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تجهيزات شهري با استفاده بهينه از محيط و  حفاظت از تاسيسات

  طبيعي درون شهري با رويکرد پدافند غير عامل 
  ١)شهر بروجرد:نمونه موردي ( 

  
  رضا صارمي حميد

  عضو هيات علمي گروه شهرسازي دانشگاه آزاد اسالمي، و  استاديار 
  )مسئول مكاتبات( hamidreza_saremi@yahoo.com احد بروجردو  تحقيقاتو  علوم

  حسن حسيني اميني
  دانشگاه پيام نور، ريزي شهري برنامهو  کارشناس ارشد جغرافيا

 
  چكيده
و  شهر بروجرد از جمله شهرهاي غرب کشور است که در محيطي نسبتاً شيبدار :هدف پژوهشو  مقدمه

توان از  مي ولي محدوديتها تلقي شود ومتعددي است که از نظر مسکوني شايد جزهاي  رهدو  ها داراي تپه
و  بطور خاص تاسيساتو  حريم استاندارد مختص خود بعنوان حفاظ طبيعي کاربريهاي عموميو  آنها

 از تهديدات خارجيو  استفاده کرد...و بنزينهاي  پمپو  نفتو  گازو  تجهيزات شهري از جمله منابع آب
همچنين با و  )...و خرابکاريها، شورشهاي خياباني( تهديدات داخلي) ...و حمالت هوايي در جنگها(

در امان نگه ) ...و آتش سوزيو  زلزلهو  سيل( بکارگيري هنر معماري پدافندي در مقابل سوانح طبيعي
، يزات شهريتجهو  شناسايي مکانهاي طبيعي مناسب براي استقرار تاسيسات ،هدف اين پژوهش. داشت

  . باشد مي متناسب با معيارهاي پدافند غير عامل
  . تحليلي است ‐ توصيفي، روش انجام آنو  اين پژوهش از نوع کاربردي :روش پژوهش

با و  CADو  GISهاي  نقشهو  در اين پژوهش با استفاده از مطالعات طرحهاي توسعه شهري :ها يافته
بررسي  شهر بروجردعلل آن در سطح و  رويي پراکنده وقوع ،آنتروپي شانونو  بکارگيري دو مدل هلدرن

حداکثر شعاع عملکرد نقاطي مشخص و  حداقل آستانهو  با در نظر گرفتن استانداردهاي شهرسازيو  شده
  . شد

ضمن ارائه راهبردهاي دفاعي ارائه يک طرح نهايي با تعيين نقاطي خاص جهت جانمايي  :نتيجه گيري
يزات شهري با رويکرد حفاظت محور با بکارگيري اصول دفاع غير عامل در تجهو  کاربريهاي تاسيسات
  . شهرسازي بوده است

  تجهيزات شهريو  تاسيسات، شهر بروجرد، دفاع غير عامل :واژگان كليدي
  

  
  

                                                      
  8/9/1390 :تاريخ پذيرش مقاله                                  20/6/1390: تاريخ دريافت مقاله

 
  فصلنامه مطالعات مديريت شهري

 1390 تابستان/ ششمشماره/ومسسال
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  مقدمه
، ها ساختمان، نيروي انساني پذيري آسيباي که موجب کاهش  هر اقدام غير مسلحانه

مخرب و  کشور در مقابل عمليات خصمانههاي  شريانو  اسناد، تجهيزات، تاسيسات
مجموعه ، تر پدافند غيرعامل به بيان ساده. شود مي پدافند غيرعامل خوانده، دشمن گردد

هدف از . دانبه حداقل برس را خسارات احتمالي، اقداماتي است که در صورت بروز جنگ
و  ساختمانهاو  انسانيپذيري نيروي  هاي پدافند غيرعامل كاستن از آسيب اجراي طرح

و  مخرب دشمنو  مهم كشور عليرغم حمالت خصمانهو  حساسو  تجهيزات حياتي
در  شهرتداوم اداره و  تامين نيازهاي حياتيو  خدمات زير بناييو  ها استمرار فعاليت

ايجاد و  اختفا، توان به استتار ، ميبه عنوان مثال. شرايط بحراني ناشي از جنگ است
هاي  در پدافند عامل مثل سيستم. استراتژيک اشاره کردو  تاسيسات مهمسرپناه براي 
در حالي که در . فقط نيروهاي مسلح مسئوليت دارند، هواپيماهاي رهگيرو  ضد هوايي

توانند نقش  مي حتي مردم عاديو  صنايع ها، سازمان، نيروها، پدافند غيرعامل تمام نهادها
 )١٣٨٩ پريزادي(. مؤثري بر عهده گيرند

ضع خدماتي کـه  و  بهبود، تعبيه راههاي گريز از خطر، تقويت تاسيسات دفاعي شهري
منـابع  و  به ترتيب احتمال در خطر بودن تعـداد جمعيـت  ...و يابد مي در زمان دفاع ضرورت

. گيرنـد  مـي  ثروت هر شهر از مهمتـرين اهـداف آمـايش سـرزمين در بخـش شـهرها قـرار       
انجامد در  مي پناهگاهو  ي کالبدگرايانه چون ساخت شهردفاعي ابتدا به راحلهاي راهکارهاي

تجهيزاتي است که غالباً شريان اصلي هر شهري و  تاسيسات، اين چارچوب آنچه مهم است
تجهيزات ، توزيع کاالو  تهيههاي  شبکه، نقلو  دهند يعني سيستمهاي حمل مي را تشکيل

درمان که عمالً مـورد چنـين   و  تاز بهداشهايي  شبکهو  گاز، تاسيسات برق، فاضالبو  آب
آمـايش  «به نوشته رئيس يکي از بزرگترين انيستيتوهاي  بنا. گيرند مي قرارهايي  بيني پيش
ايده آلي در امر شهرسـازي  و  هنوز هيچگونه طرح هادي کامل بدون نقص، جهان» شهري

. رنـد گي مـي  شهرهاي جديد نيز گاه بعدها مورد آمايش شـهري قـرار  و  بوجود نيامده است
  ) ١٣٨٨ آيت اللهي(

ابزارهاي و  استقرار بسياري از تاسيساتو  شهرها با توجه به حجم باالي سرمايه گذاري
در صورت بروز جنـگ  ، از همه مهمتر جمعيت زيادي که در آنها ساکن هستندو  اقتصادي

صدمات جنگي شـامل  ، شوند در مناطق شهري مي قابل توجهي جانيو  دچار صدمات مالي
و  هـا  اختالل در عملکرد عناصر شهري اسـت انهـدام سـازه   و  کالبديهاي  يرانهو از ترکيبي

خطـوط  ، نيروگاههـا ، تاسيسات اساسـي مخـازن آب   ها، دسترسيو  شبکه راهها، ساختمانها
اختالل ، از آن جمله هستند در صورت طوالني شدن جنگ...و گاز، آب، برق، ارتباطي تلفن
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خطـوط مخـابراتي باعـث تنگنـا     و  گازرساني، برق رساني ،آبرسانيهاي  يک از شبکه در هر
 ٣٣بعنوان مثال در جنـگ  . کاهد مي از توان مقاومت آنهاو  قرارگرفتن جمعيت ساکن شده

تجهيـزات  و  اولين اهداف مهاجمين را تاسيسـات ، حمله اخير آمريکا به عراقو  روزه لبنان
 ق فشار را بر مردم بيشتر کـرده داد تا از اين طري مي مهم تشکيلو  مراکز حساسو  شهري

تجهيزات شهرها از حساسـيت  و  اين تاسيسات قواي نظامي را مجبور به تسليم کند بنابرو 
شهرسازان را بـه خـود جلـب نمـوده     و  ريزان ضرورت توجه برنامهو  بااليي برخودارند بسيار
  . است
  

  پژوهش مباني نظري
و  مصون نمودن عوامل انسـاني و  آماده سازي، رعايت تمهيدات پيشگيريو  گيري پيش
ايـن موضـوع در طـول تـاريخ     . تدبير است ساز در مقابل هر نوع بحراني نشان دهنده انسان

