
 

 

 

 

 

 پژوهشی -فصلنامه علمی

 ای ریزی منطقهجغرافیا و برنامه

 1401، زمستان 49، شماره 12 دوره

 1-19صص: 

 

 

 

 

 

شناسایی عوامل درونی و بیرونی ساختار شهری موثر در برنامه ریزی  

 پدافند غیر عامل شهری)مورد مطالعه: عجب شیر( 

 جواد حاجی علیزاده  
 استادیار دانشگاه فرهنگیان ایران

  1محسن عابدینی 
 ، تهران، ایران دانشگاه آزاد اسالمی، علوم و تحقیقاتواحد  ،دکتری  جغرافیای سیاسی

 حسن عبدالملکی 
 دکتری  جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

 اصغر رشیدی ابراهیم حصاری 

 ایران  تهران، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، دکتری

 چکیده  
شهری است. نوع تحقیق    عامل  غیر  پدافند   ریزی  برنامه  در  موثر  ساختار  بیرونی  و  درونی  عوامل  هدف از این تحقیق شناسایی

از و  بوده  کاربردی  تحقیقی  هدف،  توصیفی  ازلحاظ  اجرا  روش  حاضر  می تحلیلی  -لحاظ  پژوهش  در  آماری  جامعه  باشد. 

درحوزه  ارشد  کارشناسان  و  متخصصین  خبرگان،  از  و  متشکل  شهری  ریزی  جغرافیاوبرنامه  شهرسازی،  شهری،  مدیریت  ی 

اجرایی درمدیریت    -مراکز  مختلف    .بوداست  رعاملیغ  پدافند  یزیر  برنامهنظامی  وابعاد  متغیرها  عوامل،  شناسایی  منظور  به 

گیری از مدل های مربوط به معادالت ساختاری)تحلیل عاملی اکتشافی( بهره   رعاملیغ  پدافند   یزیر  برنامه  و  تیریمددخیل در  

با استفاده ازنظر متخصصین ، مدیران  شد. بدین صورت که ضمن تعیین اولیه عوامل از مطالعات اسنادی و کتابخانه نیز  ای، و 

و  معادالت ساختاری  از طریق  غیرعامل،  پدافند  معیارها    تکنیک   شهری و  بندی  و خوشه  به شناسایی  اکتشافی،  تحلیل عاملی 

براساس مبانی نظری و تجانس مفهومی اقدام گردید. یافته های پژوهش نشاگر این است که عوامل درونی و بیرونی شناسایی 

بر اساس خوشه های تعیی  توان  تبیین پدافند غیر عامل شهر عجب شیر بوده و می  برنامه ریزی  شده دارای توانایی  به  ن شده  

 توسعه پدافند غیر عامل این شهر اقدام نمود.  
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 مقدمه 

  و  اجتماعي  فرهنگي،  سياسي،  اقتصادي،  مراکز  غالبا  و  دهند  مي   جاي  خود   در  را  کشور   جمعيت   اکثر   اینکه  به  توجه   با   شهرها

  متخصصين   نظر  مد(  غيرعامل  پدافند)  ها  بحران  برابر  در  شان  آمادگي  بایست   مي  همواره  باشند،مي  کشورها  در  حاکميتي  مراکز

  به   و(  ساز   انسان  و  طبيعي)   ها  بحران  با  مقابله  منظور  به  عامل،  غير  پدافند  الزامات  مبناي   بر  شهر   ساماندهي.  گيرد  قرار  مربوطه

تر  از  ریزي  برنامه   و  جغرافيا  فنون  از  استفاده  با  مخاطرات  رساندن  حداقل شهري  ابتدائي  ریزي  برنامه  ضروریات  ین 

  بحران  مدیریت   حوزه  در  راهبردها  و  رویکردها  ترین  مهم  از  غيرعامل  (. پدافند1394)حاتمي نژاد و عظيم زاده ایراني،  است 

  با.  است   بوده   توجه  مورد  شهري   هاي  سکونتگاه   مدیریت  و  ریزي   برنامه  در  تاکنون  دیرباز  از  امنيت  و  ایمني   باشد،  مي   شهري

 نگاهي  بستر  در  تا  رسد  مي  نظر  به  الزم  شهري  فضاهاي  در  نظامي  هاي  پارادایم  و  موجود  سياسي  فضاي  و  ساختار  به  نگاهي

 کالبدي  هاي  پذیري  آسيب   کاهش  و  نظام  اقتدار  و  توان  افزایش  تا  گيرد  قرار  توجه  مورد  غيرعامل  دفاع  سيستم  اقدامات  جامع،

 مي   اي  غيرمسلحانه  اقدامات  مجموعه  نيز  را  غيرعامل  پدافند  ميان،  این  در.  یابد  وقوع  امکان  احتمالي،  تجاوزات  از  انساني  و

  و   شهري  هاي  شریان  و  تجهيزات   و  شهري  تاسيسات  و  ها  ساختمان  انساني،  نيروي  پذیري  آسيب   کاهش  موجب   که  دانند

  یکپارچگي،   تحقق  و  غيرعامل  پدافند  بررسي  راستا،  این  در.  گردد  مي  دشمن  مخرب  و  خصمانه  عمليات  مقابل  در  اي  منطقه

مقدم،   احمدي  و  است)اخباري  ضروري  غيرعامل  پدافند  و   شهري  مدیریت   در  تفرق  و  یکپارچگي  بر  موثر  عوامل  شناسایي

 Stillion)  . و مخاطرات در امان نبوده است   داتیانسان از تهد  چگاهيتوان گفت، همي  يتمدن بشر  خیدرتار  مطالعه  با   .(1393

and et al, 2005, 5)  شناسان آن را به عنوان یك  است. به طوري که جامعه  يبشر خیتار  يتکرار شوندهجنگ یکي از عناصر

هزار جنگ را دیده و در این   14  خود خ تمدن  هزار سال تاری  5اند. بشریت در طول  پدیده و واقعيت اجتماعي قلمداد نموده

با توجه به اهميت شهرها یکي از عمده ترین اهداف  (  1387اکبري،   )عزیزي واندميليارد انسان جان باخته  4ها بيش از  جنگ

ميدر جنگ سياسي  و  مراکز جمعيتي  این  در ها  دقت  افزایش  موجب  جنگي  تجهيزات  و  ادوات  افزون  روز  گسترش  باشد. 

