریبراي کاهش تاث ک،یاستراتژ
  .است داریپا

در معرض انواع  ریپذ بیآس ياز منابع اقتصاد یکی انبارها
 ییجدا گاهیجا کیوان عن و به باشند یم یو انسان یعیحوادث طب

 انبارها). 8( هستند ها سازمان ي هیکل يدر چارت نمودار رناپذی
 هاي از حلقه یکی عنوان به ،یو صنعت يدیتول هاي سازمان در

 یو خدمات يتجار هاي انو سازم يدیتول اتیعمل نیب یارتباط
 دوفروشیخر ي رهیزنج نیب یارتباط ي حلقه نیهمچن باشند، یم

از  یکیو عمدتاً  روند یبه شمار م زیو مصرف ن عیکاالها و توز
طور  به). 9( باشند یارگان م ایمهم در هر سازمان  اریبس ياجزا
که بتوان در آن انواع مواد  شود یگفته م یمحل ایانبار به فضا  یکل
 يفروش، انواع کاال مصرف، انواع محصوالت قابل قابل ي هیاول

و  زاتیو تجه یدکی ساخته، انواع قطعات و لوازم  مهین ایساخته و 
 کی ایسازمان  کی ازیمواد مورد ن ایانواع کاالها  آالت، نیماش

 یمنیاصول ا تیدر صورت رعا). 10(کرد  يرا نگهدار... شرکت و
 رهیذخ يبرا یانبارها محل مناسب ،يانباردارانبار و  يو استانداردها

سازمان و بنادر  کی ازیمواد مورد ن ای هیمواد اول يو نگهدار
اما  باشند، یفارس م جیخل یبخصوص بنادر مستقر در ضلع شمال

به  یمنینکات ا تیبراثر عدم رعا یفراوان هاي ساله خسارت همه
مصدوم ). 11( شود یها و انبارها وارد م نهکارخا ع،یصاحبان صنا

کار عالوه بر پرداخت غرامت توسط  طیکارگر در مح کیشدن 
 گرید ي هیروح ،يمربوط به مداوا و بستر ياه نهیکارفرما و هز

. آورد یم نییکار پا طیدر مح یکارگران را به علت احساس ناامن
 ،یو جان یمال هاي کارخانه عالوه بر خسارت کیدر  يسوز آتش

و  یشگیهم ایدراز مدت  ای تاهکو یلیممکن است به تعط
 يآمارها یبررس). 12(صاحبان آن منجر گردد  یورشکستگ

که  دهد یکاالها نشان م ي رهیذخ یحوادث در انبارها و نواح
 کایانبار در آمر 7000از  شینفر در سال در ب 145000از  شیب

 – 2007 هاي سال نیب سیدر انگل نیهمچن. نندبی یم بیآس
. داده است مرتبط با کار در انبار رخ حادثه 10000از شبی 2008

 ي نهیمتأسفانه در حال حاضر آمار و مستندات قابل اتکایی در زم
 یول ستیدر دسترس ن رانیدر ا يانباردار ندیحوادث انبار و فرا

 یمنیاوضاع ا) NSC( یمنیا یمل يو شورا  OSHA هاي داده
حوادث  هازجمل). 13( دهد یان مطلوب نشان نمانبارها را چند

انبار غله شهر  يسوز توان به آتش در انبارهاي کشور می داده يرو
 تیعدم رعا لیبه دل 1397مرداد  12 خیایالم اشاره کرد که در تار

از انبار و  یتوجه شد و بخش قابل يسوز دچار آتش یمنینکات ا
 1396مهر  8در  نیهمچن). 14(رفتند  نیغالت موجود در آن از ب

 5رفتن  نیغالت مهاباد باعث از ب ياز انبارها یکیدر  يسوز آتش
و  لیدر شهرهاي اردب نیعالوه بر ا). 15(تن گندم و جو شد 

 تیعدم رعا لیبه دل ییو دارو ییتن مواد غذا نیبروجرد چند
مصرف شدند که   قابل ریفاسد و غ يو اصول انباردار یمنیا
  ).16(به صدها اتفاق مشابه اشاره نمود  توان یم
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 و همکاران معصوم بیگی/  118

  1399، 3 ، شماره1 دوره                                 نظامی بهداشت يارتقامجله 

 ییاز جمله کاالها ییو دارو ییمواد غذا لیاز قب ياقالم انبار 
 رهیقبل از مصرف جهت ذخ ایو  دیتول ندیهستند که بعد از فرا