اقـدامات تـدافعي    ازاي  قهرمان افسـانه و  هميشه فاتحانو  هيچ از ذهن مدبران دور نمانده
هـا   آسـيب و  ها نوع بحرانو  در شرايط کنوني که تعداد. حادثه بهره جسته اند وقوع قبل از

روز به در هر حال گونه گوني است بنابراين ضرورت مداقـه در  و  بشدت افزايش يافته است
  . کاري است بس هوشمندانه خصوص موضوع پدافند غير عامل

و  صـيانت از تماميـت ارضـي   ، تضمين امنيـت افـراد  ، پدافند به معني حفظ جان مردم
 باشـد  مـي  هر گونه تجـاوز و  موقعيت، رايطحاکميت ملي در همه مواقع در برابر هرگونه ش

 در هنگـام  شود پدافند عامل که بيشتر مي که به دو شاخه تقسيم. )١٣ ،١٣٨٩ احمرلوئي(
نيـازي تبـار   و  شـود  مي استعمال) ...و شورشهاي خياباني، زلزله، سيل، جنگ( بحران وقوع

و  تجهيـزات جنگـي  ، ها دفاع در مقابل دشمن با بکارگيري سالح«:نمايد مي اين طور تعريف
 تبـار  ينياز( نابودي آنو  انداختن ماشين جنگي دشمن رزمي به منظور از کارهاي  تکنيک
روي مديريت پـيش از  ر آن ب از سويي ديگر پدافند غير عامل که بيشتر تاکيد) ١٥ ،١٣٨٧
 پـذيري  آسـيب اي کـه موجـب کـاهش     هر اقدام غير مسـلحانه عبارتست از  باشد مي بحران

کشـور در مقابـل   هـاي   شـريان و  اسـناد ، تجهيـزات ، تاسيسات ها،  ساختمان، انينيروي انس
و  )...و طوفـان و  لغـزش و  رانـش و  زلزلـه و  سـيل ، خشکسالي( با عامل طبيعيهايي  بحران

 پدافنـد غيرعامـل خوانـده   ، گـردد  )...و تحـريم ، داخلـي هـاي   شورش، جنگ( عامل انساني
تاکيد بر بعد دفـاع پيشـگيرانه    فند غير عامل را بابيشتر نظريه پردازان داخلي پدا. شود مي

 نوبخـت ؛ ٣ ،١٣٨٦ موحـدي نيـا  (. تعبير کـرده انـد  ) عامل انساني( در برابر حمالت دشمن
  )١٦ ،١٣٨٦ جدي؛ ١٥ ،١٣٨٧ نيازي تبار؛ ١٥ ،١٣٨٨ نباتي؛ ١٤٥ ،١٣٨٩
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  ٢تأسيسات زيربنايي )الف
هايي که  نيز ساختمانو  نيمه دائمو  ساير تأسيسات دائمو  امکانات، ها تمامي پايگاه )١

 آهنـي ( رود پشتيباني نيروهاي مسلح به کـار مـي  و  جابجايي، نظارت، آموزش، براي تجهيز
    ؛)٢٨٤ ،١٣٨٤
مشـکالت سـاکنين شـهر از نظـر     و  نيازهـا  عبارتست از تأسيساتي که به منظور رفع )٢

. آينـد  مي وجود سطحي بههاي  دفع آبو  آوري جمعو  فاضالب، تلفن، گاز، برق، تأمين آب
  . )٢٩ ،١٣٨٣ عبدالهي(

  
  تاسيسات آبرسانيـ 

و  شود مي جزو مصارف دائمي بشر محسوب، آب به عنوان مهمترين عامل حيات
کيفيت و  زندگي بشر را همواره تحت تاثير قرارداده است از آنجا که تامين آب با کميت

، يد از جمله حمالت هواييبراي جلوگيري از عوامل تهد، باشد مي خاصي مورد نياز
الزم است تا اقدامات مناسب ، تروريستي به تاسيساتو  موشکي، حمالت زميني

بدون در نظر گرفتن مباني ها  ما اغلب پروژه پيشگيرانه در نظر گرفته شود در کشور
از اين رو تاسيسات زير بنايي کشور در برابر  ؛اجرا شده استو  پدافند غير عامل طراحي

 اغلب اهداف مناسبي براي عمليات خرابکارانه به شمارو  سوانح آسيب پذيرندو  بحران
 قابليت دسترسي، روند در اين ميان بدليل برخي خصوصيات از قبيل فراگير بودن مي
مراحل اصلي ) ۱۳۸۷ قاضي زاده(. تاسيسات آبرساني از اهميت بااليي برخوردار است...و

، ايستگاه پمپاژ، ذخاير آب خام، ب شامل منابع آبتواند به ترتي مي آبرسانيو  توليد آب
. توزيع باشدهاي  شبکهو  مخازن آب تصفيه شده، خانه آب تصفيه، خط انتقال آب خام
احتمال آلودگي آنها و  سعت بااليي برخوردارندو شود اين اجزا از چنانکه مالحظه مي

 ني است به دليلتوزيع که يکي از اجزاي سيستم آبرساهاي  شبکه. بسيار زياد است
شود اما در اين موارد در  نمي قابليت شناسايي نسبتاً کم توجه زيادي به آنو  زياد وسعت

تواند در صورت  مي بحران نباشد وقوع مناسب با شرايط، صورتيکه طراحي شبکه توزيع
  . شوداي  باعث مشکالت عديده، بروز اختالل در آن

  
  تاسيسات برقـ 

 برقهاي  پست، نيروگاهها، هرها شامل خطوط انتقال برقتاسيسات برقي موجود در ش
از جمله اهدافي هستند که در ، خطوط انتقال برقو  باشد نيروگاهها مي شبکه توزيعو 

و  الکتريکي وسايل از آنجا که تمام. گيرند مي ساعات اوليه جنگ مورد اصابت قرار
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، شبکه مخابرات، کامپيوتر ،راديو، تلويزيون( برخي سايتهاو  ها ساختمان، الکترونيکي
بنابراين با از کار ، شوند مي توسط برق تغذيه) ...و سايتهاي نظامي، بيمارستانها، فرودگاهها

  . يابد مي دشمن به بسياري از موارد مورد نظر خود دست، افتادن آنها در اثر قطع برق
  

  تاسيسات گازـ 
باشند با اين تفاوت  مي نيتاسيسات گازرساني از جهات زيادي مشابه تاسيسات آبرسا

و  انفجار وقوع باالتري به سبب احتمال بسيار پذيري آسيبعمده که اين تاسيسات از 
 تهديدات موجود در تاسيسات گازرساني راو  مشکالت. اتفاقات بعد از آن برخوردار است

توان شامل مشکالت پيش آمده بر اثر انفجار حاصل از نشت گاز دانست که هر يک از  مي
توان به ترتيب  مي ترين اجزاي تاسيسات گازرساني ها تبعاتي به همراه دارد از اصليآن

  :اهميت به موارد زير اشاره کرد
و  خطوط انتقال گاز که بعنوان مراکز حياتيو  پااليشگاههاي گازو  مراکز توليد -

آسيب جدي به سيستم ، با آسيب ديدن آنهاو  شوند حساس کشور محسوب مي
 ؛شود مي وارد ورگازرساني کش

 ؛)C. G. S( رودي شهرهاو ايستگاههاي -
با رعايت  بايد توزيع کههاي  در داخل شهرها به همراه شبکه  T. B. Sايستگاههاي -

 ؛تا حد امکان از آنها مراقبت نمود، امنيتيو  اصول حفاظتي
 ؛مصرف داخليهاي  شبکه -
، ت گازرسانياساسي پدافند غيرعامل در خصوص تاسيساو  يکي از اقدامات مهم -

باشد تا از آن  پذيري مي آسيبشناخت نقاط و  اين تاسيسات پذيري آسيببررسي 
 . طريق بتوان خسارات ناشي از حمالت احتمالي را به حداقل کاهش داد

