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مقدمه
هر اقدام غير مسلحانهاي كه موجب كاهش
آسيبپذيري نيروي انساني ،ساختمانها ،تأسيسات،
تجهيزات و شريانهاي كشور در مقابل عمليات خصمانه
و مخرب دشمن گردد ،پدافند غيرعامل خوانده ميشود.
به بيان ساده تر؛ پدافند غيرعامل؛ مجموعه اقداماتي است
كه در صورت بروز جنگ ،خسارات احتمالي را به حداقل
برساند .هدف از اجراي طرحهاي پدافند غيرعامل ،كاستن
از آسيبپذيري نيروهاي انساني و ساختمانها و
تجهيزات حياتي و حساس و مهم كشور در مقابل
حمالت خصمانه و مخرب دشمن و استمرار فعاليتها و
خدمات زيربنايي و تأمين نيازهاي حياتي و تداوم اداره
شهر در شرايط بحراني ناشي از جنگ است .در پدافند
عامل مثل سيستمهاي ضدهوايي و هواپيماهاي رهگير،
فقط نيروهاي مسلح مسئوليت دارند در حالي كه در
پدافند غيرعامل ،تمام نهادها ،نيروها ،سازمانها ،صنايع و
حتي مردم عادي ميتوانند نقش مؤثري بر عهده گيرند
(صارمي ،حسيني اميني .)131 ،1311
از آنجايي كه در بسياري از موارد استقرار نامناسب
مراكز شهري ،بر حسب فرم ،شعاع عملكرد ،حساسيت،
سازگاري ،نظام ارتباطات ،نفوذ پذيري و ...خسارات و
تلفات را مضاعف نموده و ضربات سنگيني بر پيكره
جا معه مورد تهاجم وارد خواهد ساخت .در واقع از كار
افتادن مراكز شهري و تأسيسات مهم و حياتي به عنوان
قلب هر نظام منجر به برهم خوردن تعادل سيستمهاي
شهري و بروز دشواريهاي مختلف در حيات جوامع
انساني ميگردد و كنترل و تداوم شرايط را به دليل از
کار افتادن مراكز مهم تصميم گيري و نابودي الزامات
حياتي -اساسي جامعه ساكن در فضا با چالش جدي

فضاهاي شهري
شهرها با توجه به حجم باالي سرمايه گذاري و
استقرار بسياري از تأسيسات و ابزارهاي اقتصادي و از
همه مهمتر جمعيت زيادي كه در آنها ساكن هستند،
در صورت بروز جنگ دچار صدمات مالي و جاني قابل
توجهي ميشوند .در مناطق شهري ،صدمات جنگي
شامل تركيبي از ويرانههاي كالبدي و اختالل در عملكرد
عناصر شهري است .انهدام سازهها و ساختمانها ،شبكه
راهها و دسترسيها ،تأسيسات اساسي ،مخازن آب،
نيروگاهها ،خطوط ارتباطي تلفن ،برق ،آب ،گاز و ...از آن
جمله هستند .در صورت طوالني شدن جنگ ،اختالل در
هر يك از مراكز حساس و مهم باعث در تنگنا قرار
گرفتن جمعيت ساكن شده و از توان مقاومت آنها
ميكاهد .به عنوان مثال در جنگ  33روزه لبنان ،اولين
اهداف رژيم صهيونيستي را تأسيسات و تجهيزات شهري
و مراكز حساس و مهم تشكيل ميداد تا از اين طريق
فشار را بر مردم بيشتر كرده و قواي نظامي را مجبور به
تسليم كند (اسماعيلي شاهرخت ،تقوايي .)11 ،1311
اين مقاله خطر پذيري ساختمانهاي حساس ،مهم و
حياتي شهر بروجرد را با ارائه تعداد محدودي از معيارها
و نوع اطالعات با استفاده از تحليل سلسله مراتبي و
سيستم اطالعات جغرافيايي مورد بررسي قرار داده و در
نهايت نقشه موقعيت و خطرپذيري ساختمانهاي
حساس ،مهم و حياتي شهر را ارائه نموده است.

اقدامات امنيتي ،ايمن سازي و كاهش آسيب پذيري

حذف و يا تعديل فضاهاي بي دفاع شهري

مواجه ميسازد ،چنين وجهي خود منجر به تكوين
بحرانهاي مختلف در جامعه مورد تهاجم ميگردد و
بازگرداندن تعادل به مجموعه را با هزينههاي سنگين
مواجه ميسازد (كامران و همكاران .)32 ،1311

زيرساختها

مقابله با تهاجمات احتمالي دشمن و خراب كاريها و

حفظ امنيت و كاهش فضاهاي جرم خيز

آشوبهاي خياباني و پيشگيري از سوانح طبيعي
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پدافند غيرعامل

امنيت اجتماعي
شكل ( :)1مدل موضوعي تأمين امنيت و ايمني
(كامران و همكاران .)33 ،1311