). 17( شوند یو محافظت م يانبارها، نگهدار ي لهیها، به وس آن
وارد  یبیها آس انجام شود تا به آن یخوب به دیمواد با نیا ينگهدار
به انبارها بایستی مورد توجه  سترسیهمچنین سهولت د. نشود

 دیبا نکهیدر انبارها، عالوه بر ا شده رهیاقالم ذخ). 10(قرار گیرد 
شکل در دسترس  نیموقع و به بهتر به دیداشته شوند، با سالم نگه

 يروهاین ،يدادام يروهاین ،ینظام يروهایآحاد مردم نیازمند و ن
 یدر جهت امدادرسان اقرار گیرند ت... احمر و نظم، هالل يبرقرار

بعد از حوادث،  هاي مورد استفاده قرارگرفته و از خسارت
  ).18(بحران شود  تیریباعث حفظ مد جهیو در نت يریجلوگ

مانند  یدر برابر عوامل ییمواد غذا يکه انبارها یصورت در
فشان،  آتش ،يسوز آتش ن،یگسل، رانش زم جادیزلزله، ا ل،یس

 ،یمنینکات ا تیمانند عدم رعا يساز انواع آفت و عوامل انسان
و  یستیوتروریب ي عمد کارکنان، حمله ریاشتباهات غ ،يدزد

در  ارمندانیبه ن ینباشند، امدادرسا ریپذ بیآس ینظام ي حمله
ردم و به دنبال آن م). 19(مشکل خواهد شد  اریبس یبحران طیشرا

 ت،یکشور در معرض مسموم ایمنطقه  کی یامدادرسان يروهاین
 ،یدچار ضعف، ناتوان ،يماریب شتریب وعیکمبود غذا، کمبود دارو، ش

 یباعث وابستگ یقرار گرفته و حت یو مال یجان هاي خسارت
 طیکشورها خواهد شد و شرا گریبه د ییو دارو ییغذا ،ياقتصاد

که حفظ و کنترل  يطور به رود یم شیبدتر شدن پ يسو به
حفاظت از  جهیدر نت. دشوار خواهد شد اریبس یبحران طیشرا

است که از هر نظر در برابر  ییانبارها ازمندین یاتیح يکاالها
ن یاز چن يریجلوگ). 20(در امان باشند  دهایو تهد ها بیآس
 احتمال وقوع بحران ینیب شیبحران، پ تیریبه مد ازین ییامدهایپ

الزم و  داتیاقدامات و تمه ياجرا ق،یدق يزری برنامه ها،
از بحران  یناش هاي بیجهت کاهش خسارات و آس ياضطرار

از وقوع  يریباعث جلوگ سو کیبحران از  تیریمد نیبنابرا. است
و کاهش  یدرسانمنجر به امدا یو از طرف دیحادثه جد کی

 تیریطبق دستورالعمل سازمان مد). 21( شود یم هیخسارت ثانو
احداث ساختمان جهت  نههزی کل از ٪20دیبا يزیو برنامه ر

حداقل  دیزلزله صرف شود و معموالً با دیحفاظت در مقابل تهد
  ).7(ساختمان شود  دفاعی امور صرف ٪20 نای از 5٪

  ضرورت و هدف  مطالعه
 و الزامات و ها حفاظت از جان انسان یبحران طیدر تمام شرا

. بحران است تیریدر مد تیاولو نیانسان اول یزندگ اتضروری
 يزیبرنامه ر ازمندیمهم، ن نیا قیانجام و تحقق بموقع و دق يبرا

. مطلوب حاصل شود جهیتا نت میاز قبل آماده هست یو سازمانده
در تمام سطوح و اماکن  ملعا ریمطالعات و اقدامات پدافند غ

 ،ییمواد غذا يمثل انبارها کیو استراتژ یاتیبخصوص مراکز ح
 يضرو يازهاین يکه محل نگهدار... سوخت، مهمات و  ،ییدارو

 نیمرتبط با ا یو دانش یمردم هستند، جهت کاهش خالء علم

به  یآسان دسترس طیو فراهم نمودن شرا یموضوع و به روز رسان
 ییباال تیالزم، از اهم یو اطالع رسان یفناطالعات و دانش 

مربوطه به  نیمسئول شتریتوجه ب تیاهم جهیدر نت. برخوردار است
در تحقق  یمناسب و اجرائ یجامع و مستمر و اقدامات زيیبرنامه ر

است تا ضمن  يعامل براي انبارها ضرور ریبموقع اصول پدافند غ
بازدارنده،  طیاشر جادیسلب ابتکار و آزادي عمل از دشمن با ا