 .T. B( ايستگاههاي داخليو  )C. G. S( شهر ورودي ايستگاههاي، در داخل شهرها -

S( ،گاز بيشتر مناطق دچار ، ايستگاهها باشند اين مي مراکز حساس تاسيسات گاز
شود که اثرات جبران ناپذيري بر زندگي روزمره مردم  مي آسيب جديو  مشکل

 . )۸۷، ۱۳۸۷غالمرضايي( خواهد داشت
 
 تاسيسات مخابراتـ 
و  در قطع شدن ارتباطات، اهميت بحث تاسيسات مخابراتي از منظر پدافند غيرعامل 
باشد  مي شي از آن در شرايط آسيب ديدن اين تاسيساتپيامدهاي منفي ناو  رساني اطالع

هاي  تلفنهاي  ارتباطي با گسترش شبکههاي  گستردگي سيستمو  اگر چه امروزه تنوع
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 نه دوراي  تلويزيوني بسيار بيش از گذشتهو  راديوييهاي  افزايش فرستندهو  سيارو  ثابت
ه اين نکته نيز توجه نمود که بايد ب مي وجود اما با اين، باشد مي )دوره جنگ تحميلي(

 انسانيو  خسارات ماليو  قطع سيستمهاي ارتباطي همواره به معني افزايش تلفات
 ها همچنين قطع سيستمهاي مخابراتي در بسياري از موارد سبب ايجاد نارحتي. باشد مي
از سوي ديگر انهدام مراکز . گردد مي رواني بسياري براي ساکنينو  فشارهاي روحيو 
اعالم و  اعالم خطر، اطالع رساني، تواند در بسياري از موارد مي تلويزيونيو  يوييراد

 شکيبامنش(. جنگ دشوار سازدو  را در موقع بحران ويژه هاي آموزشو  دستورات ايمني
۱۳۸۸ (  
  
  پدافند غيرعامل معيارهاي، اصول )ب
  ٣اختفا - 

 مانع از قرار گرفتن تاسيساته شود ك مي اختفا يا پنهان كاري به كليه اقداماتي گفته
و  تجهيزاتو  تشخيص تاسيسات ياو  گرديده تجهيزات در ديد مستقيم دشمنو 

. سازد يا مشكل ميو  ممكن هاي خاص را براي او غير همچنين آگاهي از انجام فعاليت
  :هاي اختفا عبارتند از روش

ه توسط دشمن احداث تاسيسات در محلي كو  استفاده مناسب از عوارض زمين )الف
 ؛رويت نباشدو  سهولت قابل تشخيص به
 ؛...و درختكاري، بندي غير مهم جلوه دادن تاسيسات با جدولو  عادي )ب
توان آنها را به  جداسازي منطقي تاسيسات صنعتي كه به علت نوع فعاليت نمي )ج

 ؛ها نگذارد به نحوي كه تاثير زياد بر نوع فعاليت. كلي دگرگون نمود طور
 هايي كه به دليل خاص بايد در مهم از روي نقشهو  حساسو  ف نقاط حياتيحذ )د

 ؛هاي گروهي منعكس گردد رسانه
حساس در تلويزيون به خصوص در و  نشان ندادن نماي خارجي تاسيسات حياتي )هـ

  ؛ها جادهو  با محيط اطراف ارتباط
 درو  محدوده زمانيفعاليتي مهم در  وقوع اي كه عدم درج آگهي در جرايد به گونه )و

 ؛موقعيت جغرافيايي مورد استفاده قرار گيرد
پنهان  ها كه به اين ترتيب عالوه بر يا در دل كوهو  ايجاد تاسيسات در اعماق زمين )ز

توان  موشك را ميو  بمب، كردن آنها بحث استحكام كافي در مقابله با راكت
 ؛كرد مطرح
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 اي مستقر ي به صورت ثابت در نقطهاز آن جايي كه تاسيسات صنعت:جايي جابه )ح

و  آوري چنانچه جمع. رود تحوالت دفعي از آنها نميو  تغييراتو  انتظارو  شود مي
هاي  توان كالبد هايي از صنايع تا حد الزم سهولت داشته باشد مي مجدد گونه نصب

ت هاي سبك با قابلي يا سازهو  پذير مانند چادر انعطافو  را از نوع سبك مورد نياز
جا  در مراحل زماني مختلف محل آن را جابهو  دمونتاژ آن انتخاب نمودو  مونتاژ
 . نمود

  
 ٤استتار - 

 تجهيزات با محيط اطرافو  هم شكل كردن تاسيساتو  هم رنگمفهوم كلي استتار 

 ترين روشهاي دفاعي غيرعامل در ارتش كالسيك متداولو  استتار از موثرترين. باشد مي

 . دنيا است
ديد  )٢ و ديد هوايي )١مبحث استتار دو نوع ديد از طرف دشمن مدنظر است  در
 مصالحو  جنس، زمين، بافت، سايه، رنگ:عوامل مربوط به اجراي استتار عبارتند از. زميني

  ... .و حرارتو 
 

  انواع استتار 
 يجادمثل ا( استتار راديويي )٤ ؛استتار راداري )٣ ؛استتار حرارتي )٢ ؛استتار نوري )١

  . ضد الكترونيكي )٧ ؛استتار صوتي )٦ ؛استتار بصري )٥ ؛)پارازيت يا ارسال فرامين كاذب
  استحكامات ‐

شود كه با توجه  هاي موقتي اطالق مي در بحث پدافند غيرعامل استحكامات به سازه
هاي  حساس در محلو  پذيري نقاط حياتي آسيبو  ميزان اهميتو  امكاناتو  شرايط به

بمب يا تركش ، گردند تا مانع اصابت مستقيم موشك اطراف تاسيسات ايجاد مي و مناسب
انفجار را به طور نسبي و  اثرات تركشو  يا تجهيزات گرديدهو  تاسيسات اين مهمات به
 :شوند بندي مي استحكامات به شكل زير طبقه. خنثي نمايند

با و  ختمانييا درون ساو  چنانچه تجهيزات در فضاي باز چيده شده: خاكريز )١
قطر مناسب و  معمولي قرار گرفته باشند با ايجاد خاكريز با ارتفاع مقاومت مصالح

تجهيزات و  موشك به تاسيساتو  مانع اصابت مستقيم بمب توان در مواردي مي
  . موج انفجار به طرف تاسيسات را سد كردو  تركش در اكثر موارد مسيرو  گرديده

 وجود زم براي ايجاد خاكريز با شيب مناسبدر صورتي كه فضاي ال: كيسه شن )٢
روي هم و  ماسه در چندين رديفو  هاي پر از شن چيدن گوني با. نداشته باشد
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عالوه بر محصور كردن . براي حفظ تاسيسات دست يافت توان به نتايج مورد نظر مي
محافظتي نيز استفاده  توان از كيسه شن به عنوان پوشش تجهيزات ميو  تاسيسات

 .... هاي زميني انتقال نفت لوله:مثل( كرد
شود  زماني توصيه مي وسايل استفاده از اين: يا استوانه بتنيو  دال بتني، شبكه شن )٣

 . كه تداوم تهديد محتمل باشد
ارتفاع آن با و  قطرو  ايجاد ديوار احتياج به بررسي كارشناسي داشته: ديوار كشي )٤

ديوار كشي شامل آجر . اسبه شودمقاومت مصالح به كار رفته بايد مح توجه به
هاي  يا استفاده از بلوكو  هايي با سيمان مسلح چيني، سنگ چيني، ايجاد بلوك

كنار هم صورت و  كشي بهتر است در قطعات مجزا ديوار. باشد پيش ساخته مي
 . گيرد

  پوشش ‐ 
احتمال حمله و  ايجاد پوشش يك اقدام موقتي است كه با باال رفتن شدت تهديد

با اين . يابد دارد ادامه مي وجود تا زماني كه احتمال حملهو  موشكي انجام شده ييهوا
 تجهيزات يا مركز فعاليت از ديد خلبان يا حسگر نصب شده در سر بمبو  تاسيسات عمل

هاي هدايت شونده از جمله  بمبو  هدايت موشكو  گيري هدفو  پنهان گرديده موشكو 
، تواند توسط دود پوشش مي. يابد دقت آنها كاهش مييا و  ميسر نشده هاي ليزري بمب