بررسی خطر پذیری ساختمانهای حساس در شهر بروجرد با نگاه پدافند غيرعامل

اين مقاله به دنبال بررسي فرضيه زير ميباشد:
به نظر ميرسد در ساختمانهاي مهم ،حساس و
حياتي شهر بروجرد ،معيارهاي پدافند غيرعامل در نظر
گرفته نشده است.
پيشينه تحقيق
در زمينه تحقيق حاضر مطالعات مختلفي صورت
گرفته که در زير به چند مورد اشاره ميگردد:
 علي اکبر تقوايي و مسلم اسماعيلي شاهرخت،( ،)1311در مقالهاي با عنوان ارزيابي آسيبپذيري
شهر با رويکرد پدافند غيرعامل به بررسي
آسيبپذيري مراکز ثقل ،شريانهاي حياتي و
تأسيسات و تجهيزات پرداخته است و مشخص
کردن ميزان آسيبپذيري و انتقال مراکز خطرناک
از ديدگاه پدافند غيرعامل به نقاط ديگر را عاملي
جهت کاهش آسيبپذيري اين مراکز دانستهاند.
 سيد علي حسيني و ديگران ،)1311( ،در مقالهبررسي عناصر آسيب پذير و مالحظات پدافند
غيرعامل در حريم کالنشهر تهران ،به بررسي و
اولويت بندي مراکز آسيب پذير پرداخته و تهيه
طرح راهبردي براي عناصر در معرض تهديد را
هدفي ضروري در نظر گرفته است.
 عبدالحميد مهري نژاد نوري و علي اکبر ستاره،( ،)1311در مقاله مدلسازي آسيبپذيري
محيطهاي شهري در برابر تهديدات با استفاده از
 AHPو  ،GISبه پهنه بندي آسيبپذيري عناصر
شهري پرداخته و باال بردن کيفيت ساختمانها،
انتقال کاربريهاي درماني به کناره خيابانها و
افزايش مقاومت سازهاي ساختمانها را راهکاري
جهت بهکارگيري پدافند غيرعامل دانسته است.
 حسن حسيني اميني ،)1311( ،در پايان نامهتحليل موقعيت شهرک اداري شهريار بر اساس
اصول پدافند غيرعامل ،به شناسايي ساختمانهاي
حساس ،مهم و حياتي در اين شهرک اقدام نموده و
بهکارگيري روشهاي پدافندي مانند استتار ،اختفا
و ...را راهکار باال بردن امنيت اين ساختمانها
معرفي نموده است.
روش شناسي و جامعه پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف كاربردي ميباشد و
رويکرد حاکم بر اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي است .با
روش توصيفي اين مطالعه به دنبال شناخت و توصيف

