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 چکیده 

مقاله حاضر به شناساندن اهداف دشمن در حمله به شهرها و اهمیت پدافند غیرعامل به صورت عمومی و 

در  آنهمچنین لزوم توجه به امنیت شهرستان خرم آباد با توجه به موقعیت لوجستیکی و نقش حیاتی 

این پژوهش از نوع کاربردی است و متغیرهای مورد بررسی در آن . پایداری و ثبات کشور می پردازد

شامل شناسایی مکان های حیاتی، حساس و مهم شهرستان خرم آباد، به منظور کاهش خسارت های 

ای فراهم نمودن زمینه هو  امنیت هر چه بیشتر شهروندان ،ناشی از حمالت هوایی احتمالی دشمن

روش جمع آوری اطالعات عمدتاً کتابخانه ای بوده و با توجه به نوع تحقیق از . می باشد شهر توسعه پایدار

در این مقاله از روش توصیفی برای بررسی انطباق . نیز استفاده شده است( مصاحبه ) مطالعات میدانی 

طریق می توان قبل از وقوع نظام شهری خرم آباد با اصول پدافند غیرعامل استفاده شده است؛ بدین 

جنگ برای کاهش خسارات جانی و مالی مراکز استراتژیک که ادامه حیات و مقاومت شهر به آنها وابسته 

 .نتایج تحقیق بیانگر عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل در شهرستان خرم آباد است. است اقدام نمود
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 مقدمه

شهرها به عنوان مراکز تجمع سرمایه مادی و انسانی در زمان جنگ به هدفی عمده برای دشمن تبدیل می شوند، در نتیجه 

 8در طول . حمله به آنها خسارات فراوانی را پدید می آورد و بدون تردید کشتار انسان ها مهمترین معلول جنگ شهرهاست

در طول دوران جنگ . نیز صدمات انسانی و مادی سنگینی به شهرهای کشور وارد آمد( ۳۱۵۹-۳۱۶۷)عراق سال جنگ ایران و 

تحمیلی در تهاجم های رژیم بعث عراق و بمباران های موشکی و حمالتی که به مناطق مرزی و سپس عمق کشور و شهرهای 

سال، بر اثر حمالت  8در طول این  .ط بحرانی مطرح شددیگر اتفاق افتاد، ضرورت توجه به کاهش خسارات و آمادگی برای شرای

 ۳۷توپخانه ای، هوایی و موشکی، شش شهر شامل سومار، مهران، نفت شهر، قصر شیرین و هویزه به طور کامل تخریب شدند و 

بر . تشهر کشور مورد تهاجم نظامی قرار گرف ۶۳درصد آسیب دیدند و در مجموع مناطق مسکونی  8۵تا  ۳۵شهر دیگر بین 

هزار  ۳۹هزار خانه به طور کلی تخریب و به  ۳۱1گزارش سازمان ملل، در طی جنگ تحمیلی در اثر بمباران کور دشمن،  طبق

اصلی آن را می توان ناشی از فقدان تمهیدات مناسب برای کاهش آسیب پذیری شهری در دلیل . خانه خسارت عمده وارد شد

نسل ) در جنگ های جدید .  (۳۱۹۳عزیزی و برنافر، )ی پدافند غیرعامل قرار دارند حمالت نظامی دانست؛ که در حیطه روش ها

 ,Amery Siahoui et al) مردم هدف غیر مستقیم و با واسطه و زیر ساخت ها و حکومت هدف اصلی محسوب می شوند( ششم 

2014).   

تأسیسات زیربنایی، بیمارستان ها، مدارس،  عربستان سعودی علیه یمن، ارتش مهاجم،  51۳۵به عنوان مثال در جنگ سال 

جاده ها و پل ها،  مخازن آب و تعدادی مخازن فاضالب را مورد هدف قرار داد، که می توان انگیزه اصلی از این کار را اعمال 

کشور مهاجم  .فشار بر مردم و ایجاد اختالل در زندگی روزمره مردم و در نهایت انتقال فشار از آنها به حکومت داخلی دانست

جهت در هم شکستن اراده ملت و توان سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور مورد تهاجم با اتخاذ استراتژی انهدام مراکز ثقل 

توجه خود را ابتدا به از بین بردن این مراکز نموده که خود نشانگر آثار ( شهری ) و مهم ( منطقه ای ) ، حساس (ملی)حیاتی 

شایان ذکر است کسی که . احتمالی آینده کلیه زیرساخت ها را مورد هجوم قرار خواهد دادمخربی است که در جنگ های 

از  . (۳۱8۹پریزادی و حسینی امینی، )مل می کند برنده است اولین ضربه را می زند برنده نیست، کسی که آخرین ضربه را تح