و آستانه مقاومت کشور در مقابله  یخنث یاحتمال یاقدامات تهاجم
باعث  تواند یکه م یاز عوامل یکی جهیدر نت. ابدیارتقاء  داتیتهد با

بحران و کاهش  تیریمد حیصح يانبارها و برقرار یمنیا شیافزا
اصول پدافند  تیشود، رعا داتتهدی برابر در ها آن ريیپذ بیآس
 نیپدافند غیرعامل و اقدامات پیشگیرانه ارزانتر. است رعاملیغ

از  یمطلوب تیوضع دیبا شهیهم. است داریپا تیروش حفظ امن
 يشود تا جا جادیا سم،یو دور از دسترس ترور یواقع تیامن

فرمودند  29/8/68مورخ ) ره( ینیحضرت امام خم. نباشد ینگران
چشم و  میتوان یملت زنده است، ما نم کی تیاز هو یدفاع جزئ
 هیاستکبار عل زیعناد آم قیتوطئه عم م،یداشته باش لیقدرت تخ

  . میحال به فکر دفاع نباش نیرا ببینیم، در ع یالم و نظام اسالماس
و  یمنیابعاد مختلف اصول ا نییمطالعه حاضر با هدف تب لذا

 بیعامل به منظور کاهش آس ریپدافند غ کردیانبارها با رو تیامن
  .انبارها انجام شد یاحتمال يریپذ
  

  ها روش
است که با  ینقل يمطالعه از نوع مطالعه مرور نیا       

، “انبار” ،“رعاملیاصول پدافندغ ”يدیکلمات کل يجستجو
مستندات  جستجوي. شد انجام ها آن قیو تلف “یمنیا” ،“تیامن”

و  یدر دسترس بر خط مل یاطالعات هاي گاهیمرتبط در تمام پا
مستند در  45نیب رد. انجام شد 1399تا  1385از سال  یالملل نیب

مقاله  کی، فقط )یمقاله فارس20و یسیمقاله انگل 25(دسترس 
. ورود به مطالعه بود يارهایمع يمرتبط با موضوع و دارا یفارس

مصوب با شماره  یقاتیاز طرح تحق یمطالعه بخش نیا
 IR.BMSU.REC.1398.311و با کد اخالق  99000716

 .باشد یم
  

  نتایج
  عامل در انبارها ریشرح اصول پدافند غ

است که  اي رمسلحانهیعامل مجموعه اقدامات غ ریپدافند غ 
 ،یساختمان ،یانسان يرویو خسارات ن يریپذ بیباعث کاهش آس

کشور و تداوم  یاتیح هاي رساختیاسناد و ز زات،یتجه سات،یتأس
 یعیطب يدشمن و بالها داتیدر مقابل تهد يضرور هاي تیفعال

 کیتراتژنه اصل اس لعامل شام ریاصول پدافند غ). 22( باشد یم
 ،یپراکندگ ب،یاختفاء، پوشش، فر.استتار،  ،یابی مهم مکان
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است که در  ییجا و جابه یو پراکندگ عیهشدار سر ،يساز مقاوم
  .ادامه در مورد انبارها مورد توجه قرار گرفته است

     یابی و مکان ینیسرزم شیآما
و  یاستراتژي دفاع کیمعموالً بر اساس  نیسرزم شیآما

 میتنظ یتیو امن یتمام مالحظات دفاع تیتوسعه اي است و با رعا
انتخاب مکان مناسب  ن،یسرزم شیتوجه به مسائل آما. شود یم

 ستبای یمورد نظر در مرحله صفر مطالعات م ساتیبراي تاس
 مکان). 7( ردیگمورد توجه قرار زان،یو برنامه ر نیتوسط متخصص

اصل از اصول  نیمهم ترو انتخاب محل مناسب و امن،  یابی
و حساس  یاتیمراکز ح يریپذ بیعامل در کاهش آس ریپدافند غ

 یعنیدر مرحله صفر پروژه  حیصح یابیاگرمکان  رایز. است
 ندهیرا در آ يادیانجام نشود، مشکالت ز یبخوب يو معمار یطراح

 ربطیذ نیمتوجه مسئول يبردار هرهدوره ب ياز احداث تا انتها
پوشش که از اصول مهم پدافند  یاستتار، اختفاء و حت. خواهد کرد

مورد توجه نباشند،  یبخوب یابیعامل هستند، اگر در مکان  ریغ
جدي قرار  ریعامل را تحت تاث ریاقدامات پدافند غ ریتواند سا یم