خطرپذيري ساختمانهاي حساس ،مهم و حياتي در شهر
بروجرد است؛ و روش تحليلي عمدتاً در جهت تحليل
وضع موجود و تبيين شرايط آن با توجه به رويكرد نظري
و اهداف مورد مطالعه مورد استفاده قرار ميگيرد (خاكي
 .)33 ،1331از منظر روش و ابزار گردآوري اطالعات ،در
انجام اين پژوهش؛ عمدتاً از منابع كتابخانهاي (كتب،
مقاالت ،اينترنت) در جهت دستيابي به سوابق مطالعات
مشابه با موضوع پدافند غيرعامل و ادبيات آن و همچنين
شناخت ويژگيهاي شهر بروجرد استفاده شده است ،و با
توجه به نياز پژوهش از روش ميداني نيز استفاده شده
است .دادههاي مورد استفاده شامل دادههاي مكتوب
كتابخانهاي و دادههاي برداري نظير اليه كاربري زمين،
اليه برداري شريانهاي ارتباطي ميباشد كه در محيط
 GISوارد شده و با توجه به موضوع ،تحليلهاي مورد
نظر در آن انجام شده است .جامعه پژوهش محدوده شهر
بروجرد ساختمانهاي حساس ،مهم و حياتي اين شهر از
نظر كالبدي ،ارتفاعي ،مكان گزيني و  ...بوده كه با
استفاده از روش سلسله مراتبي AHPبا كاربرد نرم افزار
 GISوزن دهي شده و ميزان خطرپذيري ساختمانهاي
حساس و حياتي شهر از نظر بهکارگيري اصول پدافند
غيرعامل در زمان جنگ ،مورد بررسي قرار گرفته است.
مباني نظري
پيشگيري و رعايت تمهيدات پيشگيري ،آماده سازي
و مصون نمودن عوامل انساني و انسان ساز در مقابل هر
نوع بحراني نشان دهنده تدبير است .اين موضوع در طول
تاريخ هرگز از ذهن مدبران دور نمانده و هميشه فاتحان
و قهرمانان افسانهاي از اقدامات تدافعي قبل از وقوع
حادثه بهره جستهاند .در شرايط كنوني كه تعداد و نوع
بحرانها و آسيبها به شدت افزايش يافته است و روز به
روز در حال دگرگوني ميباشد ،ضرورت مداقه در
خصوص موضوع پدافند غيرعامل كاري بس هوشمندانه
خواهد بود.
پدافند به معني حفظ جان مردم ،تضمين امنيت
افراد ،صيانت از تماميت ارضي و حاكميت ملي در همه
مواقع در برابر هرگونه شرايط ،موقعيت و هرگونه تجاوز
ميباشد (احمرلويي .)13 ،1331
در جنگهاي اخير ،هدف اصلي دشمن تضعيف و
انهدام قدرت دولت در اداره مردم بوده است و قدرت در
اداره جامعه به زيرساختهايي از شهر مربوط ميگردد كه
مستقيماً بر زندگي و يا تسهيل زندگي مردم شهر
تأثيرگذار ميباشند ،زيرساختهايي همچون منابع آب و
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انرژي ،مراكز امنيتي ،بهداشتي و درماني ،ارتباطات،
پناهگاهها و ساير تأسيسات و تجهيزات شهري كه
نيازهاي حياتي و ضروري مردم شهر را تأمين مينمايند،
به عنوان اهداف نظامي دشمن محسوب ميگردند ،از
سوي ديگر افكار عمومي و قدرت و نمايش كشتار
غيرنظاميان ميتواند به عنوان يك عنصر مهم بازدارنده
ايفاي نقش نمايد ،بنابراين قدرت و ظرفيت آمادگي و
برنامه مديريت شهري در اداره شهر در شرايط بحراني
تهديدات از اهميت بسيار بااليي برخوردار ميباشد (عشق
آبادي .)1 ،1331
پدافند غيرعامل ،فرايند احتياطي و پيشگيرانهاي
است كه الزاماً ميبايست در زمان صلح شروع و تا پايان
وقوع بحران ادامه يابد تا مديريت و رهبري پيشگيرانه به
جاي مديريت آتش نشاني و انفعالي بر بحران فايق آيد.
هدف اصلي پدافند غيرعامل ،انجام مجموعه اقداماتي
است تا در صورت بروز جنگ و حوادث ،خسارات
احتمالي به حداقل ميزان خود برسد ،به بيان ديگر با
انجام اقدامات غير مسلحانه ،كاهش آسيبپذيري در
نيروي انساني ،ساختمانها ،تأسيسات ،تجهيزات ،اسناد و
شريانهاي ملي ،منطقهاي و شهري در مقابل عمليات
خصمانه و مخرب دشمن و يا حوادث طبيعي مورد انتظار
خواهد بود .در پدافند عامل مثل سامانههاي پدافند
ضدهوايي ،هواپيماها و موشكها و ...فقط نيروهاي مسلح
و يگانهاي رزمي و امنيتي ،مسئوليت دارند؛ در حالي كه
در پدافند غيرعامل تمام نهادها ،نيروها ،سازمانها،
شهرداريها و حتي شهروندان عادي ميتوانند نقش
مؤثري بر عهده گيرند.
انجام اقدامات دفاع غيرعامل در جنگهاي امروزي
در جهت مقابله با تهاجمات خصمانه و تقليل خسارت
ناشي از حمالت هوايي ،زميني و دريايي كشور مهاجم در
مجموعه شهري و كالن شهرها موضوعي بنيادي است كه
وسعت و گستره آن تمامي زيرساخت و مراكز حياتي و
حساس ،مبادي ارتباطي و مواصالتي ،فرودگاهها و
زيرساختهاي كليدي نظير پااليشگاهها ،نيروگاهها،
مجتمعهاي بزرگ صنعتي ،مراكز هدايت و فرماندهي و
جمعيت مردمي را در بر ميگيرد تا حدي كه حفظ
امنيت ملي و اقتصادي به نحو چشمگيري وابسته به
برنامه ريزي و ساماندهي همه جانبه در موضوع حياتي
دفاع غيرعامل به خصوص در شهرهاي بزرگ كشور
ميباشد (حسيني و ديگران  .)3 ،1331چرا كه
بهکارگيري پدافند غيرعامل جهت مقابله با تهديدات و