امنيت شهرها با استفاده از راهکارهاي   ،گيري و گسترش آسيب پذیري هرچه بيشتر شهرها شده است. در طول تاریخهدف  

پناه کوه هاي دیده باني و شهرها، گذاشتن برج  پيرامون  ي، ساخت حصارهایدریاها، سواحل  مختلف از قبيل احداث شهر در 

 درقالب استحکامات به نمایش در آمده است   کهاز مسئله دفاع بوده    أثرمت  گشت. لذا شکل و اندازه شهرهاها ميسر ميدروازه

هاي هاي متخاصم جهت نيل به اهداف خود به دنبال از کار انداختن نظام هاي اخير کشوردر جنگ  (.4  :1390)اصغریان جدي،  

از    که یکي  گوناگوني ارائه شده  هاياین خواسته تئوري  نباشند. براي هرچه بهتر انجام گرفت حاکم در کمترین زمان ممکن مي

شدهتئوريترین  مهم بيان  است   هاي  ثقل  مراکز  انهدام  دراستراتژي  واردن   .  ثقل  مراکز  اهداف ،  1تئوري  سوم  زیر    حلقه  به 

نيا،  داردهاي حمل و نقل اشاره  ساخت  مسلم    يکشور ما امر  يبرا  وغير نظامي ينظام  داتیوجود تهد  (.67  :1388)موحدي 

صورت گرفته است، توجه به    ينظام  داتیکه در نوع و شکل تهد  يراتييو تغ  ري اخ  يهاجنگ  ياست. لذا با توجه به الگوها

دفاع منطقه  يمالحظات  اثرگذار  مراکز  عنوان  به  وجود    باشد.مي  يضرور  يمل   ا ی  ياشهرها  دليل  به  شير  عجب  شهر  در 

، در زمان بحران    موجود  ساختاري، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي   فرایندهاي  و همچنين    متناسب نا  ي با معماري  یهاساختمان

 جمعيت وجود ندارد    امکان تخليه سریعسيل، زلزله و..   سوزي،  آتش،حمالت نظامي و همچنين بروز بالیاي طبيعي از جمله  

خواهد در برابر مخاطرات محيطي  شتر این شهر  بي  پذیري    آسيب  انساني باال خواهد بودو باعث  حجم تلفات  با این وجود  و  

هاي ساختار شهري، شناسایي، بررسي، ارزیابي و همچنين اولویت سنجي عوامل موثر در  از این منظر، لذا توجه به ویژگي  .شد

اهميت ویژه بر ساختار شهري  تاکيد  با  پدافند غير عامل  پي شناسایيتوسعه  در  تحقيق حاضر  لذا  دارد؛   و   نيدرو  عوامل  اي 

 شهري عجب شير مي باشد.  عامل غير پدافند ریزي برنامه در موثر شهري  ساختار بيروني

 رویکرد نظری



 3... بیرونی   و  درونی عوامل  شناسایی

 

حسيني    گردد:اند که در ذیل به چند مورد اشاره مي در رابطه با موضوع مورد تحقيق مطالعات موردي چندي صورت گرفته

اند. در این ارزیابي ساختار شهر لنگرود جهت برنامه ریزي پدافند غيرعامل پرداختهاي به  (، نيز در مقاله1389)اميني و همکاران

 شهر امنيتي -دفاعي  با نيازهاي لنگرود متناسب شهر دفاعي پایداري جهت افزایش ارائه راهکارهایي پژوهش این از مقاله هدف

استخراج گریده   هاي هوایيعکس  و ميداني هايیافته از اهداف با متناسب  هاي تحقيقداده است. جغرافيایي آن هاي  و ویژگي

 از حاصل نتایج است. مراکز استراتژیك اقدام صورت گرفته شناسایي و S.W.O.Tتکنيك   طریق از شهر وضعيت  تحليل سپس

 در زمان شهروندان و شهر امنيت  تامين جهت  دفاعي یك برنامه جامع فاقد حاضر شهر لنگرود حال در  که دهدمي نشان تحقيق

ي هاي توسعه(، در پژوهشي به بررسي نقش طرح1390باشد. کامران و همکاران ) سوي دشمن مي از حمالت احتمالي بروز

ي مذکور به دنبال پاسخ گویي به  اند. مقالهکالبدي در پراکنده رویي شهري با رویکرد پدافند غير عامل در شهر سنندج پرداخته

ي  هاي توسعهاند؟ و نقش طرحت که چه عوامل و فرایندهایي باعث پراکنده رویي در شهر سنندج شدهاین سواالت اساسي اس 

توصيفي روش  از  سواالت  این  به  پاسخ  براي  است؟  بوده  جگونه  سنندج  شهر  رویي  پراکنده  در  در   –شهري  و  تحليلي 

تحق نتایج  است.  استفاده شده  آنتروپي شانون  الگوهاي هلدرن و  از  آن  نشان ميچارچوب  متعددي چون  يق  که عوامل  دهند 

ارزان بودن زمين در نواحي پيراموني شهرها، اعمال کنترل ضعيف بر توسعه در خارج از محدوده شهر، انتخاب و برتري یافتن  

اي بویژه در اثر تنزل کيفي مراکز شهري و افزایش خودرو و پيشرفت تسهيالت حمل و نقل و ... تاثير ي زندگي حومهشيوه 

شکل بر  داشتهبزرگي  سنندج  شهر  در  رویي  پراکنده  تشدید  و  همکاران،  گيري  و  و 1:  1390اند)کامران  عزیزي   .)