  . دهد
و مهم مثل انبارها، توجه  یاتیح ساتیتاس کی یابیمکان  در

  :ضروري است ریبه سه موضوع ز
مورد نظر در محل  تیو فعال تیامکان انجام مامور -الف

  .شده فراهم باشد نییتع
و  ساتیمناسب تاس یبراي پراکندگ یوسعت کاف -ب

  .فراهم باشد زاتیتجه
الزم با  یو هماهنگ یاحداثات در آن محل همرنگ -ج

  اطراف داشته باشد طیعوارض مح
 يکاربر کیاستقرار  يمناسب برا تیانتخاب موقع یابی مکان

منابع  ،یعیهمچون منابع طب یمختلف يکه پارامترها يطور به
 ،يو پرتو اي هسته تیامن ،یستیو ز يبریسا تیامن ،یستیز

 یتیفاصله از مراکز جمع ،یاصل هاي شکل منطقه، فاصله از راه
که  یدر صورت نیابرابن). 23(آن نقش داشته باشند  افتنیدر ... و

در  یابی مکان یاصل هاي انتخاب مکان انبارها شامل شاخص
 يریشگیاصل پ کیشاهد  توان یعامل باشند، م ریاصول پدافند غ

 ل،یمانند س یخطرات احتمال یبه انبارها در برابر تمام بیاز آس
 ،دزدي ها، انواع آفت ن،یطوفان، رانش زم ،يسوز زلزله، آتش

 هاي از شاخص. میباش یو حمالت نظام یسمیوتروریحمالت ب
  :اشاره نمود ریبه موارد ز توان یم یابی مهم مکان

 هاي شاخص: عامل ریاصول پدافند غ هاي شاخص  -
و  يا هسته ،یستیز س،یالکترومغناط ،يبریمربوط به دفاع سا

  رعاملیو اصول پدافند غ یالزامات عمران ،يپرتو
در  يریقرارگ تیمانند وضع: اي برنامه هاي شاخص  -

 یلیطبق مصوبات طرح جامع و تفص يشهر ي و محدوده میحر
  ینیسرزم شیو آما يشهر

ابعاد  يمناسب برا طیوجود شرا: اي شاخص توسعه  -
با  يجوار هم ،يو امکانات شهر ساتیاز تأس نهیاستفاده به ن،یزم

  ...سازگار و ریسازگار و غ هاي تیفعال
  

  و اختفاء   استتار
 سات،یشکل کردن تأس استتار همرنگ و هم یکل مفهوم

نمودن انبارها  یاختفاء، مخف.اطراف و  طیبا مح روهایو ن زاتیتجه
آن  يریپذ بیدشمن جهت حفاظت و کاهش آس دیدر برابر د

استتار ساختمان انبارها  يشده برا طبق مطالعات انجام. است
که معموالً  ییوارهاید(  دار ژنیاکس وارید ایزنده  ياز نما توان یم

از مطابقت  زیو ن) پوشش داده شود يهر موجود زندها ای اهانیبا گ
 کی ایسازه  کی نکهیا يبرا. استفاده نمود طیبا مح يفرم معمار

در امان باشد، بهتر است از  ییو حمالت هوا دیمکان حساس از د
پوشش  يهستند و دارا طیاستفاده شود که همرنگ مح هایی بام
از اصل مشابهت  توان یاستتار م يبرا نیچنهم. شندبا یاهیگ
 مورد نظر مانند سازه ياستفاده کرد که ساختمان انبارها يا گونه به

اصل موجب  نیا). 24 -25(اطراف خود جلوه کند  طیمح هاي
 یدر صورت حمالت نظام یطیخواهد شد که انبارها تحت هر شرا

مهاجمان در امان باشند و  دیاز د يدزد یو حت یستیوتروریو ب
را به حداقل ممکن  یاتیحساس و ح هاي مکان نیبه ا بیآس

  .کاهش دهند
  

   پوشش
 يروین حات،یتسل زات،یتجه سات،یو حفاظت تأس يساز پنهان

از  یمثال بعض يبرا. است يدشمن ضرور دیدر برابر د یانسان
پوشش  داراي حلزون و خرچنگ پشت، جانوران مانند الك

. هستند یجهت در امان ماندن  برابر خطرات احتمال یمحافظت
کننده را با  نییو تع یاتیح يانبارها هاي سازه توان یم نیبنابرا
 هیبا استفاده از ال یاحتمال داتیدر برابر تهد ،یژگیو نیا تیرعا

بر طبق الزامات . نمود منای و حفظ آرمه مانند بتن یپوشش هاي
حساس  يبناها يبرا یستیساختمان، با یمقررات مل 21مبحث 