كاهش خسارات ناشي از تهديد (انفجار يا موشكباران)
امري اجتناب ناپذير است.
تعاريف و مفاهيم
مراکز حياتي
مراکزي که داراي گستره فعاليت شهري است و
وجود استمرار فعاليت آنها براي اداره شهر حياتي است و
آسيب يا تصرف آنها به وسيله دشمن ،باعث اختالل کل
در اداره امور شهر ميگردد.
مراکز حساس
مراکزي که داراي گستره فعاليت منطقهاي است و
وجود و استمرار فعاليت آنها براي مناطقي از شهر
ضروري است و آسيب يا تصرف آنها به وسيله دشمن
باعث بروز اختالل در شهر ميگردد.
مراکز مهم
مراکزي که داراي گستره فعاليت منطقهاي است و
وجود و استمرار فعاليت آنها براي بخشي از شهر داراي
اهميت است و آسيب يا تصرف آنها به وسيله دشمن
باعث بروز اختالل در بخشي از شهر ميگردد (حسيني
اميني .)11 ،1311
حفاظت اطالعات سيستمهاي حياتي و مهم
 باز تعريف عناوين و مصاديق جديد اطالعاتي که
مورد توجه و استفاده دشمن قرار ميگيرد
 به روز رساني سيستمهاي حفاظت و مراقبت
اطالعات متناسب با پيشرفت تکنولوژيهاي
جاسوسي و کسب اطالعات
 پژوهش علمي و تخصصي در حوزههاي امنيت و
مراقبت اطالعات
 ايجاد زيرساختهاي حقوقي ،قانوني ،اجرايي،
آموزشي براي کنترل و مراقبت بيشتر اطالعات و
برخورد جدي با افراد خاص (مهندسان مشاور باوند
.)1331
حوزههاي پدافند غيرعامل
محورهاي كالن و تأثيرگذار بر پدافند غيرعامل در
سطح ملي ،منطقهاي و شهري بر اساس نمودار زير ارائه
شده و شامل موارد زير ميباشد:

بررسی خطر پذیری ساختمانهای حساس در شهر بروجرد با نگاه پدافند غيرعامل

شکل ( :)1حوزهها و محورهاي اساسي پدافند غيرعامل
پهنه بندي خطر در ايران
با توجه به نقشه کشور ايران فضاي جغرافيايي آن را
ميتوان به سه قلمرو ژئواستراژيک تقسيم نمود.
 )1قلمرو حاشيه
 )1قلمرو سرزمين ميانه که بر منطقه مرتفع يا بر
اسکلت پيراموني فالت ايران تطبيق دارد
 )3قلمرو سرزمين مرکزي

براي دفاع (عامل و غيرعامل) نظم فضايي از اهميت
سرشاري برخوردار است و حتي در موارد کثيري پيش
شرط آن است .دفاع اصوالً وابسته به نظم فضايي است
زيرا موظف است تأسيسات ،تجهيزات و نيروي انساني را
از عواقب حمالت احتمالي دشمن حتياالمکان حفاظت
کند (نشريه شماره .)91 ،1331 1

جدول ( :)1اصول ،روشها و موضو عات اساسي در مبحث پدافند غير عامل

سال چهارم

(منبع :پريزادي و ديگران )119 ،1331

شماره دهم
تابستان 1931

888

حسن كامران ،مرتضی مرادی ،حسن حسينی امينی و ثنا كنعانیمقدم

به منظور پهنه بندي خطر تهاجم ،کشور به سه پهنه
با خطر شديد ،متوسط و کم تقسيم ميشود .تقسيم
بندي جمعيتي براي تعيين پهنه بندي خطر در کشور به
صورت مشخص گرديد.
-1روستا :شهرهاي با جمعيت کمتر از  19هزار نفر
-1شهرهاي کوچک :شهرهاي با جمعيت  19تا 111
هزار نفر
-3شهرهاي متوسط :شهرهاي با جمعيت  111تا 911
هزار نفر
-1شهرهاي بزرگ :شهرهاي با جمعيت  911هزار تا 1
ميليون نفر
-9کالنشهرها :شهرهاي با جمعيت بيشتر از  1ميليون
نفر (مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن .)2 ،1333
پهنه بندي خطر در شهر بروجرد
با توجه به شكل شماره ( ،)3شهر بروجرد با تدقيق
در موقعيت قرار گيري كه در قلمرو ميانه قرار گرفته و با
توجه به جمعيت  111091هزار نفري ،از نظر پهنه بندي
خطر در پهنه متوسط خطر قرار گرفته است و همانطور
که در جدول شماره ( ،)3ديده ميشود کاربريهاي
عمومي و تأسيسات و تجهيزات شهري در شهر بروجرد
مساحت بااليي را به خود اختصاص داده است كه اين امر

گوياي ضرورت بهکارگيري دفاع غيرعامل در شرايط
بحراني ميباشد.
جدول ( :)1ويژگيهاي شهر بروجرد
شهر

جمعيت

قلمرو سرزميني

درجه خطر

بروجرد

111091

ميانه

متوسط

جدول ( :)3سطوح كاربريهاي عمده در وضع موجود
موجود 1331
كاربريهاي عمده
مسكوني

0133111

10.31

خدمات عمومي

2391922

11.11

اراضي خالي و ساخته
نشده

11211113

31.11

تأسيسات و تجهيزات
شهري

219119

1.11

باغات و زمينهاي
زراعي

1911219

19.92

حرم سبز

119111

1.11

صنايع و كارگاهي

111911

1.91

محدوده شهر
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مساحت (هكتار)