  .دبالن ايجاد شوو  يا با هوا كردن بادكنكو  )غليظ( بخار آب
  

 نواع پوششا 
اقداماتي است كه عمدتاً در مورد تاسيسات ثابت به كار گرفته  :پوشش امنيتي

  ؛كند واقعي را براي دشمن تداعي مي هاي مجازي يا غير فعاليتو  شود مي
اصطالحاً اقداماتي است كه موقتاً به صورت فيزيكي مانع از تشخيص  :شش فيزيكيپو
 توان به ايجاد پرده دود يا بخار غليظ اشاره كه از جمله اين اقدامات مي. گردد مي هدف

   ؛كرد
  سازي مقاومو  هاي امن ايجاد سازه ‐

مقابل  اي كه به طور كلي در حساس به گونهو  احداث تاسيسات حياتيو  طراحي
به و  موشك مقاوم باشند در خيلي از موارد اصوالً عملي نبودهو  مستقيم بمب اصابت
تاسيسات با چنين مشخصاتي ممكن است و  زيرا هزينه ايجاد. باشد صالح نيز نميو  صرفه

 . پيش از كل تجهيزات مربوطه باشد به مراتب
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 تجهيزات كه اصابتو  در اكثر موارد صالح بر اين است كه اجزا مستقل تاسيسات
توقف فعاليت بخشي از مجموعه و  احتمالي بمب موشك موجب از كار افتادن تجهيزات

تركش بمب و  آورد تنها در مقابل موج انفجار اما خسارت جانبي زيادي به بار نمي گرديده
بخشهايي از مجموعه كه صدمه ديدن آنها موجب از كار  ولي محافظت شوند موشك

گردد با مقاومت كافي  كامل يا نسبي در انجام فعاليت مي وقفهو  افتادن كل سيستم
 . اصابت بمب ساخته شوند

هاي دشمن قرار  حساس كه احتماالً در فهرست هدفو  چنانچه تاسيسات حياتي
يا موج انفجار و  موشك بوده، مقاومت كافي در مقابل اصابت مستقيم بمب دارند فاقد

توان با  مي. كي تاسيسات را نتواند تحمل نمايندبمب موشك در نزدي، ناشي از اصابت
احتماالً به حد و  مقاومت بناي آنها را افزايش داده، مهندسي هاي خاص اجراي طرح

  . مطلوب رسانيد
  پراكندگي ‐ 

گردد كه  پراكندگي عناصر كالبدي يكي از مباحث مهم پدافند غيرعامل محسوب مي
به عكس در و  بي دشمن بسيار موثر استكاهش خسارت ناشي از ايراد ضربه تخري در

با بازشناسي به و  دشمن در مراحل تهاجمي خود پيش از شناسايي حضور صورتي كه
حساس مجموعه مورد و  اصابت دست يابد تمركز عناصر كالبديو  روي مرحله نشانه

بيشترين تخريب را به ، متمركزو  تهاجمي با حجم كمتر گردد عمليات تهاجم موجب مي
  . گذاردجا ب

 ٥تفرقه ‐ 
 سايرو  قطعات يدكي مواد، جداسازي بخشي يا بخشهايي از تجهيزات، منظور از تفرقه

حمله  نجات آنها از تاثير يكو  انتقال آنها به محلي غير از محل استقرار دائميو  وسايل
  . ها گردد اين امر نبايد باعث توقف كامل فعاليت. هوايي موشكي احتمالي است

  اختاللو  فريب ‐ 
توجه دشمن را از هدفهاي مورد نظر و  به مجموعه اقداماتي كه بتواند بازشناسي 

اختالل و  فريب، گيري شود هدفو  ي در تشخيصو  موجب گمراهيو  كرده منحرف
  . شود اطالق مي

  ها دسترسي ‐
 هاي مقياسو  در انواعو  ارتباطي استو  فضاهاي عبوريو  ها ها به معني راه دسترسي 

خطوط ارتباطي يك موضع به محيط بيروني بايد تابع ضوابطي . ختلف قابل طرح استم
  .يا حذف تردد شودو  خصوصيات تهديدات منجر به اختالل در تردد باشد كه
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  موانع ‐ 
 كليه عواملي كه نفوذ حضور دشمن را در محدوده مورد نظر مشكل نمايد موانع نام

  :انواع موانع عبارتند از. دارد
  فاصله )الف

بيشتر باشد  تهاجمو  يك اصل كلي آن است كه هر چند فاصله سوژه از مبدا تهديد 
شي  زيرا طي كردن فاصله با به كارگيري هر نوع، از ايمني بيشتري برخوردار است

 سالح به كارگيريو  تر ريزي دقيق مستلزم برنامه، زمينيو  هوايي، تهاجمي اعم از موشكي
 . در عين حال خطرپذيري بيشتر استو  تر هزينه گزافو  تكنولوژي كارآمدترو 
  توپوگرافي )ب

ناهمواري در مسير نقاط  وجود باشد در صورت هاي زمين مي بلنديو  به معني پستي
ها باعث دشواري حركت مهاجم به خصوص نيروي  نظر عالوه بر خود اين ناهمواري مورد
 . نمايد رگيري تدافعي فراهم ميشوند در عين حال امكاناتي را جهت به كا مي زميني

  ها زيستگاه )ج 
 داشته باشد وجود تجمع نيروي انسانيو  اي از كالبد معماري در هر منطقه كه توده

از طرفي عدم شناخت و  ساير امكاناتو  پيچيدگي كالبديو  دليل استحكامات متنوع
 ترديدو  تياطهاي احتمالي همواره نوعي اح مكانيزم مقاومتو  دشمن از ميزان دقيق
 . باشد هاي پيشگيرانه مي قابليت وجود اين امر خود به مثابهو  داشت وجود

  آبهاي سطحي )د 
و  ها هاي طبيعي، مصنوعي، تاالب حوضچهو  ها ها، درياچه شامل نهرها، رودها، كانال

 باشد كه استعداد مانع بوده را نيشكر ميو  هاي سطوح زير كشت غرقابي مانند برنج بركه

 . هاي تصرف زميني دارند ر مقابل هجمهد
  جان پناهو  ها پناهگاه  ‐ 

موشكي ـ  گردد كه در مقابل اثرات حمالت هوايي هاي به مكاني اطالق مي پناهگاه
 . يا فضاي باز از امنيت بيشتري برخوردار باشدو  هاي معمولي به ساختمان نسبت

 بهتر است در فاصلهو  د باشدهاي تجمع افرا ها بهتر است در نزديكي محل پناهگاه

با استحكام مورد نظر جهت مقاومت در مقابل اصابت مستقيم بمب و  مناسب از تاسيسات
 . يا موج انفجار اتخاذ گرددو  موشك

يا مصنوعي، سيستم و  ها بايد مجهز به هواكش، سيستم تهويه طبيعي پناهگاه
و  كنار زدن آوار وسايل ا،غذو  هاي اوليه، آب كمك وسايل برق اضطراري،و  روشنايي

 . خروجي متعدد به خارج از محوطه پناهگاه باشندو  رودو  هاي راه
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 جان پناه ‐ 
تركش و  چنانچه ساختمان محل فعاليت داراي مقاومت كافي در مقابل موج انفجار

در مواردي و  به كار رفته در تاسيسات خود خطر آفرين باشند وسايلو  تجهيزاتو  نبوده
 . تر رفت ات خود هدف حمله هستند با شنيدن صداي آژير بايد به محل امنتاسيس كه

 توان يك سنگر بتني سرپوشيده، سنگر معمولي با ديواره آجري يا حتي جان پناه مي

 نشستن روي پاهاي خود يا روي سنگر درو  خاكي باشد كه افراد بتوانند با رفتن درون آن

 . معرض اصابت تركش قرار نگيرد
 )...و اي شيميايي، ميكروبي، هسته( ويژه ند در مقابل حمالتپداف ‐ 