 آرمه از بتن داتیها در برابر هرگونه تهد آن یمنیا شیجهت افزا
  ).26( نمود استفاده
  
   بیفر
گرانه است که موجب  لهیشده ح یاقدامات طراح هیکل
به اطالعات و محاسبه و برآورد  لیو غفلت دشمن در ن یگمراه
و او را در  دهیطرف مقابل گرد یفیو ک یاز توان کم حیصح
 دینما یمواجه م دیبا شک و ترد يریگ هدف و هدف صیتشخ

با توجه به  رعاملیاصول پدافند غ ریکه سا یدر صورت). 27(
اجرا نباشند و  خاص انبار قابل  طیشرا ایمنطقه  کی هاي یژگیو

از  توان یم طیشرا نیباشد، در ا ریپذ بیانبار در برابر مهاجمان آس
به انبار دارند  بیکه قصد آس یمهاجمان بیاصل جهت فر نیا
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چند ماکت در کنار انبار  ای کیطور مثال با ساخت  به. استفاده نمود
  .انبار را حفظ نمود یمنیا يادیتا حد ز توان یم یاصل

  
    یپراکندگ

 زات،یتجه روها،ین ییباز و پخش نمودن و تمرکز زدا گسترش
ها  آن يریپذ بیآس لیمنظور تقل به يخود هاي تیفعال ای ساتیتأس

ها هدف  از آن اي که مجموعه يطور دشمن به اتیدر مقابل عمل
 ایانبار  نیکه چند یمثال در صورت يبرا. ندهند لیرا تشک يواحد

 یکیمکان و در نزد کیدر  ییوو دار ییانبار بزرگ مواد غذا کی
 نیچند ،ییاصول تمرکززدا يریبا بکار گ توان یهم موجود باشد م

مختلف ساخت که در  هاي تر در مکان کوچک هاي انبار با اندازه
). 28(انبارها استفاده نمود  ریانبار بتوان از سا کیبه  بیصورت آس

 یطیانبارها تحت هر شرا يداریکه حفظ و پا نیبا توجه به ا
 میو از هر گونه حمله مستق ررسیاز ت دیاماکن با نیا. است یالزام

مهم و  يمثل احداث انبارها. ان باشنددشمن حفظ شده و در ام
و هدف  ییجهت در امان ماندن از شناسا نیزم ریدر ز کیاستراتژ

البته امروزه .  است يضرور يقرار گرفتن توسط دشمن، که امر
الزم است  یدر حمالت نظام ها يریبا توجه به دقت هدف گ

عالوه بر مسئله اختفاء،  ک،یمراکز مهم و استراتژ نگونهیا يبرا
پدافند عامل هم  تیدر نها ،ییجانما عیو توز یموضوع پراکندگ

  ).29( ردیقرار گ يمورد توجه جد
  

    يساز مقاوم
که سبب حفظ  ییو ابزارها ساتیتأس زات،یتجه يریکارگ به

جهت . شود یاحتمال داتیسازه در برابر تهد کی شتریب يداریپا
 توان یم یاحتمال داتتهدی برابر در ها مقاومت ساختمان شیافزا

 يبرا. استفاده نمود یموجود در اصول مهندس ياز استانداردها
و  مایروشیه يشهرها درکه در کشور ژاپن  اي مثال طبق مطالعه

بعد از انفجار بمب اتم انجام گرفت، از چهار نوع سازه  یناکازاک
تن و ب يآجر وارید ،يفوالد ،چوبی قاب با ها شامل ساختمان

 بتن با ها شهرها نشان داد که ساختمان نیمسلح موجود در ا
را دارند  يسوز مقاومت در برابر انفجار و آتش نیشتربی مسلح

حمالت  ایطور مثال زلزله  به( که عامل خطر  یصورت رلذا د). 30(
اختفاء، .استتار و  ،یابی مکان(  یمنیسطوح ا یاز تمام) ینظام

اصل  يریکارگ با به توان یعبور کند، م....) و یپراکندگ
 يادیداخل انبار تا حد ز اتیاز سالم ماندن محتو "يساز مقاوم"

  .مطمئن بود
  

  خبر   اعالم
و  بیباعث کاهش آس نکهیاز وجود خطر عالوه بر ا یآگاه

اسناد  ییدر جابجا تواند یم شود، یم حیو صح عیالعمل سر عکس
مهم، حفظ مواد با ارزش و اجراي  اتسیو تأس زاتیمحرمانه، تجه

طور مثال در  به). 31(مؤثر باشد  اریبس زیاختفاء ن.استتار و  وهايیش

 باشد، قبل از شعله قیاعالم حر ستمیکه انبار مجهز به س یصورت
اقالم انبار شده، اقدام به  یرفتن تمام نبی از و آتش شدن ور