سهم از مساحت
كل شهر به درصد

شكل ( :)3پهنه بندي خطر در ايران
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تعيين معيارها براي اولويت بندي
براي اولويت بندي بين ساختمانهاي حساس
شناسايي شده در شهر بروجرد توسط برنامه Expert
 Choiceبايد ابتدا معيارهايي براي رتبه بندي اين
ساختمانها تعيين نمود .اين معيارها بايد کامالً مرتبط
با موضوع بوده و در جهت تعيين حساسيت
ساختمانهاي حساس شهر تعيين گردد .اين معيارها از
نظر اهميتي که در تعيين ساختمانهاي حساس دارند
درجه بندي ميشوند .معيارهاي در نظر گرفته شده به
گونهاي انتخاب شدهاند که اهميت ساختمان را حين
حمله دشمن و پس از آن بررسي کنند؛ پس از حمله نيز
ساختمانها ميتوانند حساس به شمار آيند چرا که بايد
کارکردهاي امداد رساني ،نظامي و ...خود را حفظ کنند.
اين معيارها عبارتند از:
 -1وسعت ساختمانها
وسعت ساختمان به عنوان يکي از کليديترين
معيارهاي شناسايي شده براي تعيين اولويت
ساختمانهاي حساس شهر بروجرد معرفي ميشود؛
وسعت ساختمان در موقع حمله ،اولين معياري است که
توسط خلبان و يا شناسايي از دور مورد توجه قرار
ميگيرد .هر ساختماني که وسعت بيشتري داشته باشد
توسط نيروهاي دشمن مهمتر شناسايي شده و خطر
حمله به آن نيز باالتر ميرود.
 -1ارتفاع ساختمانها از سطح زمين
ارتفاع ساختمانها نيز مانند وسعت آن در موقع
حمله مورد توجه دشمن خواهد بود .ساختمانهاي
بلندتر عالوه بر اين که مورد توجه قرار ميگيرند ،درون
خود نيز تعداد بيشتري از افراد را جاي دادهاند ،بنابراين
مهم هستند.
 -3اهميت سياسي ساختمان
هر يک از ساختمانهاي درون شهر اهميت سياسي
براي حکومت مرکزي دارند اما برخي از ساختمانها از
اهميت بيشتري برخوردارند .در مواقع ضروري اينگونه
ساختمانها بسيار مهم هستند و در صورت بروز تلفات
جاني و يا خسارات مالي ،تبعات سياسي به دنبال خواهد
داشت.
 -1اهميت امداد رساني ساختمان
برخي از ساختمانها در شهرها مانند بيمارستانها،
درمانگاهها و ...خاصيت امداد رساني خود را به همراه
دارند و پس از وقوع بحران از نظر امداد رساني به

مجروحين بسيار مفيدند اما برخي از ساختمانهاي ديگر
نيز ميتوانند پس از بحران به کمک مراکز امداد رساني
بيايند .ساختمانهايي که درون خود ميزان زيادي فضاي
باز و خالي دارند ميتوانند به عنوان مراکز امدادي موقت
استفاده شوند.
 -9اهميت نظامي ساختمان
ساختمانهاي نظامي درون شهر براي حفاظت شهر
حمالت دشمن و ساختمانهاي انتظامي براي محافظت
شهر در برابر آشوبهاي داخلي پس از بحران حياتي
هستند.
 -0موقعيت در شهر
تجربه نشان داده است که در حمالت هوايي توسط
دشمن ،به دليل تراکمي که در ناحيه مرکزي شهر وجود
دارد ،حمالت بيشتري در اين مناطق صورت پذيرفته
است؛ بنابراين معيار دوري و نزديکي به مرکز شهر نيز
براي تعيين اهميت ساختمانها در شهر در نظر گرفته
شده است.
-2تعداد ساکن ،مراجع و يا کارمند
بديهي است که هر چه درون ساختمان تعداد
بيشتري از افراد جاي گيرند ،تعداد تلفات در اثر وقوع
حمله نيز بيشتر خواهد بود .ساختمانهاي با وسعت و
تراکم باالتر تعداد بيشتري از افراد را درون خود جاي
ميدهند و در نتيجه اهميت بيشتري را در بين ديگر
ساختمانهاي شهر خواهند داشت.
 -3شبکههاي ارتباطي و شريانهاي حياتي شهري
در جنگهاي شهري ،خيابانها ،اتوبانها و
شريانهاي حياتي خصوصاً آنها که باعث تسلط بر مناطق
و مراکز ثقل ميشوند اهميت بااليي دارند .پلها نيز چه
آنهايي که در مبادي شهر هستند و چه آنهايي که به
صورت زيرگذر يا روگذر بر روي خيابانها يا رودخانهها
سوارند نيز از اهميت بسزايي برخوردارند و از بين بردن
آنها يعني بستن هر گونه قدرت مانور يا عملکرد انتقالي
نظامي که نمونه آن هم در شهر بغداد وجود داشت.
گاهي قطع يا وصل يک راه از خود هدف اهميت بيشتري
دارد .به دليل امکان استفاده بعدي از اهدافي مانند
ساختمان ،فرودگاه و  ...فقط راههاي منتهي به آن را
منهدم نموده تا بعد از تسخير ،آن را ترميم و از اماکن
مربوطه دوباره استفاده نمايند (نشريه ،شماره ،1331 1
.)99
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جدول ( :)1ساختمانهاي حساس شهر بروجرد
رديف