( در پژهشي با عنوان، فرایند مطلوب برنامه ریزي شهري در حمله هاي هوایي از دیدگاه پدافند غيرعامل ناحيه  1390)انهمکار

 براي مناسب، ریزيبرنامه فرآیند به تدوین نسبت  ریزي، برنامه  تلفهاي مخروش بررسي شهرداري تهران، با   12یك منطقه  

 مناسب برنامه ریزي فرآیند پژوهش، طبق یافته هاي گردید. اقدام هوایي، حمالت در مطالعه مورد  پذیري محدودهآسيب  کاهش

 موجود، وضع شناخت  اهداف، چهار مرحله اصلي، تدوین شامل  مي توان، را شهري هايبافت  پذیريآسيب  کاهش منظور به

( در پژوهشي با عنوان،  1390دانست. اسماعيلي شاهرخت، مسلم، تقوایي، علي اکبر ) راهبردها تدوین پذیري، آسيب  تحليل

ارزیابي آسيب پذیري شهر با رویکرد پدافند غيرعامل با استفاده از روش دلفي نمونه موردي شهر بيرجند، فهرستي بيست گانه  

با روش تحليل سلسله مراتبي )از عناصر   و روش    GISارزش گذاري و با استفاده از نرم افزار     (AHPآسيب پذیر تهيه و 

پذیري شهر ارائه هاي آسيب درون یابي تراکمي، پهنه بندي آسيب پذیري شهر بر اساس این عناصر تهيه شد. بر اساس آن پهنه

پذیري شهر بيرجند با رویکرد پدافند غيرعامل تهيه شد. در  بندي آسيب هاي حاصل با یکدیگر تلفيق شده و پهنه گردید. پهنه

هاي صورت گرفته در مورد هر یك از عناصر شهري راهکارهاي الزم به منظور کاهش خسارات ناشي  پایان با توجه به تحليل

 توسعۀ و غيرعامل ان »پدافنداي تحت عنو (، طي مقاله1391از حمالت نظامي ارائه گردیده است. حسين زاده دلير و همکاران )

از کالنشهر تهدیدپذیر هايبرکاربري تأکيد با پایدار شهري  کالنشهر   منظر تبریز  در  پدافند غيرعامل  نقش  بررسي  به  جنگ«، 

 استقرارGIS افزار نرم از استفاده با الزم  هايو تحليل نحوه بررسي و پراکنش چگونگي مورد مقاله در  این اند. درتبریز پرداخته

 غرب شمال ارتباطي-اقتصادي قطب  فرهنگي و  -تاریخي شهر  یك عنوان تبریز به کالنشهر سطح در  استراتژیك هايکاربري

 به با توجه  -شهر غربي شمال و  غربي جنوب حواشي و  شهر مرکزي هاي و محدوده مناطق نهایت  در و گرفته است انجام کشور

کاربري همکاران،   تشخيص بحراني و نامناسب   -تهدیدپذیر و خطرزا هايتجميع  و  دلير  زاده  شدند)حسن  (.  1:  1391داده 

  و  توصيفي  روش  از  استفاده  شهري با   مدیریت   در  غيرعامل  پدافند   ( در مقاله اي با عنوان بررسي1393مقدم)  و احمدي  اخباري

  تحليل  و  غيرعامل  دفاع  اتمالحظ  و  اهداف  اصول،  تبيين  از   پس  اسنادي،  و  اي  کتابخانه  مطالعات  از  گيري  بهره  با  و  تحليلي

  سطح   در  شهري  مدیریت   یکپارچگي  بر  موثر  عوامل)  شهري  یکپاچه  مدیریت   نقش  شهري،  مناطق   در  غيرعامل  پدافند  رویکرد

  مدیران  داد که   نشان  تحقيق  هاي ایندادند. یافته  قرار   بررسي  مورد  شهري  غيرعامل   پدافند  در (  گيري  تصميم  و   سياستگذاري 
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  به   مالي  و  جاني  خسارات  کاهش  جهت   در  الزم  آمادگي  تا  نمایند  تالش  ايگونه  به  بایستي  غيرعامل  پدافند  بحث   در  شهري

 . آید فراهم اضطرار هنگام در شهر  سطح در عادي  وضعيت  سطح تا اوضاع بهبود و  سریع مقابله

  و   توسعه  هاي  طرح   در  غيرعامل  پدافند  مفهوم  از  گيري  بهره  نحوه  ( در مقاله اي با عنوان ارزیابي1394حامد)  اخگر  و  عندليب 

ارائه(  جامع )  عمران که  دهد  مي  نشان  تحقيق  این  هاي  یافته    از  عمومي  تعاریف  قالب   در  و  کلي  صورت  به  مطالب   شهري 

  آورده   روي  تخصصي  هاي  نقشه  و  پيشنهادات  ارائه  به  مشاور  هاي  شرکت   حوزه  این  در  کمتر  و  است   غيرعامل  پدافند  مفهوم

  ضعيف  بررسي و مدیران نظر از  موضوع این بودن اهميت  کم ها، طرح اینگونه خدمات شرح  ضعف توان  مي را آن علت اندکه

 طرح  براي  چارچوبي  و  فرادست   طرح  عنوان  به  غيرعامل  پدافند  مفهوم  از  آمایشي  سند  نشدن  تهيه  صالح،  ذي  هاي  ارگان  در

  مفهومي   چارچوب  به  رسيدن  جهت   در  عالي  شوراي  و  دانشگاه   بين   آرا  و  نظر  تبادل  کمبود  شهري،  عمران  و   توسعه  هاي

  حاتمي  .دانست   مفهوم  این  از  اجرا   هاي  روش  و  ها  خواست   با  مشاور  هاي  شرکت   نبودن  آشنا   و  غيرعامل  پدافند  از  مشترک 

  محالت  در  غيرعامل  پدافند  الزامات  مبناي   بر  شهري  محالت  ( در مقاله خود با عنوان ساماندهي1394ایراني)  زاده  عظيم  و  نژاد

  اراضي کاربري شهر،  فرم  شهر،   بافت  شهر،   ساختار  قبيل از هایي  مولفه به توجه  تهران نشان دادند که شهر   دو منطقه شش  ناحيه