پایان جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورهای جهان، پدافند غیر عامل نوین به عنوان راهکار غیر مسلحانه در جهت کاهش 

به عنوان مثال . آسیب پذیری تأسیسات شهری، تجهیزات زیربنایی و نیروی انسانی مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است

نیه های آن ملزم به ساخت پناهگاه ضد هسته ای هستند و یا در کره شمالی مترو کشوری مثل سوئیس که ارتش ندارد کلیه اب

  .(۳۱8۹پریزادی و حسینی امینی، )را در عمق باال می سازند تا از دسترس دشمن در امان باشد 

بنا و  در کشور ما ایران بحث تخصصی کاهش آسیب پذیری و پس از آن توسعه پایدار شهری، متأسفانه هنوز در مقیاس تک

مباحث ساخت و ساز و معماری باقی مانده و در عرصه های پیش روی شهرسازی و مکان یابی ها جایگاه شایسته، قانونی و 

در سطح شهرها نیز عیناً آیین نامه های اجرایی ساختمان برای برنامه ریزی و طراحی شهری باید . تخصصی خود را نیافته است

، (چه به لحاظ گسترش در سطح و چه از نظر تراکم و ارتفاع ) شهر به نحو ایمن هدایت شود تدوین و اجرا گردد تا توسعه آتی 

مکان یابی زیر ساخت ها و تأسیسات شهری متناسب با بستر طبیعی و وضعیت زمین شناختی صورت گیرد، شبکه شهری 

و نسبت ارتفاع و عرض مسیر با کدهای کارآمد به ویژه با شعاع عملکرد محلی و واحدهای همسایگی با توجه به محصور بودن 

دوام و بقای شهر تابعی است از تمهیدات دفاعی که شهر را در مقابل انواع  .(Banergeet, 1998)ایمن سازی طراحی شود

تأسیسات و تجهیزات شهری که . بیمه می کند( هر تهدیدی تمهیدات خاص خود را می طلبد ) تهدیدات انسانی و طبیعی 

زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم کشور می باشند و بخش دیگر مراکز تولید، توزیع و ارائه خدمات شهری بخشی از آنها 

کاربری اراضی، مخزن و منابع آب شهر، تأسیسات برق شهر، مرکز مخابرات، تأسیسات گاز شهری، اورژانس، آتش نشانی، : مانند

از جمله فضاهای عمومی خدماتی و راهبردی در سطح ... تان ها و فرمانداری، شهرداری، مترو و مسیرهای حمل و نقل، بیمارس

امروزه با توجه به تجهیزات جدید و فناوری های نوینی که با هزینه . شهر و منطقه هستند که کمتر مورد پژوهش واقع شده اند

ر دارند و هر گونه اختالل در گزاف احداث و مورد بهره برداری شهری قرار می گیرند و ارتباط مستقیم با سایر کارکردهای شه

و حسینی امینی،  کامران)آنها، دیگر کارکردهای شهری را فلج می نماید از جمله مواردی هستند که مورد غفلت قرار گرفته اند 
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مطابق با . پدافند غیر عامل یکی از شاخه های مدیریت بحران و از ملزومات توسعه پایدار شهری در آینده می باشد. (۳۱۹۳

ن برنامه پنجم توسعه یکی از محورهای اساسی موضوع امنیت ملی و دفاع بحث پدافند غیر عامل است که بایستی در برنامه قانو

بر این اساس، اتخاذ تدابیر و روش هایی که میزان آسیب پذیری شهرها را در مقابل خطرات و تهدیدات . ریزی ها لحاظ شود 

 .کاهش دهد، ضروری است

 

 شهرستان خرم آباد

لرستان از شمال با . متری از سطح دریا قرار دارد ۳۳7۷18خرم آباد، مرکز استان لرستان، در میان دره های زاگرس و در ارتفاع 

استان های همدان و مرکزی، از شرق با استان اصفهان، از جنوب با استان خوزستان و از غرب با استان های کرمانشاه و ایالم 

ن از طریق باریکه ای در سمت جنوب شرقی دارای مرز بسیار کمی با استان چهارمحال و همچنین این استا.همسایه است

خرم آباد مهمترین قطب اقتصادی و سیاسی استان لرستان محسوب می شود که و به دلیل قرار گرفتن در . بختیاری است

نگ خارجی، احتمال حمله نظامی به جنوب دارای اهمیت ارتباطی و راهبردی است؛ بنابراین در صورت وقوع ج -مسیر تهران 

شهرستان خرم آباد وجود خواهد داشت، همان گونه که حمالت هوایی به این شهر در طول هشت سال جنگ تحمیلی گواهی 

کیلومتر مربع و   ۶5۱۱مساحت شهرستان خرم آباد  ۳۱۹1طبق آخرین سرشماری صورت گرفته در سال . بر این ادعا است