کاربري

نام ساختمان

رديف

1

مسکوني

مجتمع مسكوني بهار

2

مجتمع تجاري سينا

3

1
3

تجاري

1
آموزش عالي
9
0

انبار
در ماني

كاربري
نظامي و
انتظامي

مجتمع تجاري سپيد

1

دانشگاه آزاد اسالمي امام
خميني (ره)

11

تأسيسات
شهري

دانشگاه آيت اهلل بروجردي

11

ورزشي

سيلوي ذخيره گندم

11

ترمينال

13

اداري

بيمارستان كوثر
بيمارستان شهيد چمران

نام ساختمان
سپاه پاسداران انقالب اسالمي بروجرد
پادگان مهندسي بروجرد
فرماندهي انتظامي
منبع آب زميني و شرب بروجرد
استاديوم شهيد علي بيات
مجموعه ورزشي ذوالفقار
ترمينال بين شهري
فرمانداري
شهرداري

منبع :يافتههاي نگارندگان
بديهي است که هر چه درون ساختمان تعداد
بيشتري از افراد جاي گيرند ،تعداد تلفات در اثر وقوع
حمله نيز بيشتر خواهد بود .ساختمانهاي با وسعت و

تراکم باالتر تعداد بيشتري از افراد را درون خود جاي
ميدهند و در نتيجه اهميت بيشتري را در بين ديگر
ساختمانهاي شهر خواهند داشت.
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1

0.9

0.9
0.8
0.7

0.5

0.6

0.5

0.5
0.4

اولويت بندي معيارها

0.26
0.12

0.12

0.3

0.2

0.12

0.1
0
اهميت

اهميت

موقعيت اهميت نظامي

تعداد ساكن

مراجع يا قرارگيري در ساختمان

امدادرساني

سياسي

شهر

ساختمان

ساختمان

كارمند

ارتفاع

وسعت

ساختمان

ساختمان

شکل ( :)9اولويت بندي معيارهاي تعيين شده
منبع :محاسبات نگارندگان
اولويت بندي ساختمانهاي حساس ،مهم و حياتي
با استفاده از نرم افزار Expert Choice

اولويت بندي بين معيارهاي اصلي توسط نرم افزار
انجام ميشود .اين عمل در حقيقت همان فرايند تحليل
سلسله مراتبي ( )AHPاست که توسط نرم افزار Expert
 Choiceانجام ميپذيرد.

همانطور که در نمودار شماره ( )1مالحظه ميگردد
خروجي اهميت معيارها بدست آمده است که در مجموع
وسعت ساختمان با  ،1/10ارتفاع ساختمان  ،1/11اهميت
سياسي ساختمان  ،1/1اهميت امداد رساني ساختمان
 ،1/19اهميت نظامي ساختمان  ،1/11موقعيت قرار
گيري در شهر  1/19و تعداد ساکن مراجع يا کارمند
 1/11آن را تشکيل دادهاند.

6.7

5.2
4

3.8

2.6

فرماندهي انتظامي

سيلو

استاديوم علي بيات

مجموعه ورزشي ذوالفقار

ترمينال بين شهري

منبع آب زميني و شرب…

پادگان مهندسي

سپاه پاسداران

مصلي امام

شهرداري مركزي

فرمانداري

بيمارستان كوثر

بيمارستان شهيد چمران

دانشگاه آيت اهلل بروجردي

دانشگاه آزاد امام…

شکل ( :)0اولويت ساختمانهاي حساس ،حياتي و مهم
منبع :محاسبات نگارندگان

2.2

2.5

مجتمع تجاري سپيد

2.8

3.8

4.2

مجتمع تجاري سينا

3.2
2.2

4.2
3.4

4.3

4.6

7.3

8
7
6
5
4
3
2
1
0
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وزن دهي به گزينهها
گزينههاي تعيين شده هر يک نسبت به معيارهاي
تعيين شده بايد وزن دهي گردند .براي اين منظور بايد
براي هر يک از معيارهاي ذکر شده ،اطالعات مورد نياز
جمع آوري گردد .اطالعات عددي مانند مساحت ،ارتفاع
و ...از سيستم اطالعات جغرافيايي موجود شهر بروجرد
استخراج گرديده است و ديگر اطالعات مقايسهاي مانند
اهميت نظامي ،اهميت سياسي و  ...نيز توسط نگارندگان
بدست آمده است .اطالعاتي نظير تعداد ساکن نيز به طور
مستقيم و با پرسش و پاسخ از مسئوالن ساختمانهاي
مذکور بدست آمده است.
اولويت نهايي ساختمانهاي حساس شهر بروجرد
بر اين اساس هر يک از معيارها به طور جداگانه و
اطالعات هر يک از ساختمانهاي حساس شهر بروجرد
به طور مقايسهاي و بر اساس واحدهاي  1کميتي ال.
ساعتي وارد ماتريسهاي تعيين وزن دهي در برنامه
 Expert Choiceگرديد .در نهايت نرم افزار مذكور،
محاسبات را انجام داده و اولويت نهايي حساسيت
ساختمانهاي شهر بروجرد را مشخص نمود.
جدول ( :)9اولويت بندي نهايي ساختمانهاي حساس،
مهم و حياتي شهر بروجرد
رديف
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ساختمان