هاي  كمتر در محيطو  هاي شيميايي در محيط جنگ رايج است استفاده از سالح
 . كاربرد دارد تاسيساتي

 اين اعالم خطرو  اعالم خطر حمله شيميايي يا حمالت هوايي معموالً متفاوت بوده

استفاده از ماسك در اين شرايط . ت پذيردممكن است قبل يا هم زمان با حمله صور
 . مهم است بسيار

الوقوع  چنانچه افراد بدانند در صورت اطالع از انفجار قريب:اي در مورد حمالت هسته
 توانند تا اي با رفتن داخل يك سنگر، كشيدن يك پتوي مرطوب روي سر خود مي هسته

 اي عاً در مقابل يك حمله هستهقط. حد زيادي از آثار ناشي از ريزش اتمي مصون بمانند

 . كند به طور كامل تسليم نخواهند شد، آموزش در اين زمينه نقش موثري را ايفا مي
  آمايش دفاعي ‐ 

تاسيسات براي نيل به اهداف و  چينش مناسب فضاهاو  كه شامل سازماندهي
 . اي نياز دارد به مطالعات گستردهو  گيرد صورت مي دفاعيو  استراتژيك

  ٦مكان يابي ‐
داشتن شرايط مناسب و  بهينه يك محل با امكان تحقق آن فعاليتو  انتخاب مطلوب

اي كه عالوه بر عوامل عمومي اصول پدافند غيرعامل رعايت  توسعه آينده به گونه براي
 . شود

  ٧استحكامات ‐ 
ايجاد هرگونه حفاظي كه در مقابل اصابت مستقيم بمب، راكت، موشك، توپخانه، 

مانع صدمه رسيدن به نفرات، تجهيزات يا و  يا تركش آنها مقاومت نمودهو  هخمپار
  . موج انفجار را به طور نسبي خنثي نمايدو  اثرات تركشو  گرديده تاسيسات
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  پژوهشمواد 
 بزرگترين در شهر. است آن طبيعي بستر از متاثر اساسا بروجرد شهر محدودهو  قلمرو

. است شده اقعو  زاگرس ارتفاعات رشته ميان در )تارهک هزار۷۰ وسعت با ( استان دشت
 در شهر. است شرقي جنوب – شمال غربي مذکور دشت به مشرف ارتفاعات عمومي جهت
و  رشته ارتفاعات به محدود آن شرق شمال که طوري به است مستقر دشت شمالي حاشيه
 بر الوهع. است حاصلخيز باغاتو  زراعي اراضي از پوشيده آن غرب جنوبو  جنوب

 در هکتار ٥ از بيش مساحتو  متر ١٦٥٠ متوسط ارتفاع با چغا تپه، شمال شرق ارتفاعات
 طبيعي عناصر مهمترين رويه درهو  نهر قشالق دوو  تهييج رودخانهو  شهر غرب شمال

 نهرو  قشالق بين نهر در محصور بروجرد فرسوده بافت. است بروجرد شهر فضايي ساختار

 عناصر به نسبت مرکزي موقعيت در، تهييج رودخانهو  غرب شمال تارتفاعاو  رويه دره

  . است يافته استقرار طبيعي مذکور
 محور با منطبق آن عرضو  شرقي جنوب -غربي شمال محور با منطبق شهر طول

کيلومتر  ٥/٥عرض آن و  متر کيلو١١/٥شهر  طول غربي حداکثر جنوب  -شرقي شمال
بوده است هم اينک با توجه به اي  در گذشته هستهلذا ساختار فضايي شهر که . است

 اراضي زراعي در طرفين خود تمايل به توسعه خطي دارد احداثو  ارتفاعات موقعيت

 نيمه در کمربندي، حاضر قرن اول نيمه در سيروسو  شهدا، شريعتي، بحرالعلوم خيابانهاي

 امامهاي  خيابان مخصوصاو  مدرس، چمران، تختي خيابانهاي توسعهو  ١٣٦٠  دهه اول

 وسعت. است بخشيده سرعت را شهر ساختارخطي گيري شکل خميني مصطفيو  خميني

 ١٧و  هکتار بوده که به دو منطقه شهرداري ٣٧١٩/٩بالغ بر بروجرد شهر قانوني محدوده
  .محله هستند ٣٦ناحيه تقسيم شده است که شامل 

  
  موانع توسعة فيزيکي علل گسيختگي کالبدي شهر بروجرد

منفي داشته  توسعه شهري عوامل مختلفي ممکن است دخالت مثبت يا فرآيند در
  :شوند مي بررسيو  که در اين پژوهش موانع طبيعي مطرح باشند

  عوارض طبيعي
درسطح زمين ممکن ... گسل، رودخانه، ناهمواريهاو  دره، عوارض طبيعي ماندکوه

 که يک تپه افتد مي اتفاق ربسيا. نقش مهمي داشته باشند جهت گسترش شهرها است در
که ممکن  به جهت ديگر نتيجه آن راو  متوقف کرده را يک دره مسيرگسترش شهر ياو 

  )٣، ١٣٧٧ حبيبي( .سوق دهد است عوارض کمتري داشته باشد
  

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  ... حفاظت از تاسيسات وتجهيزات شهري با استفاده بهينه از محيط طبيعي درون شهري 

145 

 

  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

  ارتفاعات) الف
 و ها تپه ها، دره وجود آن همانند عوارض ناشي از و بلندي شهرو  وضعيت پستي

 بروجرد دارا مضاعف درمحدويت رشد به طورو  گيري شکل در ارتفاعات نقش مؤثري
جمله بروجرد به دليل محدوديت راهيابي نفوذ به  اصوال شهرهاي کوهستاني از. باشد مي

يابي  ازشکل فرم خاصي را، باشد مي ميسر راههاي محدودو  ها طريق گردنه آنهاکه صرفا از
اراضي اين نواحي به دليل شکل . ددارن مي عرضه مکان گزيني جغرافيايي راو  فضايي

عدم امکان تشکيل ، پرشيبهاي  دره، اراضي ناهموار وجود ،اقليم نامساعد، ظاهري زمين
و  دهند نمي براي توسعه نشان سکونتي چندان مساعدي را مراکز، رسوبات کافيو  خاک

 اساساًو  کند مي دچار مشکل سازي زمين آماده نظر را از شهر استقرارو  عموما شهرنشيني
تمرکز بيشتر آنها در و  از تراکمو  عوارض طبيعي موجب پراکندگي جوامع گرديده وجود

ها  ناهمواريو  عوارض طبيعيو  با اين همه عامل ارتفاع. نمايد مي جوار يکديگر جلوگيري
و  گردند مي گسترش شهر بروجرد محسوبو  رشدو  از عوامل محدود کننده در توسعه

در توسعه هايي  عوارض ناشي از آن عالوه بر ايجاد محدوديتو  انعنيجه اينکه اين مو
 وجود نمايند مي فني اسجادو  ارتباطي ـفضائي شهر مشکالت مهمي از نظر اجرائي 

هاي  زمينهو  فشرده در کنار هم قرار دادهو  فوق ساختار فضايي را به طور پيوسته وضعيت
 را نيز محدودها  ضايي در روابط با پسکرانهتوسعه فو  پيوستگي، ارتباط با فضاي پيراموني

اين ناهموارها عمالً شهر بروجرد را با محدوديتهايي در اجراي طرحهاي  وجود. نمايد مي
و  از طرف ديگر ارتفاع گزيني شهرها. فضائي مواجه ساخته است ريزي برنامهو  توسعه

 ر نظم فضايي را فراهمعدم تعادل دهاي  توزيع نامتعادل آنها در ارتفاعات مختلف زمينه
نقش ، بدين طريق عامل ناهمواري در شهر بروجرد به نسبت افزايش ارتفاع. آورد مي

عدم دسترسي کافي به و  گسترش افقي شهر دارا استو  در توسعهاي  محدود کننده
کافي براي و  دسترسي به اراضي نامناسبو  ارضي نسبتاً هموار جهت اسکان جمعيت