 ستمیکه انبار مجهز به س یدر صورت ایکنترل مؤثر آن نمود، 
از به سرقت رفتن اقالم ارزشمند  توان یاعالم سرقت باشد، م

  .نمود يریجلوگ
  

   ییجابجا
هاي خودي از  گسترش افراد، تجهیزات و فعالیت  جداسازي،

پذیري،  منظور تقلیل آسیب محل استقرار اصلی به محلی دیگر به
 يل فورمثال انتقا يبرا. باشد کاهش خسارات و تلفات می

مکان  کیمکان در معرض بحران به  کیو امکانات از  زاتیتجه
باشند که بتوان در  تهامکان را داش نیانبارها ا دیدر واقع با. امن

جا نمود  انبار را جابه اتیصورت بروز حوادث در اسرع وقت محتو
)32.( 

  
  بحث

به  یابیاصول دست نتری ییاز ابتدا تیو امن یمنیا
 نیبه هم. و رفاه مردم است شیآسا يمطلوب برا ياستانداردها

 ستیدشمنان و ترور یاز اهداف اصل یکی شهیآن هم دیتهد لیدل
و انجام  تیو حفظ امن جادیو ا یمنیحفظ و ارتقاء ا. هاست

از  مهم،عامل بخصوص در مراکز و اماکن  ریاقدامات پدافند غ
 و فهد مورد و نشوند حادثه دچار اوال تا هاست دولت فیوظا

 ایاتفاق افتاد و  اي اگر حادثه ایو ثان رندنگی قرار دشمنان حمالت
متوجه آن شود و حمله  بیآس نیصورت گرفت، کمتر يحمله ا

مناسب با اتخاذ  تیریمد کی). 33(کننده به مقصود خود نرسد 
و مستمر کارکنان،  یافمثل آموزش ک يضرور داتیتمه

و هشدار دهنده،  یو کنترل یحفاظت دیجد هاي يفناور يریبکارگ
 بیحفاظت در عمق، تصو ای هیچند ال یاستفاده از سامانه حفاظت

 یتا حد قابل توجه تواند یم از،یو مقررات مورد ن نیو ابالغ قوان
انبارها مطمئن  یمنیو ارتقاء سطح ا داریپا تیامن نینسبت به تام

 ها يبه استقبال حوادث و خرابکار یکاف یبا آمادگ شهیو هم اشدب
و اصول آن  فیعامل با توجه به تعر ریاصول پدافند غ). 34(برود 
 توان یآن م ياز جمله کاربردها. دارد اي کاربرد گسترده ي دامنه

 يروین ،ینظام ي عامل در عرصه ریاصول پدافند غ يبه اجرا
 ،يمعمار ،يشهرساز ،ياقتصادمنابع  ها، رساختیز ،یانسان

که بعد از  يطور به. اشاره نمود... غذا و دارو و ،يکشاورز ،یتیریمد
و کاهش  يریاز کشورها جهت جلوگ ياریدوم بس یجنگ جهان

 یانسان يرویو ن ییربنایز زاتیتجه ،يشهر ساتیبه تأس بیآس
 رمسلحانهیغ راهکاري عنوان عامل را به ریخود، اصول پدافند غ

حال مطالعات  تابه رعاملیدر حوزه پدافند غ). 32( نمودندمطرح 
 یمرتبط با انبارها مطالعات جامع یشده است ول انجام يمتعدد

مطالعه  یط 1395و همکاران سال  بامنشیشک. مشاهده نشد
 داتیدر برابر تهد رانیا يشهرها یمنیا شینقاط ضعف و افزا
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کردند  گزارش رعاملیپدافند غ کردیساز با رو و انسان یعیطب
در کاهش خسارت و  ینقش مهم توانند یم يشهر يالگوها

 ياز مناطق خاص شهر یدر برخ ژهیو به( شهرها  يرپذی بیآس
از لحاظ  یمناطق بحران ت،یمانند مراکز شهر، مناطق پرجمع

رو مقرر  نیاز ا. داشته باشند) ریو غ یاسیس هاي مکان ،یدفاع
    ها  آن ي از توسعه قبل ،شهرها يشد در مورد ساختار و الگوها

) شهر ي فرسوده هاي بافت يو بازساز دیجد يشهرها یطراح( 
 نیرو در ا نیاز ا. ردیمورد توجه قرار گ رعاملیپدافند غ کردیرو