اولويت

1

دانشگاه آزاد امام خميني (ره)

2.3

1

دانشگاه آيت اهلل بروجردي

0.2

3

فرمانداري

9.1

1

بيمارستان كوثر

1.0

9

شهرداري مركزي

1.3

0

بيمارستان شهيد چمران

1.1

2

منبع آب زميني و شرب

1.1

3

سيلو

1
1

1

مجتمع مسكوني بهار

11

سپاه پاسداران

3.3

11

ترمينال بين شهري

3.3

11

پادگان مهندسي

3.1

13

مجموعه ورزشي ذوالفقار

1.3

11

مصلي امام

1.0

19

مجتمع تجاري سينا

1.9

10

مجتمع تجاري سپيد

1.1

12

استاديوم علي بيان

1.1

منبع :نگارندگان

در جدول شماره ( )9چگونگي رتبه بندي
حساسترين ساختمانها در شهر بروجرد را مالحظه
ميکنيد .قابل ذکر است که ساختمانهاي مشخص شده
در اين تحقيق حياتيترين ساختمانها در شهر بروجرد
هستند و پيرو همين معيارها و جمع آوري اطالعات هر
يک از ساختمانها ميتوان ميزان اهميت هر ساختمان را
در شهر بروجرد سنجيد.
نتيجه گيري
ساختمانهاي حساس ،مهم و حياتي در تمامي
شهرها از جمله شهر بروجرد ،نقش تعيين كنندهاي در
اداره و كنترل شهر به ويژه هنگام بروز بحران دارد و در
صورت آسيب ديدن يكي از اين ساختمانها ،كل شهر با
مشكل مواجه شده و صدمات جبران را ناپذيري خواهد
ديد .ساختمانهاي حساس ،مهم و حياتي در شهر
بروجرد عبارت از :فرمانداري ،شهرداري ،فرماندهي
انتظامي ،سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،مراكز درماني،
مراكز تجاري ،منبع آب زميني و شرب ،مراكز دانشگاهي،
پادگان مهندسي و ....
ميباشند كه مطابق با بررسيهاي به عمل آمده،
هيچ كدام از ساختمانهاي مذكور مطابق با اصول پدافند
غيرعامل ساخته نشدهاند .از آنجا كه اين ساختمانها،
حساس و حياتي ميباشند و در نقشه پهنه بندي خطر
بحران ،در پهنه متوسط خطر قرار گرفته است ،بايد با
توجه به نقش و اهميت آنها در شهر مطابق با اصول و
معيارهاي پدافند غيرعامل مکانيابي و احداث شوند تا
هنگام بروز جنگ و بحران ،قدرت و توان كنترل و هدايت
شهر را داشته باشد.
شناسايي ساختمانهاي حساس در شهرها با استفاده
از روشهاي پدافند غيرعامل ميتواند در کاهش تلفات
جاني و غير جاني در زمان جنگ بسيار موثر باشد؛ به
خصوص در جنگهاي نابرابر که در آن کشور مفعول
توانايي مواجهه مستقيم (آفندي) با نيروي دشمن را
ندارد .در اين مورد از جنگها ميتوان با شناسايي
پهنهبندي خطر براي شهرها در کشور و سپس
ساختمانهاي حساس در شهر به کاهش آسيبپذيري و
تلفات در اين شهرها کمک نمود.

بررسی خطر پذیری ساختمانهای حساس در شهر بروجرد با نگاه پدافند غيرعامل

شكل ( :)2موقعيت ساختمانهاي حساس ،مهم و حياتي در شهر بروجرد
پيشنهادات
اولين اقدامي که براي ميزان خطر تهديد نظامي
براي هر شهر ميتوانيم انجام دهيم ،تشخيص آن شهر در
پهنه بندي خطر کشور و همچنين شناسايي
ساختمانهاي حساس آن است .بدين منظور پيشنهادات
زير ارائه ميگردد:
 شناسايي شهر مورد مطالعه در پهنه بندي خطر درکشور با توجه به روشي (امتياز دهي بر اساس ميزان
جمعيت شهر و موقعيت قرار گيري شهر در قلمرو
سرزميني ايران).

 انتخاب مکان تأسيسات اصلي شهر بروجرد مانندايستگاههاي گاز ،ترانسفورماتورهاي برق ،مراکز
مخابراتي ،بيمارستانها و مراکز اورژانس،
ايستگاههاي پمپاژ و ذخيره آب و نظاير اينها بايد با
رعايت اصول پدافند غيرعامل ،تا باعث کاهش
آسيبپذيري تأسيسات مزبور گردد.
 عدم تمرکز تأسيسات و مراکز زيربنايي شهر در يکمحدوده و همچنين تمرکززدايي جمعيتي از بافت
متراکم شهر بروجرد به عنوان تدبيري مهم براي
کاهش آسيبپذيري در مواقع بحران.