وجود و تمرکز کاربری های مهم سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، . (51۳۵ویکی پدیا، ) نفر است ۱785۳۶جمعیت آن بالغ بر 

نهادهای مهم حکومتی، تراکم کاربری های اداری و تجاری و مسکونی و نحوه ی قرار گیری این کاربری ها در کنار هم، سبب 

شود که همواره به عنوان یکی از اهداف مطلوب برای  افزایش اهمیت این شهرستان شده است و چنین ویژگی هایی باعث می

 .تهاجم نظامی تلقی شود

 

 
 (51۳۵ویکی پدیا، ) شرقی ۱۵/78 °و  شمالی  78/۱۱° وی نقشه ایرانمحل شهرستان خرم آباد ر -۳ شکل

 

این پژوهش بر اساس اصول پدافند غیر عامل، بر این فرضیه استوار است که این تمرکز در راستای اصول پدافند غیر عامل 

این منطقه پرداخته شده و سپس لذا در این تحقیق به شناسایی مراکز و نقاط حساس، حیاتی و مهم . نیست و با آن مغایر است

 .راهبردهای عملیاتی جهت حل این مسئله پیشنهاد شده است

 

 پرسش های اصلی تحقیق

 آیا شهرستان خرم آباد در معرض تهدیدات و حمالت دشمن است؟ -۳

 آیا شهرستان خرم آباد بر اساس اصول پدافند غیر عامل مکانیابی و احداث شده است؟ -5
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 فرضیات تحقیق 

به نظر می رسد شهرستان خرم آباد به دالیل نظامی، لوجستیکی و حمل و نقل از تهدیدات و حمالت دشمنان مصون  -۳

 .نیست

 .به نظر می رسد شهرستان خرم آباد بر اساس اصول پدافند یرعامل مکان یابی و احداث نشده است -5

 

 پیشینه تحقیق

بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی هر اقدام غیر مسلحانه ای که موجب افزایش 

اصول اساسی . و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن شود پدافند غیرعامل خوانده می شود

. سازی، استحکامات و اعالم خطر است اقدامات پدافند غیرعامل استتار، اختفاء، پوشش، فریب، تمرکز زدایی و پراکندگی، مقاوم

پدافند غیر عامل یکی از شاخه های مدیریت بحران است که بیشتر تأکید آن روی مدیریت پیش از بحران و در راستای تحقق 

یکی از اهداف مهم پدافند غیرعامل، کاهش آسیب پذیری، خسارت و صدمات تأسیسات،  .اهداف توسعه پایدار می باشد

تاکنون تالش های . وی انسانی مراکز حیاتی، حساسا و مهم کشور در برابر تهدیدات و حواث غیرطبیعی استتجهیزات و نیر

اغلب چنین پنداشته می شود که برای بیان آسیب . گسترده ای به منظور تحلیل های مختلف آسیب پذیری صورت گرفته است

اگر چه ممکن است  .(۳۱۹۱الفتی و روانشادنیا، )ابطه محسوس است پذیری و تعیین اندازه و نوع آن، نیاز به تهیه مدلی در این ر

نوع تخریب کالبدی سوانح با یکدیگر تفاوت داشته باشند، ولی همه سوانح مخرب، اثرات سوء روانی بر مردم دارند و در روند 

دو دهه اخیر پژوهش های زیادی با اینکه در .    (Shafiq et al 2015)فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ایجاد اختالل می کنند

در زمینه آسیب پذیری مکان ها در برابر حوادث چون سیل و زلزله و تدوین راهکارهایی به منظور کاهش آسیب پذیری صورت 

در حال حاضر پیشرفت در . گرفته، اما تاکنون مدل خاصی برای ارزیابی آسیب پذیری شهری در حمالت هوایی ارائه نشده است

ح ها و تجهیزات مدرن نظامی به حدی است که دولت ها سیاست دفاعی ملی خود را بر اساس شیوه های صحیح تکنولوژی سال

پیش گیری و رعایت تمهیدات ایمن سازی، آماده سازی و  . (Kamran et al, 2014)مقابله با بالیای فناوریک تنظیم کرده اند 

 (Shafiq et al 2015) ع بحرانی نشان دهنده تدبیر استمصون نمودن عوامل انسانی و انسان ساز در مقابل هر نو

تعبیر ( عامل انسانی ) بیشتر نظریه پردازان داخلی پدافند غیر عامل را با تأکید بر بعد دفاع پیشگیرانه در برابر حمالت دشمن  

 ۳۱8۵به عنوان مثال در سال . در خصوص موضوعات مرتبط با پژوهش در سطح کشور مطالعاتی نیز انجام شده است. کرده اند