با تگناهاي جدي مواجه ساخته و  شهري محدوداي  فضاي ناحيه توليدات کشاورزي در
ناهمواريهايي که توسعه فيزيکي شهر بروجرد را با مشکل و  از مهمترين ارتفاعات. است

   .مواجه ساخته است
  
   زمينهاي کشاورزي) ب

آنجا که اراضي پيرامون شهرها ممکن است اراضي کشاورزي باشند الزم است با  از
هاي  بکارگيري زمينو  کيفي اين عوارض از اشتغالو  کميهاي  يويژگ شناسايي
توان از بهترين  مي حاصلخيز براي توسعه فضايي شهري جلوگيري کردو  کشاورزي
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جنوب شرقي با و  اين موارد شهر بروجرد را نام برد که در قسمتهاي شرقيهاي  نمونه
ي بوده که مسئله فقر اراضي کوهستاناي  بروجرد ناحيه. شود مي زمينهاي کشاورزي مواجه

اين حفاظت از زمينهاي کشاورزي به دليل  بنابر .باشد مي طبيعياي  همواره مسئله
و  تاثير اين موهبت طبيعي در توسعه اقتصادي ناحيهو  شکنند بودن آنهاو  پذير آسيب

از و  داشتهاي  اهميت فوق العاده، ات محصوالت کشاورزيوارد همچنين نياز مستمر به
 ريزي برنامهو  حساسترين مواردي است که در توسعه شهرهاي کوهستانيو  ترينمهم

در مناطق کوهستاني چون بروجرد  .بايست در نظر گرفت مي فضايي مربوط به آن
و  باشد جهت ساخت مي دسترس به اراضي هموار که در اين نواحي معموالً بسيار محدود

 .نمايد مي وارد افزوني را بر اين اراضي فشار روز، پاسخ به افزايش نسبي تقاضا، سازها
فيزيکي شهر به علت رشد و  شد کالبديرو  ليکن با توجه به محدوديت زمين از يکطرف

شهري هاي  اين اراضي الزاماً به عنوان تنها اراضي مناسب براي کاربرد، جمعيت شهري
در و  ظر گرفته شدهدر نها  ريزي طبقات ساختمان در برنامهو  غير قابل استقرار در ارتفاع

نتيجه با ادامه روال قبلي به طور مستمر از ميزان اين اراضي در سطح شهر کاسته 
آگاهي بر اهميت اين اراضي مستمر از ميزان اين و  گرديده لذا با علم به اين موضوع

آگاهي بر اهميت اين و  اراضي درسطح شهر کاسته گرديده لذا با علم به اين موضوع
تمهيداتي جهت حفظ  بايد اد منطقه در مقابل رشد سريع فيزيکي شهراراضي در اقتص

صيانت از اراضي کشاورزي منطقه در سر لوحه هدفهاي مورد و  اين اراضي صورت گرفته
به هر حال از خصوصيت عمده شهرهايي که  .اجتماعي قرار گيردو  نظر توسعه اقتصادي

 شهرها با در نظر گرفتن شرايط طبيعي در ارتفاعات اراضي ناهموار دارند اين است که اين
 عرضه سازگاري با شرايطي که محيط به آنانو  شناخت همه جانبه طبيعيو  جغرافياييو 
نياز به ، آسيب پذير بودن اين اراضيو  با توجه به موقعيت خاص .گيرند مي کند شکل مي

به خوبي جدي به منابع طبيعي هاي  آمدن آسيب وارد الگوي مناسب جهت جلوگيري از
در مورد و  حفظ اين منابع با توجه به محدوديتهاي جغرافياييو  شود مي احساس

کالبدي به صورت مورد خاصي مورد و  فضائي ريزي برنامهدسترس به اراضي مناسب در 
 اراضي کشاورزي در جنوب شرقي شهر از موانع توسعه شهر محسوب .توجه قرار گيرد

حفظ ، بهم پيوستهو  راضي کشاورزي منطقه فشردهگردد که با توجه به محدوديت ا مي
 طرح توسعههاي  بايست در اولويت ميو  تنگناهاي جدي مواجهو  اين اراضي با محدوديت

  . عمران قرار گيردو 
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  آبريز آنها هاي حوضهو  رويه دره نهرو  قشالق تهييج، نهر رودخانه )ج
توسعه و  قشالق عمل کرده ارتفاعات شمالي شهر بروجرد به عنوان حوضه آبريز رود

 شهر به سمت شمال عالوه بر موانع ارتفاعي باعث به خطر افتادن منابع آبي سطحي شهر
صنعتي شدن جوامع تاثيرات نامطلوبي در و  توسعه شهري، افزايش جمعيت .شود مي

افزايش آلودگي ، موجب شديد شدن سيالبهاو  گردد مي هيدرولوژي حوزه آبريز مربوطه
و  شود گاهي تغذيه آبهاي زيرزميني ميو  باعث کاهش جريان پايهو  ي پايابدر قسمتها

آيد که به باعث متغير شدن حجم کلي  مي وجود به طور کلي تحوالت هيدرولوژيکي به
  . گردد مي کيفيت آبو  حداکثر آبي سيالبها، ميزان تغذيه ناشي از بارش، رواناب
  
  هاي پژوهش يافته

  شهر بروجرد ٨بي قوارهو  رشد فيزيکي غير اصولي )١
همچنـين نظـام کـاربري    و  يکي از مهمترين مسائل در زمينه رشـد فيزيکـي شـهرها   

توسـعه  . باشـد  مـي  غيـر اصـولي شـهر   و  نابسامانو  اراضي مسأله توسعه فيزيکي ناموزون
توپـوگرافيکي  و  نتيجه عوامل مختلفي همچون شـرايط محيطـي  ها  فيزيکي ناموزون شهر

موانـع  ، )مراتـع و  هـا  جنگـل هـا،   رودخانـه ، بلنـد و  ارتفاعات کوتـاه  دوجو همچون( شهرها
مراکـز  و  مراکز نظـامي کارخانجـات  و  ها پادگانها  مانند گورستانها  مصنوعي اطراف شهر

معـامالت قمـاري زمـين در    و  رواج بورس بازي. باشد مي )ها ترمينالو  ها صنعتي فرودگاه
شار کم در آمد شهري بـه سـمت اراضـي کـم     در نتيجه هجوم اقو  ها نواحي مرکزي شهر
 از ديگر عوامل موثر در روند توسعه فيزيکي ناموزون شهرها به شمارها  قيمت حاشيه شهر

در رابطــه بــا اخــذ ماليــات از هــا  مقــررات ســخت دولــتو  مــاليهــاي  سياســت. رود مــي
شـده  در اراضـي رهـا   هـا   عدم اعمال ماليـات و  ايجاد شده در داخل شهرهاهاي  ساختمان

گيرانه در نواحي مسکوني داخل  همچنين اعمال ضوابط شهر سازي سختو  اطراف شهرها
سازهاي غير قانوني اطـراف  و  کنترل دقيق بر ساختو  عدم نظارتو  شهرها از يک طرف

و  همچنين عدم هماهنگي. گردد مي شهرها از طرف ديگر منجر به توسعه ناموزون شهرها
و  امکاناتي همچون آب برقو  ي در ارائه غير قانوني خدماتخدمات ـ همراهي ادارات دولتي

از مهمترين عوامل ساختاري مـوثر   دغير رسمي اطراف شهرها را بايهاي  گاز به سکونتگاه
  . در توسعه فيزيکي شهرها قلمداد کرد

عمـدتاً در  و  پراکنـده شـهرها  و  پيوسـته در اثر توسعه فيزيکي نا رشد فيزيکي شهرها
. آيـد  مـي  وجـود  بـه ، باشـند  مي قطعات منفردي که شبيه تخته شطرنجگيري  قالب شکل

جـدا از هـم بيشـتر تحـت تـاثير      و  شکل توسعه تخته شطرنجي يا توسعه قطعات منفرد«
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 ساختماني يعني توسعه دهندگان مستقل قـرار هاي  شرکتو  ها عملکردهاي بساز بفروش
ات منفـرد در بيـرون از   ساختماني در محـدوده قطعـ  هاي  گيرد؛ بدين سان که شرکت مي