سال چهارم
شماره دهم
تابستان 1931
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حسن كامران ،مرتضی مرادی ،حسن حسينی امينی و ثنا كنعانیمقدم

 جابجايي و انتقال تأسيسات خطرناك همجوار بامراكز حساس و مهم به عنوان يك اولويت بايستي
مد نظر قرار گيرد.
 در مورد تأسيساتي با قابليت شناسايي باال ،نظيرمخزن آب در شهر بروجرد ،بهتر است اقدامات الزم
در خصوص اختفاي استتار اين تأسيسات صورت
گيرد.
 ارتقاي سطح كيفي و كمي شبكه ارتباطي. پيش بيني فضاهاي توقف اضطراري در مقابلبيمارستانها ،درمانگاهها و بعضي مؤسسات
اجتماعي عمومي.
در شرايط كنوني با در نظر گرفتن وجود تهديدات
بالقوه براي امنيت ملي ،ضرورت برنامه ريزيهاي دقيق و
عقالني در زمينه دفاع مشهود است .در اين شرايط
پدافند غيرعامل در كنار گزينههاي ديگر دفاع ميتواند
به استحكام واژه دفاع در برابر حمالت بيفزايد.
تا نهايتاً با بهکارگيري اصول پدافند غير عامل در
مقياس ملي ،منطقه ايي و شهري عالوه بر شکل گيري
شهر قدرت ،شهر بازدارنده و شهر پدافندي؛ قدرت ملي
کشور نيز افزايش يافته تا قدرت سازي و باز توليد قدرت
نيز عملي بشود.
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شماره دهم
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منابع و مآخذ
 -1احمرلويي ،محمدحسين .1331 .پدافند غيرعامل در
جنگهاي نوين ،دانشكده فارابي ،تهران.
 -1اسماعيلي شاهدخت ،مسلم؛ و تقوايي ،علي اكبر.
 .1311ارزيابي آسيبپذيري شهر با رويكرد پدافند
غيرعامل با استفاده از روش دلفي نمونه موردي شهر
بيرجند .دو فصلنامه مديريت شهري ،شماره .13
 -3پدافند غيرعامل .1331 .قرارگاه پدافند هوايي
خاتماالنبيا (ص) .نشريه شماره ه  ،1تهران.
 -1پريزادي ،طاهر .حسيني اميني ،حسن؛ و مهدي
شهرياري .1331 .بررسي و تحليل تمهيدات پدافند
غيرعامل در شهر سقز در رويكردي تحليلي .دو
فصلنامه مديريت شهري ،شماره .10
 -9حسيني اميني ،حسن .1311 .تحليل موقعيت
شهرک اداري شهريار بر اساس اصول پدافند
غيرعامل .پايان نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي
دكتر نفيسه مرصوصي ،دانشگاه پيام نور.
 -0حسيني ،علي و ديگران .1311 .بررسي عناصر آسيب
پذير و مالحظات پدافند غيرعامل در حريم
کالنشهر تهران .اولين همايش علمي -پژوهشي

شهرسازي و معماري با رويكرد پدافند غيرعامل،
دانشگاه صنعتي مالك اشتر.
 -2خاكي ،غالمرضا .1331 .روش تحقيق با رويكردي به
پايان نامه نويسي .انتشارات بازتاب ،تهران.
 -3صارمي ،حميدرضا؛ و حسن حسيني اميني.1311 .
حفاظت از تأسيسات و تجهيزات شهري با استفاده
بهينه از محيط طبيعي درون شهري با رويكرد
پدافند غيرعامل .فصلنامه مطالعات مديريت شهري،
سال سوم ،شماره ششم.
 -1عشق آبادي ،فرشيد .1311 .تحليل برنامه ريزي
شهري از منظر پدافند غيرعامل .اولين همايش
علمي -پژوهشي شهرسازي و معماري با رويكرد
پدافند غيرعامل ،دانشگاه صنعتي مالك اشتر.
 -11كامران ،حسن ،پريزادي ،طاهر؛ و صحرايي و اميني.
 .1311امنيت و ايمني در فضاهاي شهري با رويكرد
پدافند غيرعامل .نمونه موردي :منطقه پنج
کالنشهر تهران ،فصلنامه مطالعات مديريت شهري،
سال سوم ،شماره پنجم.
 -11مرکز مطالعات و تحقيقات مسکن و ساختمان،
(« ،)1301برنامهريزي کالبدي» ،وزارت مسکن و
شهرسازي ،تهران.
 -11مهندسان مشاور باوند .1331 .معاونت طرحهاي
شهري .تهران.
 -13مهندسان مشاور مادشهر .1311 .طرح بهسازي و
نوسازي بافت فرسوده شهر بروجرد .تهران ،وزارت
مسکن و شهرسازي.