. در زمینه ارزیابی ساختار شهر لنگرود به منظور برنامه ریزی پدافند غیر عامل انجام دادند حسینی امینی و همکارانش مطالعاتی

در سال . کامران مسائل و تمهیدات مربوط به پدافند غیر عامل در مورد شهر مرزی سقز را مورد مطالعه قرار داد ۳۱8۹در سال 

برد پدافند غیر عامل در برنامه ریزی شهری و منطقه ای را کامران و حسینی امینی با مطالعه موردی شهر شهریار، کار ۳۱۹۳

کاربرد پدافند غیرعامل در جانمایی مناسب شهرک های صنعتی جهت کاهش آسیب  محققین 51۳5در سال . ارزیابی نمودند

در سال و  (yeganegi and bayat, 2012) در زمان بحران و توسعه آتی این مراکز به صورت پایدار را مورد بررسی قرار دادند

نگرش های جدید در مورد کاربرد پدافند غیرعامل در طراحی فضاهای شهری، بخصوص کالن شهرها و همچنین  51۳۱

  .( Tousi, 2013 Ghorbani Ghashghae Nejhad) گردیدسیاست های مرتبط با توسعه پایدار  معرفی 

عنوان زیرساختی مهم و با عملکرد دوگانه در زمان تهدید و نحوه ی کاهش آسیب پذیری ایستگاههای مترو به  51۳7در سال 

بحران را با به کار بستن اصول پدافند غیرعامل و همچنین حفاظت از سرمایه انسانی به عنوان یکی از محورهای اصلی در 

را به عنوان بخشی از  نقش پدافند غیرعامل 51۳۵در سال  .(Kameli et al, 2014) ه شدتوسعه پایدار را مورد ارزیابی قرار داد

 گرفتمدیریت بحران در راستای کاهش ریسک و با رویکرد مدیریت استراتژیک و در جهت توسعه پایدار مورد بررسی قرار 

(Shafiq et al 2015) . 
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 روش تحقیق

فضای پژوهش به طور کلی محدوده ی شهر خرم . تحلیلی است –این پژوهش از نوع کاربردی و رویکرد حاکم بر آن توصیفی 

آباد و جامعه آماری آن کارشناسان شهرداری، مهندسین مشاور و دفاتر مهندسی، اساتید دانشگاه، پژوهشگران مرتبط، 

 .کارشناسان ارشد نظامی،  کارشناسان استانداری و فرمانداری و مردم هستند

بیات پژوهش و نظریات مرتبط پرداخته خواهد شد و و معیارهای آسیب پذیری شهرها بر در ابتدای این تحقیق به بررسی اد

به منظور شناخت هر چه بیشتر وضع موجود شهرستان خرم آباد، برخی از داده . اساس مطالعات مربوط مشخص خواهد شد

 ۳۱۹1مرکز آمار ایران در سال های خام مورد نیاز تحقیق با استفاده از نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن کشور در 

با بررسی مطالعات طرح جامع و تفضیلی شهرستان خرم آباد و اخذ نقشه های مربوط از وزارت مسکن و . استخراج شده است

تدقیق گردید و در نهایت با استفاده ... شهرسازی، مطالعات میدانی وسیع، جایگاه شهر به لحاظ طبیعی، اقتصادی و اجتماعی و 

 .های مربوطه، سطوح مختلف عرصه های تصمیم گیری مشخص و ارائه خواهد گردیداز معیار

 

 اهمیت اهداف و اولویت بندی آنها

ارائه تئوری پنج حلقه واردن نقطه عطفی در حمالت هوایی است که در آن مراکز ثقل یک کشور به صورت سیستمی همانند 

قبل از ارائه این . جم، فلج شده و قادر به فعالیت و حیات نخواهد بوداعضاء یک بدن قلمداد شده و در صورت انهدام در هر تها

تئوری، حمالت هوایی به عنوان پشتیبان نیروی زمینی مطرح بوده و بعد از آن نیروی هوایی آمریکا به عنوان مهمترین و اولین 

ستراتژی خود را بعد از شکست مشاور نظامی امنیت ملی آمریکا، سرهنگ جان واردن ا. نیروی ارتش این کشور معرفی شد

) به پنتاگون ارائه نمود  "تئوری پنج حلقه واردن  "نظریه خود را با نام  ۳۹۹۳آمریکا در جنگ ویتنام و در دهم آگوست 

تئوری یاد شده بر این مبنا می باشد که مهمترین وظیفه در طرح ریزی یک جنگ، شناسایی مراکز ثقل کشور مورد (. ۳شکل

چنانچه این مراکز با دقت الزم، شناسایی و مورد هدف قرار گیرند، کشور مورد تهاجم در اولین روزهای جنگ، تهاجم بوده و 