  پدافند   الزامات  اساس  بر  را   شهري  محالت  ساماندهي  تواند  مي  محله،  هر   ساکنين  اجتماعي  هاي  مشارکت  باالخره،  و   شهري

 سازد.  پذیر امکان غيرعامل

شده   هيهاي کوچك تهدانشمندان، براي پناهگاه  يالمللنيب  تهيکه به همراه کم  ي(، در گزارش1969)کایآمر  يانرژي اتم  وني سيکم

نباملت   ا یسؤال مطرح شد که )آ  ن یبود، ا داشته باشند؟(   داتیموثر در برابر تهاجمات و تهد  ينظام  رينوع دفاع غ   كی  دیها 

مطا  سؤال  نیا  جهينت که  شد  پناهگاه  لعهباعث  سال  پروژه  در  کوچك  اول  1963هاي  کل  نيبراي  ا  ديبار  باور  بود،    ن یخورده 

مك    دهد.  شیافزا  شياز پ  شيشهرها ب  يعامل به عنوان مکمل ضروري در دفاع نظام  ريپدافند غ  ت يرا نسبت به اهم  وني سيکم

عنوان    (،2007)1ر یگرا با  پژوهش خود  ب در  انتخاب  دفاع«  يبازدارندگ   ني»ساختار  زم  را  و  در  عمده  هدف  سه  جامعه   نهيبا 

اقتصادي شهر، دوم جلب توجه به    نهي جرم و دفاع در زم  ن يانتخاب رابطه ب  قي کند: اول شرح دقيم  يابی رزو اقتصاد ا  ي شناس

  نشان داد از این پژوهش  حاصله  جهيحمله و دفاع. نت  صيتخص  ماتياثر اطالعات غلط بر تصم  ت یو در نها  ازياطالعات مورد ن

  نده یگسترش فناوري بوده که در آ  ليباشد، به دل  ته زمان در شهر وجود داش  ك یدفاع و جرم در    ن يهاي بامدي که اگر فقط پ

محاسباتي براي شبيه سازي  هاي  اي تحت عنوان»کاربرد مدل( درمقاله2010)2کریس جانسون   در جهان رخ خواهد داد.  كینزد

ها و حوادث تروریستي« با استفاده از روش ترکيبي )کيفي و  هاي بزرگ مقياس به هنگام از کارافتادگي زیرساخت تخليه مکان

  و  ورزشي   استادیوم  تفریحي،  مجموعه   بيمارستان،:  شامل   عمومي  مقياس  بزرگ  مکان   چند  در  سازي   شبيه سازي(، اقدام به شبيه

نقاط آسيب مترو کردند.   این مقاله ضمن معرفي  هاي بزرگ مقياس عمومي، راهکارهاي الزم در خصوص پذیر مکانوي در 

( در پژوهشي تحت عنوان»ارائه استانداردهایي براي طراحي تأسيسات و 2012)  3پذیري را ارائه داد. یو اف سيکاهش آسيب 

 تجربي هاي  داده  و ارائه  سازيضمن شبيه  (سازي  شبيه  و  کيفي)هاي وزارت دفاع آمریکا« با استفاده از روش ترکيبيساختمان

هاي وزارت دفاع با هدف پدافند غير عامل را ارایه دادند. راهبردهاي الزم جهت طراحي تاسيسات و سازه  سپس  و   هم  کنار  در

پا2015)شريف در  برنامه  يانامه  انی (  به  پرداختن  ضمن  کانادا«،  در  شهري  »دفاع  عنوان  غبا  پدافند  و    ريهاي  حفظ  در  عامل 

  تیکند و در نهاياشاره م  ياسخ به دشمن در اثر حمالت اتمدر پ  يدوم به نقش بازدارندگ   يدر جنگ جهان  يعموم  ت ی حما

 ازشانيو حساس مورد ن  يات ي شهروندان و منابع ح  ريیپذب يعامل در کاهش آس  ريغهاي پدافند  کند که اتخاذ برنامهياذعان م

گذاري براي    است يو س  شی اي افزاهسته  يبراي بازدارندگ   يبان يپشت  دیضروري است لذا با  ياي احتمالجنگ هسته  كیدر پس  

 
1.Mcguire   
2.Chris. W. Johnson 
3 .UFC 
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  ش يحمله پ  يابیاي که با هدف ارز(، در مقاله 2016و همکاران)  نيلوت  .ردیعامل صورت پذ  ريهاي پدافند غبا برنامه  يمل  ت يامن

  نهي دفاع به  رييمنابع با به کارگ   عیصورت گرفته بود، نحوه توز  يدر مقابل اهداف نادرست و حفاظت در استراتژي دفاع  رانهيگ 

پ پشت  يريشگيدر  و  کاذب  اهداف  استقرار  تجز  يبانيموثر حمالت،  مورد  را  تحل   هیاهداف  م  ليو  مورد  يقرار  دو  آنان  دهند. 

که تعدادي از اهداف را براي   يکند و هنگاميکه مهاجم به همه اهداف حمله م  ياند: هنگاماستراتژي حمله را در نظر گرفته

م انتخاب  نهايحمله  در  که  بهاستراتژي  نیا  ت ی کند  با مدل  را  براي تصمنهي ها  بهره  رييگ   ميسازي  مورد  از حمله  داربردر  ي 

هاي ساختار شهري، شناسایي،  پژوهش حاضر بر اساس مدل علمي ویژگي  کنند.يم  هیبر اساس احتمال برآورد و ارا  رانهيگشيپ

نيز بيان نموده  بررسي،   ارزیابي قرار داده است و در نهایت  اولویت سنجي عوامل موثر در توسعه پدافند غير عامل شهر را 

 است .  