   )٢١٤، ١٣٧٣ شکوئي( .»کنند مي منفرد خود را اجراهاي  شهرها طرح
شـويم کـه    مي با نگاهي به نقشه توسعه فيزيکي شهر بروجرد در ادوار مختلف متوجه

 تقريباً در تمام جهات صورت گرفتهو  رشد فيزيکي شهر در اوايل به صورت نسبتاً پيوسته
کم شيب جنوب شهر کـه  هاي  به بعد بروجرد به طرف زمين ١٣٧٠دهه هاي  از سال ولي

   .توسعه پيدا کرده است، باشد مي کشاورزيهاي  زمينو  عمدتاً به صورت جنگل
 ٩بررسي رشد بي قواره گي شهري شهر بروجرد با اسـتفاده از روش آنتروپـي شـانون    )الف

  )۱۳۸۲‐۱۳۷۵براي سالهاي (
 ن مقدار پديده رشد نابسامان شـهري اسـتفاده  تعييو  تحليلو  اين مدل براي تجزيه«
 درجه سـازماندهي يـک سيسـتم   و  يا از اين شاخص با منظور تحليل اطالعات .»گردد مي
   )٢٤، ١٣٨٥ ملک حسيني( .»توان استفاده کرد مي

   :ساختار کلي مدل به شرح زير است 

H= - ∑
=

n

i
pi

1
×Ln (Pi)  

  مقدار آنتروپي شانون؛= H:طه باالدر راب 
Pi =منطقه ) تراکم کلي مسکوني( نسبت مساحت ساخته شدهi    به کل مسـاحت سـاخته

  شده مجموع مناطق؛ 
n  =مجموع مناطق .  

 .بيانگر توسعه فيزيکي پراکنده شـهري اسـت  ) n )Ln ارزش مقدار آنتروپي از صفر تا 
) اسـپرال ( ر باشد رشـد نابسـامان شـهري   بيشت) (n  Lnزماني که ارزش آنتروپي از مقدار 

   )١٢٩، ١٣٨٥ موسويو  حکمت نيا( .»اتفاق افتاده است
 بر اساس آمـار  ۱۳۷۵کنيم ضريب آنتروپي شانون براي سال  مي همانطور که مشاهده

از آنجايي که ايـن ضـريب طبـق    . باشد مي ۷۲۷۷۱. ۲برابر  اطالعات براورد شده محققو 
بـا توجـه بـه آنکـه     و  باشـد  ۲/۸۳۳۲و  ۰يعني بين  ln (17)  و ۰مدل ارائه شده بايد بين

گيـريم کـه ايـن شـهر داراي رشـد       مـي  باشد نتيجـه  مي نزديک ln (17)ضريب شانون به 
هايي  پس نياز به اتخاذ برنامه، باشد مي توسعه آن بصورت افقيو   پراکنندگي شهري است

  . باشد مي براي جلوگيري از اين پديده
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  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

  ۱۳۷۵ ات بکارگيري مدل آنتروپي شانون براي شهر بروجردمحاسب :۲جدول 
  )درصد ۳۴/۰بر اساس برآورد محقق با رشد (

 pi  Ln (pi) Pi ln (pi) مساحت ناحيه
1  170/ 3067  0/ 049609 -3/ 00358 -0/ 149 
2 141/ 2271 0/ 041138 -3/ 19081 -0/ 13126 
3 251/ 1278 0/ 073152 -2/ 61522 -0/ 19131 
4 124/ 0645 0/ 036139 -3/ 32038 -0/ 12 
5 120/ 6359 0/ 03514 -3/ 34841 -0/ 11766 
6 171/ 6547 0/ 050002 -2/ 9957 -0/ 14979 
7 329/ 5168 0/ 095986 -2/ 34356 -0/ 22495 
8 319/ 2212 0/ 092987 -2/ 3753 -0/ 22087 
9 183/ 8745 0/ 053561 -2/ 92693 -0/ 15677 

10 111/ 6884 0/ 032534 -3/ 42547 -0/ 11144 
11 211/ 782 0/ 06169 -2/ 78563 -0/ 17185 
12 178/ 5314 0/ 052005 -2/ 95642 -0/ 15375 
13 51/ 12619 0/ 014893 -4/ 20689 -0/ 06265 
14 199/ 6402 0/ 058154 -2/ 84467 -0/ 16543 
15 197/ 208 0/ 057445 -2/ 85692 -0/ 16412 
16 194/ 5413 0/ 056668 -2/ 87054 -0/ 16267 
17 476/ 8294 0/ 138897 -1/ 97402 -0/ 27419 

 72771 /2- 0404 /50- 1 976 /3432 جمع

  
 بر اساس آمـار  ۱۳۸۲کنيم ضريب آنتروپي شانون براي سال  مي همانطور که مشاهده

از آنجـايي  . باشد مي ۲/۷۲۷۷اطالعات موجود در طرح توسعه عمران شهر بروجرد برابر و 
و  باشد ۲/۸۳۳۲و  ۰يعني بين  ln (17) و  ۰که اين ضريب طبق مدل ارائه شده بايد بين

گيريم که ايـن شـهر    مي باشد نتيجه مي نزديک ln (17)با توجه به آنکه ضريب شانون به 
اتفـاق افتـاده اسـت پـس نيـاز بـه اتخـاذ         Sprawlپديده و  داراي پراکندگي شهري است

  . باشد مي براي جلوگيري از اين پديدهي هاي برنامه
توسـعه افقـي شـهر    و  شـود کـه رشـد    مي از مقايسه دو جدول فوق اين طور برداشت

سياسـتهايي  و  نيـاز بـه تـدابير   و  به شدت زياد بوده ۱۳۸۲و  ۱۳۷۵بروجرد بين سالهاي 
در  ۱۳۷۵البتـه از آنجـايي کـه پارامترهـاي سـال      . باشد مي براي جلوگيري از اين پديده

و  اين پارامترها تخمين زده شـد  ۱۳۸۵و  ۱۳۸۳بر اساس رشد بين سالهاي و  دست نبود
شود که اين ضزيب بـراي سـالهاي    مي با توجه به نسبي بودن فرمول مدل شانون مشاهده

آناليز با قاطعيـت بيشـتر در مـورد    و  تغييري نکرده است لذا براي تحليل ۱۳۷۵و  ۱۳۸۳
بـه  و  در دسـت داشـته   ۱۳۷۵يد اطالعاتي مستند از سـال  پديده پراکنده رويي شهري با

  . توان بسنده نمود نمي اطالعات تخميني
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

محاسبات بکارگيري مدل آنتروپي شانون براي شهر بروجرد براساس : ۳جدول 
  ۱۳۸۲‐عمران مصوبو  اطالعات طرح توسعه

 pi  Ln (pi) Pi ln (pi) مساحت ناحيه
1  174/ 35 0/ 049609 -3/ 00358 -0/ 149 

2 144/ 58 0/ 041138 -3/ 19081 -0/ 13126 
3 257/ 09 0/ 073152 -2/ 61522 -0/ 19131 
4 127/ 01 0/ 036139 -3/ 32038 -0/ 12 
5 123/ 5 0/ 03514 -3/ 34841 -0/ 11766 
6 175/ 73 0/ 050002 -2/ 9957 -0/ 14979 
7 337/ 34 0/ 095986 -2/ 34356 -0/ 22495 
8 326/ 8 0/ 092987 -2/ 3753 -0/ 22087 
9 188/ 24 0/ 053561 -2/ 92693 -0/ 15677 
10 114/ 34 0/ 032534 -3/ 42547 -0/ 11144 
11 216/ 81 0/ 06169 -2/ 78563 -0/ 17185 
12 182/ 77 0/ 052005 -2/ 95642 -0/ 15375 
13 52/ 34 0/ 014893 -4/ 20689 -0/ 06265 
14 204/ 38 0/ 058154 -2/ 84467 -0/ 16543 

15 201/ 89 0/ 057445 -2/ 85692 -0/ 16412 
16 199/ 16 0/ 056668 -2/ 87054 -0/ 16267 
17 488/ 15 0/ 138897 -1/ 97402 -0/ 27419 