این مدل در . طعم شکست نظامی را چشیده و در کوتاه ترین مدت به خواسته های کشور مهاجم تن داده و تسلیم خواهد شد

خلیج فارس موسوم به  ۳۹۹۳جنگ . به کار گرفته شده است جنگ اول خلیج فارس، مناقشه کوزوو و جنگ اخیر علیه عراق

سرهنگ واردن، دشمن را به عنوان یک سیستم یا . طوفان صحرا را باید به عنوان نقطه آغاز جنگ های نسل ششم تلقی نمود

ز درون به بیرون حلقه های واردن بنا بر اهمیت ا. ارگان پنداشته و بر این اساس آن را مشتمل بر پنج حلقه ارگانیک می داند

 .گسترش یافته اند به گونه ای که مهم ترین حلقه، درونی ترین حلقه است که تحت حفاظت شدید حلقه های بیرونی قرار دارد

 

 
 (۳۱۹۳ترابی و مهدی نژاد، )مدل پنج حلقه واردن  -5شکل 

 

با . می توان این استراتژی را خنثی نمود... و با تمهیدات پدافند غیر عامل، ایده پروری، خالقیت، ابتکار، نوآوری، تولید علم 

آمایش دفاعی و برنامه ریزی پدافندی فضای ملی کشور عالوه بر شهرها سطح کالبدی فضای کشور نیز در برابر تهاجمات 
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لقوه ای همچنین جغرافیای طبیعی کشور مانند کوه ها، رود خانه ها، کویرها و بیابان ها نیز پتانسیل با. نظامی مصون می ماند

 .برای دفاع از کشور می باشد 
 

 
 طرح جامع شهرستان خرم آباد – ۱شکل 

 

 
 آباد بخشی از مرکز و شمال شهر خرم چشم انداز - 7شکل

 

 شاخص های آسیب پذیری در حمالت هوایی

معیارهای ارزیابی برای یک مسئله خاص ممکن است . هر مسئله را بر اساس یک سری از معیارها می توان مورد ارزیابی قرار داد

  .(Malczewski, 1999) عقاید وآرای افراد حاصل شده باشد از طریق بررسی ادبیات مربوطه، مطالعات تحلیلی و پیمایش 
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شده در زمینه آسیب پذیری ناشی از حمالت هوایی و بررسی آراء صاحب نظران در این پژوهش با توجه به ادبیات مطرح 

معیارهای مربوط به آسیب پذیری بافت های شهری در حمالت هوایی استخراج شدند، که این معیارها را می توان ترکیب بافت 

ین و جمعیت و فضاهای امن شهری، شبکه ارتباطی شهری، قابلیت دسترسی به مراکز امداد رسانی، حریم مراکز خطر آفر

به منظور تحلیل میزان آسیب پذیری بافت های شهری در حمالت هوایی، در دست داشتن شاخص هایی برای این . دانست

بنابراین الزم است در . منظور ضروری به نظر می رسد؛ تا بتوان به صورت کمی در مورد میزان آسیب پذیری قضاوت کرد

 :این شاخص ها عبارتند از. شاخص های مرتبط با آسیب پذیری را استخراج کردچارچوب معیارهای مطرح شده، 

 اندازه بلوک های ساختمانی، تعداد طبقات، اسکلت بنا، ضریب اشغال: شاخص های مربوط به ترکیب بافت شهری شامل  -

 عرض معابر و حجم ترافیک: شاخص های مربوط به شبکه دسترسی شامل  -

 دسترسی به ایستگاههای آتش نشانی و دسترسی به مراکز درمانی: مداد رسانی شامل شاخص های مربوط به ا -

حریم جایگاههای سوخت رسانی، حریم شبکه های برق و حریم لوله : شاخص های مربوط به حریم مراکز خطرآفرین، شامل  -

 های گاز

 بافت شهری تراکم جمعیت به عنوان شاخص مربوط به آسیب پذیری ناشی از حضور جمعیت در -

و در نهایت دسترسی به ایستگاههای مترو به عنوان شاخص مرتبط با شاخص دسترسی به فضاهای امن مد نظر قرار گرفته  -

 . اند

 .در ادامه به معرفی هر یک از معیارها و شاخص ها پرداخته می شود

تار و پود، بافت، . ن ها و راه استبافت شهر ناشی از چگونگی ترکیب سلول های تشکیل دهنده کالبد شهر یعنی ساختما

ساختمان ها و شبکه راههای بین آنهاست که در آرایش کالبدی فضایی هم در سطح و هم در ارتفاع، در مجموع مشخصات یک 

در خصوص آسیب پذیری ناشی از بافت شهری می توان شاخص های اندازه قطعات، تعداد طبقات، . بافت را تشکیل می دهند