 مبانی نظری تحقیق

   مفهوم پدافند غیرعامل

  شریان  و  اسناد  تجهيزات،  تاسيسات،   ها،  ساختمان  انساني،  نيروي   پذیري  آسيب   کاهش  موجب   که  اي   مسلحانه  غير  اقدام  هر

(  4:    1386وغضنفري  نيا،  پيمان .)  شود   مي  گفته  غيرعامل  پدافند  گردد،  دشمن  مخرب   و  خصمانه  عمليات  مقابل  کشوردر  هاي

اقداماتي اطالق مي با اجراي آن مي به مجموعه  ندارد و  نياز  افزارو تسليحات  به کارگيري جنگ  از وارد شدن گردد که  توان 

حياتي و حساس و مهم نظامي و غيرنظامي و تلفات انساني جلوگيري نموده و یا ميزان   خسارات مالي به تجهيزات و تاسيسات

داد. کاهش  ممکن  حداقل  به  را  دشمن  موشکي  هوایي  هاي  بمباران  و  حمالت  از  ناشي  تلفات  و  عاملي  خسارات  )جبلي 

 ( 66-67: 1388وهمکاران،

آسيب  کاهش  معناي  به  غيرعامل  بدوپدافند  بحران،  هنگام  در  بهرهپذیري  با  صرفا  و  نظامي  اقدامات  از  استفاده  از  ن  گيري 

هاي غيرنظامي، فني و مدیریتي است. اقدامات پدافند غيرعامل شامل پوشش، پراکندگي، تفرقه و جابجایي، فریب، مکان  فعاليت 

سازه و  فریبنده  ماکت  اختفاء،  استتار،  استحکامات،  بقا،  قابليت  خبر،  اعالم  ميیابي،  امن  تمام  د  باشد. هاي  غيرعامل  پدافند  ر 

سازمان نيروها،  مينهادها،  عادي  مردم  حتي  و  صنایع  مانند ها،  عامل  پدافند  در  حاليکه  در  کنند  ایفا  موثري  نقش  توانند 

  غيرعامل  ( پدافند72، 1392.) آشکاري،هاي ضدهوایي و هواپيماهاي رهگير، تنها نيروهاي مسلح مسئوليت برعهده دارندسيستم

 باالبردن   و  سازي  قدرت  عاملي در  ملي  حاکميت   و  ارضي  تماميت   از  صيانت   افراد،  امنيت   تضمين  مردم،  جان  حفظ  معني  به

بدون  گونه  هر  و  موقعيت   شرایط،  گونه  هر  برابر  در  مواقع  همه   در  ملي  قدرت   است  سالح  کارگيري  به  تجاوز 

 (. 34:1391کامران،)

 امنیت ملی و دفاع غیرعامل 

بين   : امنيت ملي حالتي است که ملتي فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشي از جمعيت،  الملل آمده در فرهنگ روابط 

دارایي و یا خاک خود به سر مي برد. در دایرة المعارف علوم اجتماعي این واژه چنين تعریف شده است: توان یك ملت براي  

ملل سازمان  تعریف  در  خارجي.  تهدیدات  از  داخلي  هاي  ارزش  که  حفظ  این   : است  شده  تعریف  گونه  این  ملي  امنيت   ،

کشورها هيچ گونه احساس خطر حمله نظامي، فشار سياسي یا اقتصادي نکنند و بتوانند آزادانه گسترش و توسعه ي خویش را  

تعقيب کنند. در فرهنگ علوم سياسي، امنيت ملي عبارت از احساس آزادي کشور در تعقيب هدف هاي اساسي و فقدان ترس 

و خطر جدي از خارج نسبت به منافع سياسي و حياتي کشور مي باشد. والترليپمن، محقق آمریکایي در تعریف امنيت ملي مي  

گوید: یك ملت وقتي داراي امنيت ملي است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش هاي اساسي خود را حفظ کند و در  

 (. 1393)اسکندري،صورت اقدام به جنگ بتواند آن را به پيش ببرد

 اصول دفاع غیرعامل 



 1401، زمستان ل و نهمچه ، شماره دوازدهم دورهای، ریزی منطقهبرنامه پژوهشی جغرافیا و  –فصلنامه علمی  6

پدافند  به اهداف  توان  گيري مي  کار  به  که در صورت  بنایي است  بنيادي و زیر  اقدامات  اصول دفاع غيرعامل، مجموعه ي 

غيرعامل از قبيل، تقليل خسارت و صدمات، کاهش قابليت و توانایي سامانه هاي شناسایي و آشکار ساز، هدف یابي و دقت  

 تسليحات آفندي دشمن و تحميل هزینه بيشتر به وي نایل گردید. هدف گيري 

از: مکان یابي )  استتار )Selection Siteاین اصول عبارتند  (؛  Cover(؛ پوشش )Concealment(؛ اختفا )Camouflage(؛ 

 ( )Deceptionفریب  پراکندگي  )Dispersion(؛  جایي  به  جا  و  تفرقه  استحک Separatrion(؛  و  سازي  مقاوم  امات  (؛ 

(Fortification & Hardenening(؛ اعالم خبر)Warning Early)0:،(. 74:1388)موحدي نيا 

 آن در نقل و حمل هايزیرساخت   جایگاه و واردن حلقه پنج تئوري

  و   کرد   تدوین  و   تهيه   را  هوایي  نبرد  عنوان  با   کتابي  «واردن  جان»  آمریکا،   هوایي  نيروي   سرهنگ  1988  سال  در  گزارش  بنابراین 

  به  است   مشهور  واردن  حلقه  پنج  تئوري  به  که  را  خود  نظریه  آمریکا،  ملي  امنيت   نظامي  مشاور  سمت   با  1991  آگوست   دهم  در

 ( 18:1383)قرار گاه پدافند هوایي خام االنبيا، . شد واقع قبول مورد که کرد ارائه نظامي، وقت  فرماندهان و پنتاگون

  و  بوده  تهاجم  مورد  کشور  ثقل  مراکز  شناسایي  جنگ،  یك  ریزيطرح   در  وظيفه  مهمترین  که  است   مبنا  این  بر  واردن  تئوري

 شکست   طعم  جنگ  روزهاي  اولين  در  تهاجم  مورد  کشور  گيرند،  قرار  هدف  مورد  و  شناسایي  الزم  دقت   با  مراکز  این  چنانچه

 .شد خواهد تسليم و داده در تن( آمریکا) مهاجم کشور هايخواسته به مدت  کوتاهترین در و چشيده را نظامي