 يمطالعه پس از بحث در مورد نقاط قوت و ضعف، انواع الگوها
 يداریپا شیافزا يبرا) اي و حلقه ینامنظم، شعاع ،یخط(  يشهر

و  داتیتهد یابیبا  مطالعه ارز ییعطا). 35(است  شده شنهادیپ
 رعاملیپدافند غ کردروی با راهکارها ارائه و ها فرودگاه هاي بیآس

 1394سال یط) ره( ینیامام خم یالملل نیفرودگاه ب: ينمونه مورد
فرودگاه  داتیتهد یابیفرودگاه، ارز يدیکل هاي یدارائ یابیبه ارز
 دارائی تک تک سکیپرداخته و ر گاهفرود يریپذ بیآس یابیو ارز
و در ادامه با برشمردن عوامل  ییفرودگاه را شناسا يدیکل هاي

ها به ارائه  آن یفیک لیو تحل يریپذ بیآس شیگوناگون افزا
 یکامل). 36(است  دهیمبادرت ورز يریپذ بیکاهش آس يراهکارها

پدافند  يارهایمطالعه مع یط 1394و همکارانش هم سال 
اند که در صورت  داده شنهادیپ "مترو هاي ستگاهیا در رعاملیغ

مربوط به مترو  هاي در پروژه رعاملیپدافند غ يارهایمع ياجرا
مربوط به مترو را در  هاي بیآس يریطور چشمگ به توانند یم

). 11(ساز کاهش دهند  و انسان یعیصورت رخداد حوادث طب
پدافند  اتمالحظ یابارزی  و همکاران در مطالعه یهمام يصفو

در برابر  داریپا یمسکون يها ساختمان یدر طراح رعاملیغ
 داریپا يمالحظات معمار نیگزارش کردند بهتر ،ینظام داتیتهد
امن  ياز فضا يرگی بهره ،يشهر یمسکون هاي در خانه یدفاع
و  يساز مقاوم ز،یامن ن ياز فضا يرگی پس از بهره. است
مالحظات به خود اختصاص  نیرا در ب ازیامت نیشتریب یابی مکان
  مطالعه یط 1391و همکاران سال  یفراهان یجالل). 37(اند  داده
 رعاملیاهداف پدافند غ نیدر تأم يمعمار یطراح گاهیجا نتبیی

و فرم ساختمان بر کاهش  يمعمار ریساختمانها گزارش کردند تأث
از جمله موج انفجار،  ینظام داتیاز تهد یناش يریپذ بیآس

 يبنا، جداساز یفرم خارج رینظ ییارهایمع تیرعا آوار، زشیفرور
امن  يدرز انقطاع، فضاها يدارا يگزارش کردند سازه ها

 يداریهستند که پا ياز جمله موارد یو درون ساختمان ینیرزمیز
 ستند،نی ها سالح میرا که در معرض اصابت مستق هایی ساختمان

که عرب و  يا مطالعه). 38( دهند یم شیافزا يریبه نحو چشمگ
 يمرکز يعملکرد انبارها یابیارزش "همکاران با عنوان

 1397در سال  "تهران  یدانشگاه علوم پزشک يها مارستانیب
در  یطور کل به مارستانیب ياند، گزارش کردند انبارها انجام داده

 یحال نواقص و مشکالت نیهستند، با ا یمطلوب تیوضع
). 39( شود یم شاهدهم يندیو فرا يبخصوص در ابعاد ساختار

مطالعه بررسی میزان  یط1387و همکارانش سال  يموسو
 دانشگاه هاي رعایت استاندارد ایمنی انبارهاي عمومی بیمارستان

 یکیزیانبارها از نظر ف  یمنای کردند گزارش ، تهران پزشکی علوم
، مقابله با % 93.75،  از نظر مقابله با سرقت % 87.92حدود 

، %77.08 یمواد فاسد شدن ينگهدار ،%78.93 يسوز آتش
 96.53مناسب کاال دمانی، چ%97.22مواد قابل اشتعال ينگهدار

برآورد شده  یمنی، مورد ا%80.56، و استفاده از ابزار مناسب %
 تیوضع یو همکاران در مطالعه بررس یگیمعصوم ب). 8(است 

 1392در سال  یمواد غذائ يها انبارها و سردخانه طیبهداشت مح
بهداشت  تیوضع یابیرا جهت ارز يا محقق ساخته ستیل کچ

 يالزم آن را برا یائیو پا یو بعد از روائ یاماکن طراح نیا طیمح
بهداشت  یابیجهت ارز یمنتخب نظام يها انبارها و سردخانه