در رابطه با اندازه قطعات می توان گفت، در قطعه بندی کوچک تر به علت . ریب اشغال را مد نظر داشتاسکلت بنا و ض

خردشدگی فضای باز و کاسته شدن فضای مفید، میزان آسیب پذیری افزایش یافته و با افزایش اندازه قطعات از میزان آن 

ی باشد که فضای باز آن توسط ساختمان ها از تمام جهات اگر ترکیب ساختمان ها و فضای باز قطعه به نحو. کاسته می شود

با این حال در حمالت هوایی، اندازه قطعات به دلیل . محاط شده باشد، آسیب پذیری و انسداد فضای باز تشدید می شود

ا موشک به هر چه سطح قطعه بزرگتر باشد، احتمال اصابت بمب ی. احتمال مورد اصابت قرار گرفتن، اهمیت ویژه ای می یابد

برای این منظور، استفاده از مساحت بلوک به . محدوده ی مورد نظر بیشتر خواهد بود و میزان آسیب پذیری افزایش می یابد

 .جای مساحت تک تک قطعات ساختمانی پیشنهاد می شود

صول ایمنی همراه نباشد، تعداد طبقات اگر با رعایت ا. تعداد طبقات ساختمان ها نقش مهمی در میزان آسیب پذیری آنها دارد

حتی اگر افزایش ارتفاع با رعایت اصول ایمنی باشد، به هنگام تخلیه، جستجو و نجات . میزان آسیب پذیری را باال خواهد برد

نوع اسکلت سازه ها و . مصدوم ها با سختی همراه است؛ بنابراین تعداد طبقات به عنوان یک عامل منفی در نظر گرفته می شود

در یک دسته بندی کلی، می توان ساختمان ها را بر . نها، نیز به نوع خود یک عامل مهم در میزان آسیب پذیری استمقاومت آ

بتن مسلح، اسکلت فوالدی، بنایی، : اساس نوع مصالح سازه به شش دسته طبقه بندی کرد که به ترتیب مقاومت عبارتند از 

هر چه ساختمان مقاوم تر باشد، می توان انتظار داشت در زمان  .(۳۱۹۳ترابی و مهدی نژاد، )چوبی، بلوکی، آجری، خشتی 

 .حمالت هوایی نیز آسیب کمتری را متحمل شود

سطح اشغال، موضوع توده فضا را مورد تأمل قرار می دهد که از موضوعات اساسی در برنامه ریزی در برنامه ریزی و طراحی 

نای ساخته شده در طبقه همکف یک قطعه زمین بر مساحت زمین سطح اشغال از طریق تقسیم سطح زیر ب. شهری است

با افزایش نسبت ساخته شده به کل سطح زمین یا فضاهای باز، آسیب پذیری فضای باز ناشی از ریزش . محاسبه می شود

 .ساختمان ها و غیر قابل استفاده شدن بافت افزایش می یابد

قطع خطوط مواصالتی، در . آن است که سبب آسیب پذیری آن می شوداز ویژگی های کلی شبکه حمل و نقل نیز گستردگی 

ابتدا منجر به فلج کردن دشمن در ادامه عملیات نظامی می شود و سپس به شکلی گسترده در زندگی روزمره مردم غیر نظامی 
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ی و امداد رسانی با اندازه از سوی دیگر، امکان و سرعت حرکت وسایل پاکساز. اثر می گذارد و حالتی از رکود به وجود می آورد

های فیزیکی مسیرهای دسترسی مرتبط است و قابلیت تردد در درون بافت های شهری و مابین مجموعه های ساختمانی به 

بنابراین شبکه های ارتباطی به عنوان یکی از بخش های اصلی آسیب پذیر مطرح . همان اندازه رفت و آمد در شهر اهمیت دارد

ری ناشی از شبکه های دسترسی شهری را می توان در زیر دو شاخص عرض معابر و حجم ترافیک عبوری آسیب پذی .می شود

هر چه معابر دارای عرض بیشتر بوده و در سلسله مراتب باالتر قرار داشته باشند، آسیب پذیری . از معابر مورد نظر قرار داد

 . (۳۱8۱عزیزی،)کمتری خواهند داشت 

. یک معبر شهری، می تواند در زمان بروز بمباران ها بر آسیب پذیری بافت بافت شهری اثرگذار باشدمیزان ترافیک عبوری از 

این امر از طریق انسداد معابر، ناشی از حضور خودروها و نیز انفجار خودروهای در حال عبور یا پارک شده در کنار معابر می 

جمعیت و تراکم جمعیتی از عوامل موثر در تعداد  .انی شهری شودتواند سبب افزایش آسیب های وارده بر بافت کالبدی و انس

در خصوص آسیب پذیری . چنین پنداشته می شود که با افزایش تراکم، آمار تلفات در اثر سانحه افزایش می یابد. تلفات هستند