  اول  جنگ)  1991  روزه  43  جنگ  در  متحدین  و  آمریکا  عملياتي  فرماندهان  استفاده  مورد  دقيقاً  واردن  حلقه  پنج  مدار  یا  تئوري

  عراق   عليه   انگليس  و  آمریکا  جنگ  و (  یوگسالوي  عليه  ناتو  1999  سال  ايهفته  11  جنگ)  کوزوو  مناقشه  ،(فارس   خليج

  در   و  شده  قلمداد  بدن  یك  اعضاي  همانند  سيستمي  صورت  به  کشور،  یك  ثقل  مراکز  مذکور،  تئوري  در  گرفت؛  قرار (  2003)

  حيات   و  فعاليت   ادامه  به  قادر  و  شده   فلج  تهاجم  مورد  کشور  کالبدِ  و  پيکره   سيستم،  ثقل،  مراکز  از  یك  هر  انهدام  صورت

 ( 97:1390)اسماعيلي شاهرخت،  .بود نخواهد

 آخر،  حلقه  تا   اول  حلقه  از  ترتيب   به   واردن  حلقه  پنج   این  است؛  توجه  مورد  بسيار  واردن  حلقه  پنج  موضوع   غيرعامل  پدافند  در

 : است  زیر موارد شامل

 انسان مغز حکم در( leadership) کنترل و فرماندهي رهبري،: اول حلقه

 انسان  هايشش  و قلب  حکم در( key production) کليدي محصوالت: دوم حلقه

 انسان بدن اعصاب سلسله حکم در( infra structures) نقل و حمل و مواصالتي هايزیرساخت : سوم حلقه

 انسان بدن پاهاي و دست  حکم در( population & peaple will) ملي اراده و مردمي جمعيت : چهارم حلقه

 (1392انسان)حسيني و همکاران،  بدن هايگلبول حکم در( field forces) عملياتي نيروهاي: پنجم حلقه

 (العالي ظله مد ) قوا کل فرماندهي و رهبري معظم مقام منظر از عامل غير پدافند

  دو  به  تهدیدهایي  همواره  تا  شده  باعث   المللي  بين  و  اي  منطقه   معادالت  در  ایران  اسالمي  جمهوري   مادي  و  معنوي  جایگاه

  استکبار  مقابل  در  ایستادگي  راه  تنها.  شود  اعمال  اسالمي  ایران   به  نسبت   بزرگ  هاي  قدرت  سوي  از  «نرم  و  سخت »  شکل

 استمرار(  العالي  ظله  مد)  اي  خامنه  امام  حضرت  ایران  اسالمي  انقالب  فرزانه  رهبر  هاي  فرمایش  طبق  آن،  تهدیدهاي  و  جهاني

  و  توجه.  اند  فرموده  تاکيد  آن   بر  له  معظم   پيش  ها  سال  از  که  موضوعي  هاست،  زمينه  همه  در  «دفاعي  آمادگي  و  مبارزه»  تفکر

  کرده   وتوصيه  تاکيد  درکشور  آن  رعایت   بر  بارها  ایشان  که  است  مواردي  جمله  از  عامل  غير  پدافند  موضوعات  به  دادن  اهميت 

  قالب  در  را  غيرنظامي  دفاع  و  غيرعامل  پدافند  اصول  کارگيري  به(  العالي  ظله  مد)  رهبري  معظم  مقام   منظور  همين  به.  اند

  و   دولت   به  اجرا  براي  و  تصویب   1389/ 11/ 29  تاریخ  در  بند  13در  غيرعامل  پدافند  موضوع  در  نظام  کلي  هاي  سياست 

  با  ناهماهنگي  و  عامل  غير  پدافند  اهميت   به  ها  سازمان  و  ها  نهاد  برخي  توجهي  کم  است   بدیهي.  کردند  ابالغ  نظام  مسووالن
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  هاي  بحران  بروز  زمان  در  را   دشواري  شرایط  کشور،  در  عامل  غير   پدافند  اصول  مناسب   اجراي  براي  عامل  غير  پدافند  سازمان

 ضرورت  درک   با  العالي(  ظله   )مد  رهبري  معظم  خواهدکرد. مقام  تحميل  برکشور  دشمن  نرم  حتي   و  سخت   تهدیدهاي  و  امنيتي

پدافند   بودن  هميشگي  و  توسعه  بر   جهاني،  استکبار   سلطۀ  و  زور  مقابل  در  دفاع  از  جدید  ایجاد افقي  با  اسالمي  انقالب  از  دفاع

 تشریح  و  العالي(  ظله  مقام معظم رهبري)مد  منظر  از  عامل  غير  پدافند  واکاوي  بنابراین،  .کنند  مي  تأکيد  کشور  در  غيرعامل  معظم 

به   خصوص  این  در  له  معظم  هاي  فرمان  و  ها  سياست   براي   له،  معظم  تأکيدات  طبق  ها  حوزه  تمامي  در  آن  کارگيري  و 

 (.1395است)خزایي،  کارساز  و راهگشا کشور  امنيت ملي ارتقاي و آیندةنظام

 العالی(  ظله رهبری)مد معظم مقام منظر از عامل   غیر پدافند  اقدامات چرخة

 حوزه   در  مي باشد این است که تهدیدها امروزه  اهميت   حایز  کشور  ملي  امنيت   درحوزة  مقام معظم رهبري  منظر  از   که  آنچه

  شویم،   مي    رو  روبه  که  اي  مؤلفه  نخستين  با  ملي  امنيت   حوزة  این، در  بنابر.باشند  مي  تکامل  و  تغيير  حال  در  گوناگون،  هاي

  ها   تهدید  محوریت مؤلفۀ  با  زیر  شرح  به  اي  چراخه  تهدیدها،  با  مقابله  براي  له   معظم   هاي  دغدغه  این رو برابر  از.  تهدیدهاست 

 شده است.  ترسيم

 
 رهبری معظم مقام منظر از عامل غیر پدافند  اقدامات چرخه .1نمودار

 ( 1395خزایي، )منبع:  

