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كـه  . كـرد بحران را مي توان به دو دسته بحرانهاي طبيعي و انسان سـاخت تقسـيم    :چكيده

در نقطـه مقابـل،    .تاثيرات فراواني بر روي انسانها و جوامع بشري مـي گـذارد  هريك از آنها 
يكي از ايـن  . مي باشد هابحراناين مقابله با به معناي ايجاد تمهيداتي براي نيز مديريت بحران 

در برابر خطـرات و تهديـدات يكـي از     مقابلهتوانايي  امروزه. استپدافند غيرعامل  تمهيدات
ـ . صول انكار ناپذير و حياتي براي هر كشور محسوب مي شودا كـه در مـدت    ييكي از خطرات

كشـور وارد كنـد،    ياقتصـاد شرايط اجتماعي و بر  را  سنگيني كوتاهي مي تواند هزينه هاي
بنا به داليل مختلف مورد توجه قدرت هـاي   خاورميانه از اين حيث منطقه. تهديد نظامي است

كشور ما نيز در  .بوده است هاي متعدديشاهد جنگ طول چند دههدر  طوريكهه ب جهاني است
بنـابراين اتخـاذ تمهيـداتي بـراي حفـظ و دفـاع از        .اي از اين منطقه قرار دارد موقعيت ويژه

 اجتمـاعي و اقتصـادي   ريـزي  برنامـه  هر در اقدامات اساسيتاسيسات حياتي كشور، يكي از 
نگرش پدافند غيرعامل در ايران در طول جنگ هشت ساله و سالهاي پس . حسوب مي شودم

 و مورد توجه قرار مي گيرده ها برنامدر بسياري از طرحها و  آناز آن قوت يافت و امروز اصول 
رعايت اين اصول در سطوح باالتر تاثير بيشـتري  . بعضي از برنامه ها با الزام روبرو مي باشددر 

زيرا در . ن به هدف كه حفظ جان افراد و تاسيسات مهم و حياتي است، خواهد داشتدر رسيد
 گـاهي  ولي ديده مي شود كه - جنگها معموالً كانونهاي زيستي هدف مستقيم دشمن نيستند

تاسيسات و  ،و آنچه كه بيشتر مورد هدف است -قرار مي گيرندهدف مورد  مراكز زيستي نيز
ازبين بردن توان مقاومت و تضعيف روحيـه و متشـنج كـردن     تجهيزات حياتي كشور به قصد

از قبيل سدها، كارخانه هاي مهم،  - اين تاسيسات و تجهيزات مهم و حساس. اوضاع مي باشد
در كانونهـاي   به طور عمده  - ...و و گاز، نيروگاهها، مراكز نظامي پااليشگاهها، پست هاي برق 

از . در سطح مناطق و نواحي پيراموني پراكنده اند ند وقرار ندار  -شهرها و روستاها -زيستي 
اجراي اهداف پدافند غير عامل در سطح ناحيه و منطقه  به منظوراين رو مطالعه و برنامه ريزي 

بـه  در اين مقاله  .در حفظ شرايط مقاومت و كاهش خسارت داشته باشد مهميمي تواند تاثير 
 - ل پدافند غير عامل در يكي از نواحي ايـران منطقه اي مراكز حساس بر اساس اصو چيدمان

  .پرداخته مي شود - ناحيه بروجرد
 تاسيسات مهم و حساس  اي، ريزي ناحيه پدافند غيرعامل، برنامهبحران، مديريت بحران،  :كلمات كليدي