تراکم . نظور داشتناشی از حضور جمعیت در بافت های شهری، می توان تراکم جمعیتی را به عنوان اصلی ترین شاخص م

هر چه تراکم جمعیتی در . جمعیتی عموماً به عنوان یک عامل تقویت کننده آسیب پذیری بافت های شهری مطرح می شود

 .(۳۱۹۳ترابی و مهدی نژاد، )ناحیه ای کمتر باشد و از توزیع متعادل تری برخوردار باشد، میزان اسیب پذیری کمتر خواهد شد 

ایستگاه های آتش نشانی با . های امدادی می تواند از آسیب های ناشی از حمالت هوایی بکاهد دسترسی مناسب به کاربری

دسترسی مناسب به مراکز درمانی امکان . پوشش مناسب می توانند از شدت حوادث و خسارات مالی و جانی به شدت بکاهند

 .رسیدگی به وضعیت مصدوم ها و مجروحان ناشی از بمباران را مهیا می سازد

آسیب دیدن برخی تأسیسات شهری می تواند سبب افزایش خسارات شود؛ بنابراین حفظ حریم های مربوط به آنها ضرورت 

پمپ بنزین، ) به صورت عمده در سطح شهرها، این موارد شامل سه شاخص اصلی حریم جایگاه های سوخت رسانی . دارد

و ( پوند بر اینچ مربع  5۵1با فشار ) ار شبکه های انتقال گاز ، حریم لوله های پرفش(و مخازن ذخیره سوخت  CNGجایگاه 

در سطح شهرها، مخازن ذخیره سوخت، پمپ بنزین ها و مراکزی که پتانسیل آزاد کردن . حریم خطوط انتقال نیرو دانست

یر نیروگاه های برق، در مکان یابی تأسیساتی نظ. انرژی زیادی دارند را می توان به عنوان کاربری های آسیب رسان لحاظ کرد

برای خطوط انتقال نیرو در شهرها نیز حریم های مختلفی بر حسب . داشتن فاصله مناسب از مناطق مسکونی از ضروریات است

در سراسر خطوط انتقال نیرو، پست های محلی برق وجود دارند که آسیب دیدن آنها می تواند . ولتاژ آنها مطرح شده است

خطوط انتقال گاز گرچه به صورت زیر زمینی طراحی و اجرا می شوند، ولی با توجه . ان ناپذیری شودباعث ایجاد خسارات جبر

 . به برخورداری از انرژی نهفته زیاد، در صورت اصابت بمب به مجاورت آنها امکان انفجار وجود دارد

پناهگاه یکی از . ی تواند موثر باشددسترسی به فضاهای امن یکی از معیارهایی است که در کاهش آسیب های حمالت هوایی م

گرچه در حال حاضر مستندات . کارکردهایی است که معموالً کشورهای در معرض تهدید بدین منظور از آن استفاده می کنند

محدودی در خصوص وجود فضاهای پناهگاهی در کشور، در دست است؛ با این حال تجارب کشورهای کره شمالی و سنگاپور 

که از ایستگاه های مترو  می توان به عنوان یک مکان امن در زمان بروز حمالت نظامی استفاده کرد؛ بنابراین  نشان داده است

 .میزان دسترسی به ایستگاه های مترو را می توان به عنوان یک شاخص مرتبط با آسیب پذیری مد نظر قرار داد

 

 یافته ها

ویژگی های کالبدی نشان می دهد که در مناطق  شناخت و ارزیابی آسیب پذیری محدوده و همچنین مطالعات مربوط به

مختلف شهرستان خرم آباد ترکیبی از عملکردهای مختلف وجود دارد؛ به طوری که مشخص کردن منطقه ای خاص برای یک 

ی های تجاری، نظامی، اداری، سیاسی و آموزشی تراکم بیش از حد برخی کاربری ها، به ویژه کاربر. کاربری بسیار دشوار است

بخش اعظمی از بافت محدوده را کاربری های مرتبط با . نحوه ی قرارگیری این کاربری ها در کنار هم دارای ناهمخوانی است

 .سیاسی تشکیل می دهند و سایر فعالیت ها نقش محدودتری را دارا هستند –سکونت، حمل و نقل و کاربری اداری 
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طالعات طرح جامع منطقه دو شهرستان خرم آباد، این محدوده نسبت به سایر مناطق شهر، از تراکم جمعیتی بیشتری طبق م

وجود خانوارهای دسته . در سطح محدوده نیز این تراکم جمعیتی از سمت شمال به جنوب افزایش می یابد. برخوردار است

معیتی مربوط به جمعیت ساکن اختالف زیادی داشته باشد جمعی در سطح محدوده نیز سبب شده که شاخص های طبیعی ج