 مواد و روش

 خبرگان،  از  تحقيق حاضر از نظر هدف، کاربردي و از حيث روش، توصيفي و اکتشافي است. جامعه آماري تحقيق متشکل

برنامه  شهرسازي،  شهري،  مدیریت   حوزه ي  در  ارشد  کارشناسان  و  متخصصين  مدیران  همچنين  و  شهري،  ریزي  جغرافيا و 

که از طریق روش گلوله برفي نمونه گيري شده است. براي    غيرعامل مي باشد    پدافند  نظامي-اجرایي  مراکز  شهري،  نهادهاي

جمع آوري اطالعات از نمونه آماري و به منظور پاسخگویي به سؤاالت تحقيق از پرسشنامه هایي بر اساس متغيرهاي تحقيق  

حروف الفبا کد   و عملياتي نمودن آنها استفاده گردیده است. پرسشنامه تحقيق متشکل از دو دسته سؤال است. دسته اول که با

سطح   تأهل،  وضعيت  جنسيت،  لحاظ  از  آماري  نمونه  مشخصات  شدن  مشخص  و  تعيين  منظور  به  است  شده  گذاري 

تحصيالت، سن و سابقه خدمت؛ و دسته دوم که شامل دو بخش است و به منظور پاسخگویي به سؤاالت تحقيق حاضر تنظيم 

ري موثر بر پدافند غير عامل شهر عجب شير با توجه به تکنيك  گردیده است. بخش اول شامل سؤاالت عوامل درون ساختا

سؤال مي باشد و باتوجه به نظریه ها و تحقيقات گوناگون جمع آوري گردیده است. بخش    70تحليل عاملي است که داراي  

سوال، در قالب   33دوم، سؤاالت مربوط به عوامل برون ساختاري موثر بر پدافند غير عامل شهر عجب شير مي باشد که شامل  

از   اطالعات  آوري  ابزار جمع  تعيين روایي  براي  تحقيق  این  در  گردیده است. همچنين  تنظيم  ليکرت  اي  گزینه  پنج  مقياس 

روایي محتوایي استفاده گردید. بدین ترتيب که پرسشنامه اوليه تنظيم شده در اختيار اساتيد و صاحبنظران قرار گرفت تا در  



 1401، زمستان ل و نهمچه ، شماره دوازدهم دورهای، ریزی منطقهبرنامه پژوهشی جغرافیا و  –فصلنامه علمی  8

نظر نمایند. سپس نظرات رابطه با اینکه سؤاالت م اظهار  اندازه گيري مي کند یا خير؟  طرح شده، آنچه را که مد نظر است، 

آزمون  از  پرسشنامه  پایایي  آزمون  براي  آمد.  به وجود  در سؤاالت  تغييرات الزم  لحاظ و  پرسشنامه  در  اساتيد و صاحبنظران 

متخصصين در جامعه مورد بررسي و با    20مقدماتي روي    آلفاي کرونباخ استفاده شده است. بر اساس این روش با یك مطالعه

ميزان پایایي سؤاالت عوامل درون و برون ساختاري موثر در پدافند غير عامل عجب شير    SPssاستفاده از نرم افزاري آماري  

آور  0/ 776و    0/ 783بترتيب   هاي جمع  ازپرسشنامه  آمده  دست  به  هاي  داده  وتحليل  تجزیه  منظور  به  آمد.  شده  بدست  ي 

براي توصيف پاسخهاي نمونه آماري به سؤاالت، از جدولهاي توزیع  .  ازروشهاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است 

استفاده شد به سؤاالت  مربوط  پاسخهاي  به صورت  .  فراواني و درصد  آماري سؤاالت عمومي  داده هاي  دادن  نشان  براي  و 

  شهري   ساختار  بيروني  و  دروني  عوامل  در سطح استنباطي براي شناسایي.  ه است مجسم، از نمودارهاي ستوني استفاد گردید

 شهري عجب شيراز تحليل عاملي اکتشافي استفاده گردیده است. عامل غير پدافند ریزي برنامه در موثر

 : شهرستان عجب شير1نقشه شماره 

 
 1397یافته هاي پژوهش، منبع: 

 یافته های تحقیق 

بر   موثر  براي شناسایي عوامل  که  آنجایي  گذار  ريش  عجب   شهر  در  عامل  ريغ  پدافند  توسعهاز  تاثير  پایایي هر سؤال  مقدار   ،

 است. لذا ابتدا به نقش هر یك از سؤاالت در پایایي کل مقياس پرداخته مي شود. 

 پایایي مقياس 

  توسعه  در  موثرسؤاالت عوامل دروني و بيروني      ضریب آن برايبراي برآورد پایایي اوليه از روش آلفاي کرونباخ استفاده و  

 بدست آمده است.  0/ 776و  0/ 783، اعداد  ريش  عجب  شهر در عامل ريغ پدافند

 پایایی اولیه پرسشنامه  .1جدول 

 ر ي ش عجب شهر در عامل ري غ پدافند توسعه در موثر  عوامل آلفا  تعداد 

 دروني 783/0 70

 ي رونيب  776/0 33

 نشان داده شده است.  2همچنين محاسبه ضریب)نقش هریك از سؤاالت درپایایي کل مقياس( درجدول شماره 



 9... بیرونی   و  درونی عوامل  شناسایی

 

 درپایایی کل مقیاس  ریش عجب شهر در عامل ریغ  پدافند  توسعه در موثر درونی نقش هریک ازسؤاالت . 2جدول 
 ضریب سؤاالت 