 72771 /2- 0404 /50- 1 48 /3514 جمع

  
سالهاي براي ( گي شهري شهر بروجرد با استفاده از روش هلدرن قواره بررسي رشد بي )ب

۱۳۸۳‐۱۳۷۵(  
همان طور که ميدانيم در روش هلدرن با استفاده از فرمول 

P
Aaمساحت سرانه  =

چـه مقـدار بابـت    و  کنيم که چه مقدار از رشد ثمـر بابـت افـزايش جمعيـت     مي مشخص
  . افزايش سرانه رشدي است

p
p

a
a

A
ApaapA

appaappaAA
aappAA

apA

∆+∆=∆
⇒∆+∆=∆

∆∆+∆+∆+=∆+
∆+∆+=∆+

×=
))((

  

  
tهلدرن بر اساس مدل رشـد جمعيـت    :نکته

pt ypp )1.( يـک مـدل عمـومي را     =+
  . يافت

)(1)1(

)1.(

0p
pLn

t
gLn

gpp
t

p

t
pt

==

+=  
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  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

)1(از آنجايي که ) Aشرط (  xLn   :است xبرابر  xبراي مقادير کمتر از  +

)()()(

)(1

)(1

)(1

000

0

0

0

a
aLn

p
pLn
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ALn
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⇒

⎪
⎪
⎪
⎪
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⎪⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

=

=

=

  
  ۱۳۷۵‐۱۳۸۳هلدرن 

  
Ln (235000/217804) +ln (0. 0149/0. 0157) =ln (3514. 48/3432. 98) 
3. 23+ (-2. 2) =1 

  
رشد  ۱۳۸۲و  ۱۳۷۵مي توان گفت بين سالهاي ، با توجه به منفي شدن سهم سرانه

البته با توجه به اينکه . ناشي از رشد جمعيت بوده است درصد۱۰۰کالبدي شهر بروجرد 
با توجه به تخمين محقق بوده است براي تحليل با قاطعيت  ۱۳۷۵مساحت شهر در سال 
  . باشيم مي ۱۳۷۵مستند از سالبيشتر نياز به اطالعات 

  ۱۳۸۳‐۱۳۸۵هلدرن 
Ln (236883/235000) +ln (0. 014986/0. 014955) =ln (3550/3514. 48) 
0. 8+0. 2=1 

الي  ۱۳۸۳رشد شهر بروجرد بين سالهاي درصد  ۱۰۰از  نتايج حاصل شده با توجه به
  . شدبا مي درصد ۸۰سهم رشد جمعيت برابر و  درصد ۲۰سهم رشد سرانه  ۱۳۸۵
  

  ضع موجودو  سطوح کاربريهاي عمده در :٣جدول 

 کاربريهاي عمده
 ١٣٨٩موجود

 سهم از مساحت کل شهر به درصد )هکتار(مساحت
 89 /16 6283124 مسکوني

 49 /20 7354577 خدمات عمومي

 42 /32 11714913 ساخته نشدهواراضي خالي

 92 /1 715195 تجهيزات شهريوتاسيسات

 57 /25 9509795 زمينهاي زراعيوباغات

 09 /2 925414 حرايم سبز

 59 /0 220514 کارگاهيوصنايع

 100 37190992 محدوده شهر

  ١٣٨٩ ‐ مهندسين مشاور مادشهر‐ نوسازي بافت فرسوده شهر بروجردو  گزارشهاي طرح بهسازي :ماخذ
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

بروجرد نصف مساحت کل شهر  توان دريافت که بيش از مي ٣ برحسب جدول شماره
کشاورزي است که فاقد کاربري و  متروکهو  يا شامل اراضي مخروبهو  داراي کاربري باير

 ناشي از ارتفاعات ي اوقاتاين پرت افتادگي اراضي در سطح شهر گاهو  اشندب مي شهري
تجهيزات و  طبيعي است که مناسبترين فضا براي تعبيه تاسيساتهاي  يا ناهمواريو 

هم اينکه از و  هم از خالي بودن فضا نهايت استفاده را برد توان مي شهري است که
حفاظ طبيعي ناهمواري طبيعي دورن شهري براي جانمايي آسيب و  اختقاو  پراکندگي

معيارهاي پدافند غير و  مطابق با اصول) تجهيزات شهريو  تاسيسات( پذيرترين کاربري
  . عامل استفاده کرد

  

  
  یيب جهت جانماپراکنش فضاهای مناس): ۲(نقشه 

 زات شهری در سطح شهر بروجرديتجه سات ويتاس 
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  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

  نتيجه گيري
قدر مسلم تاکنون در طرحهاي شهري تهيه شده در سـطح شـهر بروجـرد بـه مقولـه      

پوشـش از جملـه اصـول    ، اختفـا ، استتار، پراکندگي. پدافند غير عامل توجهي نشده است
، در مکانيابي کاربريهاي حسـاس  و پدافند غير عامل هستند که در تهيه طرحهاي شهري

موانع طبيعي پراکنده در سطح شهر  مورد توجه قرار گيرند از آنجائيکه بايد مهمو  حياتي
 رودهـا ها،  صخره ها، دره، کوهها( ساير شهرهاي غربي کشور در ارتفاعات زاکرسو  بروجرد

زيربنـايي   با اختفاي طبيعـي تاسيسـات  ، تواند بعنوان يک پوشش مي )حرايم خاص آنهاو 
مـانع از تيـررس قـراردادن ايـن تاسيسـات از      و  شهر زمينه اسـتتار آنهـا را فـراهم کننـد    

يـن تاسيسـات شـوند بنـابراين     يـا مـانع از دسـتيابي خرابکـاران بـه ا     و  تهاجمات هـوايي 
استفاده حـداکثري از  و  ريزان شهري با نگاه ريزبينانه در پي يافتن مناسبترين نقاط برنامه

خـاص شهرسـازي را   و  تفاده درون شهري هستند تا بتواند کليه اصول عـام فضاهاي بالاس
   .امنيت نسبي شهروندان را فراهم کنندو  رفاهو  پياده

  تجهيزات شهريو  تاسيساتو  پيشنهادات راهبردي در خصوص حفاظت از زير ساختها
اعمال آينده و  ،تلفن، گازرساني، برق رساني ،آبرسانيهاي  شبكه وضعيت بررسي ‐

   ؛آنهانگري در 
  ؛سايط نقليه بر اساس انواع تغييرات كاربريو  شدو  بررسي تغييرات حجم آمد ‐
، ميزان پرت انرژيو  ات شهريتجهيزو  برآوردهاي ناشي از فرسودگي تاسيسات ‐

  ؛غيرهو  گاز، آب
و  متناسب با نوع تاسيسات، ارائه راهكارهاي الزم براي بهينه سازي مصرف ‐

  ؛تجهيزات
رانندگي و  راهنماييو  هشدار دهنده، تعيين محل نصب تابلوهاي اطالع رساني ‐

  ؛امكانات شهريو  متناسب با نياز
تعيين محل نصب ، ح گذرگاههاي شهريتعيين محل سطلهاي زباله عمومي در سط ‐

 ؛اجزا مبلمان شهري
 ؛ايمن سازي پياده روهاي شهري از عوارض خطرساز براي عابران ‐
  ؛روگذرهاي شهريو  زيرگذرها، موانع بين خياباني، ايمن سازي پلهاي عابر پياده ‐
بعضي و  درمانگاهها، پيش بيني فضاهاي توقف اضطراري درمقابل بيمارستانها ‐

 ؛جتماعي عموميموسسات ا
اماكن عمومي در مقابل حوادث و  رزشيو و  باز فراغتيو  ايمن سازي فضاهاي بسته ‐

 . غيرمترقبه
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان
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انجام رسيده است بدينوسيله  اين مقاله حاصل طرح پژوهشي بوده كه با حمايت دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد به 1
  . گردد از مسئولين دانشگاه، كه شرايط اجراي فعاليتهاي پژوهشي را فراهم مي آورند صميمانه تشكر و قدرداني مي
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