 .که مهمترین نمونه آن را می توان در شاخص بعد خانوار مشاهده کرد

مهمترین مشکل ساختاری شبکه حمل و نقل در منطقه، عدم انطباق نقش شبکه معابر اصلی از نقطه نظر مسائل حمل و نقل 

امام خمینی، دکتر ) علت قرار گرفتن محدوده در کنار خیابان های اصلی شهر به . آنهاست( دسترسی ) با نقش اجتماعی 

حجم ترافیک عبوری در منطقه نسبت به مناطق . حجم بسیار باالی ترافیک در طول روز از آن عبور می کند... ( شریعتی و 

وضع موجود و افزایش این حجم طی دیگر بسیار باالست؛ این در حالی است که با توجه به حجم تردد در معابر منطقه دو در 

 .سالیان گذشته وبا در نظر گرفتن محدودیت های جغرافیایی، شبکه معابر توسعه مناسبی نداشته است

 

 

 
 (۳۱۹۳ترابی و مهدی نژاد، )ارزیابی آسیب پذیری شهری در حمالت هوایی  -۵شکل 

 

محدوده واقع شده اند، با این حال، غالب آنها عملکرد  با وجود اینکه تأسیسات و کاربری های خدماتی شهری بسیاری در سطح

به طور کلی، توزیع فعالیت های امداد رسانی و . فرا منطقه ای داشته و خود به نوعی به عدم توازن خدماتی ناحیه دامن زده اند

جنوبی از  تأسیسات شهری در سطح محدوده، به صورت یکنواخت انجام نپذیرفته و بخش شمالی محدوده نسبت به بخش

 .امکانات بیشتری برخوردار است

 

 نتیجه گیریبحث و 

یکی از مهمترین موضوعاتی که به وجود آمده در سطح تکنولوژی و ماهیت تسلیحات نظامی،  در سال های اخیر بر اساس پیشرفت

در هنگام طراحی و برنامه ریزی شهرها برای فراهم نمودن زمینه های توسعه پایدار و امنیت هر چه مهندسان و کارشناسان 

 . استنوین  پدافند غیر عامل گیریکارب دهند،بیشتر شهروندان در شهرها باید مد نظر قرار 

ایی و انطباق نظام شهری خرم در این مقاله با استفاده از روش توصیفی به بررسی معیارهای آسیب پذیری در برابر حمالت هو

آباد با اصول پدافند غیرعامل و توسعه پایدار شهری پرداخته شده است و سعی گردید روشی جهت ارزیابی آسیب پذیری بافت 

قرار گیری کاربری های مهم سیاسی، اداری، نظامی، تجاری، فرهنگی و آموزشی در . های شهری در حمالت هوایی ارائه گردد

سبب اهمیت فوق العاده زیاد آن از نظر امنیتی و استراتژیکی شده و همواره می تواند یک هدف بالقوه نظامی سطح شهرستان 

با توجه به ارزیابی صورت گرفته در محدوده . نتایج بیانگر عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل در شهرستان خرم آباد است. باشد

 :صلی ترین مسائل موجود در شهرستان مطرح نمود مورد مطالعه، می توان موارد زیر را به عنوان ا

 وجود پادگان های نظامی متعدد در شهرستان -۳

 آسیب پذیری باالی ناشی از بافت فرسوده -5
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 دسترسی اندک به فضاهای امن -۱

 گستردگی میزان ترافیک عبوری از خیابان های اصلی  -7

 عدم دسترسی به خدمات درمانی در بخش جنوبی شهرستان -۵

 .بخش جنوبی و غربی و شرقی شهرستان دارای بیشترین آسیب پذیری هستند -۶

برای تدوین برنامه هایی به منظور کاهش میزان آسیب پذیری شهرستان خرم آباد در حمالت هوایی الزامی است این موارد را 

های مربوط به کاهش آسیب پذیری و بر اساس مسائل موجود در شهرستان، راهبرد. به عنوان اصلی ترین نکات مد نظر قرار داد

 :فراهم ساختن بستر توسعه پایدار در شهرستان را می توان به صورت زیر ارائه کرد 

 خروج پادگان های نظامی از محدوده شهر -۳

 نوسازی بافت های فرسوده موجود -5

 توسعه فضاهای امن موجود در شهر -۱

 کاهش خطر ناشی از کاربری های خطرزا -7

 بر افزایش تراکم جمعیتی به شکل مطلوب نظارت -۵

 محدودسازی کاربری های فرامنطقه ای -۶

 کاهش امکان شناسایی کاربری های حساس توسط سامانه های شناسایی دشمن -۷

 توسعه کاربری های امدادی -8

 بهسازی شبکه معابر -۹

 تقویت مدیریت شهری برای زمان مواجهه با حمالت هوایی -۳1
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