تواند در  یکه م) 18(اماکن مورد استفاده قرار دادند  نیا طیمح
عامل بکار  ریپدافند غ موضوعانبارها با  يالزم برا نهیبازب هیته
 2011و همکاران در سال   Hausken مطالعه. شود يریگ
در برابر تهاجم دشمنان،  رعاملیبا عنوان نقش پدافند غ يالدیم

 یمنینه تنها ا رعاملیپدافند غ يارهایمع يگزارش کردند با اجرا
را هم از مورد هدف قرار دادن  نیبلکه مهاجم شود یسازه حفظ م

و همکاران سال   Meimandi). 40( دینما یم منصرفآن سازه 
 يعدم تمرکز را برا يو استراتژ استیس یشمال ي در کره 2015

روش  کیعنوان  و حساس به یاتیمراکز ح يریپذ بیکاهش آس
مانند ساخت مراکز امن در  یاقدامات هیروس. مطرح کردند يکاربرد

ماکت  ختپناهگاه ضد بمب و سا جادیا ،یجم احتمالمقابل تها
). 41(و حساس انجام داده است  یاتیمراکز ح يرا برا بیفر

Soltani  کایو همکاران در مطالعه خود گزارش کردند در آمر 
 يبرا 1979فدرال در سال  ياضطرار تیریآژانس مد جادیا

ساخت  ،یعیرطبیو غ یعیاز وقوع حوادث طب یناش یبحران طیشرا
ساخت چند  ،یکیالکتر یفاعد واریساخت د و،یواکتیپناهگاه ضد راد

از  اي را که نمونه.... و  بیپوشش استتار ساخت ماکت فر فیط
به  یعدم دسترس). 42(قرار داده است  تیها است در اولو آن

. مطالعه بود نیا هاي تیمطالعات مرتبط با انبارها از جمله محدود
از  یکیانبارها به عنوان  تیا توجه به اهمب شود یم شنهادیلذا پ

و  يعامل در مراحل معمار ریاصول پدافند غ ،یاتیح راکزم
و در  يمورد توجه جد شیاز پ شیب ياجرا و بهره بردار ،یطراح
 .  ردیقرار گ تیاولو

  
  گیري نتیجه

 یمنیجهت حفظ ا یعامل راهکار مناسب ریاصول پدافند غ
و اصول  یژگیو یتمام يکه انبار یلذا در صورت. انبارها است

که  یاحتمال داتیاز تهد تواند یرا داشته باشد، م رعاملیپدافند غ
. اقالم داخل انبار شود، مصون بماند بیممکن است منجر به آس

هر انبار، ابتدا  یضروري است قبل از مرحله انتخاب محل و طراح
عامل با  ریپدافند غ کردیمتصور با رو یو خطرات احتمال داتیتهد
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 يالزم برا يراه کارها یشوند تا در طرح اصل ییدقت شناسا
و  ها نهیهز نیو حفاظت انبارها با کمتر تیحداکثر امن نیتام

 کی یمنظور، طراح نیبراي ا. اتخاذ گردد رانهیشگیاقدامات پ
عامل ضروري و  ریاز مجموعه اقدامات پدافند غ یتصاصاخ نهیبازب

اختفاء، استتار، .هشدار دهنده،  يها ستمیدر بحث س ازیمورد ن
و مستحکم سازي  يمقاوم ساز ،یپوشش، تمرکز زدائ ب،یفر

 يرپذی بیکه سبب آس یداتیاست تا به کمک آن تهد يضرور
 ییاساشن شوند، یموجود در صورت بروز حوادث م يانبارها شتریب

و به حداقل رساند  يساز یالزم جهت خنث داتیو اقدامات و تمه
  .ها اجرا گردد آن

 نیاز مهمتر یکیبا توجه به نقش انبارها به عنوان  جهینت در
و  یطراح ک،یاقالم استراتژ نیدر تام یاتیح هاي ساخت ریز

 تواند یعامل، م ریاماکن بر اساس اصول پدافند غ نیساخت ا
 و یو ارتقاء توان دفاع کیاستراتژ يازهاین نیدر تام ينقش موثر
لذا با . داشته باشد ندهیافز يدهایدر برابر تهد یمل تیسطح امن
و  یانهدام هاي يو استراتژ ها استیدشمن در س نکهیتوجه به ا

 انیرا به عنوان شر یاتیمهم و ح ساتیتاس بیخود، تخر یبیتخر
 هاي استفاده از فرصت دهـد، یمورد توجـه قـرار مـ ،یاتیح هاي

 ـریاصول پدافنـد غ يساز ادهپی و اصالحات انجام براي موجود
 .است يعامـل در انبارها ضرور
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