   همبستگي

  اي دورشته

 اي   نقطه

ضریب پایایي 

در صورت 

 سؤال حذف 

 همبستگي ضریب سؤاالت 

  نقطه اي دورشته

 اي 

 پایایي ضریب

 صورت در

 سؤال  حذف

 همبستگي ضریب سؤاالت 

  نقطه اي دورشته

 اي 

 پایایي ضریب

 صورت در

 سؤال  حذف

1 654/0 631/0 25 638/0 721/0 49 721/0 625/0 

2 728/0 665/0 26 714/0 723/0 50 634/0 671/0 

3 706/0 696/0 27 621/0 755/0 51 587/0 732/0 

4 637/0 561/0 28 746/0 632/0 52 736/0 647/0 

5 713/0 750/0 29 605/0 536/0 53 667/0 719/0 

6 745/0 718/0 30 597/0 684/0 54 686/0 702/0 

7 772/0 751/0 31 723/0 614/0 55 735/0 748/0 

8 712/0 646/0 32 657/0 716/0 56 608/0 647/0 

9 637/0 719/0 33 726/0 571/0 57 569/0 751/0 

10 681/0 746/0 34 695/0 650/0 58 724/0 748/0 

11 676/0 753/0 35 574/0 719/0 59 703/0 718/0 

12 611/0 752/0 36 756/0 724/0 60 684/0 706/0 

13 762/0 741/0 37 636/0 718/0 61 596/0 648/0 

14 736/0 717/0 38 669/0 673/0 62 688/0 719/0 

15 742/0 706/0 39 545/0 753/0 63 653/0 706/0 

16 612/0 715/0 40 621/0 748/0 64 701/0 684/0 

17 760/0 713/0 41 671/0 716/0 65 672/0 705/0 

18 643/0 752/0 42 687/0 752/0 66 654/0 751/0 

19 706/0 743/0 43 679/0 648/0 67 753/0 748/0 

20 754/0 751/0 44 701/0 719/0 68 648/0 718/0 

21 623/0 753/0 45 658/0 526/0 69 752/0 636/0 

22 751/0 723/0 46 673/0 745/0 70 615/0 647/0 

23 654/0 738/0 47 602/0 622/0  



، زمستان  ل و نهمچه ، شماره دوازدهم دورهای، ریزی منطقهبرنامه پژوهشی جغرافیا و  –فصلنامه علمی  10
1401 

24 744/0 741/0 48 537/0 571/0 

 درپایایی کل مقیاس  ریش عجب شهر در عامل ریغ  پدافند  توسعه در موثر بیرونی نقش هریک ازسؤاالت . 3جدول 

  همبستگي ضریب سؤاالت 

 اي   نقطه اي دورشته

ضریب پایایي در صورت 

 حذف سؤال 

 دورشته همبستگي ضریب سؤاالت 

 اي  نقطه اي

  حذف صورت در پایایي ضریب

 سؤال 

1 701/0 653/0 22 584/0 702/0 

2 632/0 746/0 23 742/0 637/0 

3 685/0 548/0 24 643/0 643/0 

4 743/0 652/0 17 604/0 664/0 

5 724/0 724/0 18 705/0 705/0 

6 535/0 567/0 19 724/0 733/0 

7 636/0 639/0 20 667/0 561/0 

8 753/0 687/0 21 706/0 502/0 

9 724/0 718/0 22 581/0 702/0 

10 633/0 741/0 23 744/0 637/0 

11 599/0 733/0 24 643/0 643/0 

12 724/0 746/0 25 656/0 635/0 

13 752/0 751/0 26 714/0 503/0 

14 705/0 627/0 27 676/0 541/0 

15 624/0 636/0 28 646/0 532/0 

16 578/0 689/0 29 683/0 626/0 

17 602/0 662/0 30 726/0 633/0 

18 703/0 703/0 31 613/0 702/0 

19 721/0 731/0 32 646/0 717/0 

20 665/0 562/0 33 675/0 737/0 

21 706/0 502/0    

به    4و     3همانطوري که در جدول شماره   تعيين)پایایي( همه سؤاالت مربوط    ريغ  پدافند  توسعه مشاهده مي شود، ضریب 

همبستگي سؤال با کل سؤاالت پرسشنامه( ميزان  مي باشد. چنانچه در ستون اول )ميزان    0/ 5بيشتر از    ريش   عجب   شهر  در  عامل

سؤال( ضریب بدست آمده بيشتر از آلفاي کل   حذف  صورت  در  پایایي  باشد یا در ستون دوم)ضریب   0/ 3بدست آمده کمتر از  

از سؤاالت ذکر شده داراي ميزان همبستگي   پرسشنامه باشد، سؤال مورد نظر بایستي حذف گردد. در جدول فوق هيچ یك 

 نمي باشند.  0/ 3ز کمتر ا

پس از آزمون پایایي پرسشنامه، ساختار عاملي این مقياس طي دو مرحله و با دو روش تحليل عاملي اکتشافي و تحليل عاملي  

 تایيدي مورد بررسي قرار گرفت. 

 تحلیل عاملی اکتشافی 

و پيش فرض اوليه محقق آن    در تحليل عاملي محقق درصدد کشف ساختار زیربنایي مجموعه نسبتاً بزرگي از متغيرها است 

 است که هر متغيري ممکن است با هر عاملي ارتباط داشته باشد. تحليل عاملي داراي چهار مرحله است: 

 آزمون کفایت نمونه گيري  -

 تشکيل ماتریسي از ضرایب همبستگي.  -
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 استخراج عاملها از ماتریس همبستگي  -

 باشد. 0/ 5رابطه متغيرها و عاملها که مقدار آن باید بيش از چرخش عاملها به منظور به حداکثر رساندن  -

 آزمون کفایت نمونه گیری  

در تحليل عاملي ابتدا باید اطمينان حاصل شود که آیا داده هاي موجود براي تحليل را مي توان استفاده کرد؟ بدین منظور از  

 و آزمون بارتلت استفاده شده است.  KMOشاخص

 نمونه گیری کفایت .5جدول 
 عوامل بيروني  عوامل دروني 

 KMO 771/0شاخص KMO 750/0شاخص

 113/1034 آزمون بارتلت  221/1041 آزمون بارتلت 

 79 درجه آزادي  79 درجه آزادي 

 001/0 سطح معني داري  000/0 سطح معني داري 

تعداد نمونه آماري براي تحليل عاملي  مي باشد(    0/ 6است)شاخص مناسب بيشتر از    KMO  ،750 /0از آنجا که مقدار شاخص

درصد مي باشد که نشان مي دهد تحليل عاملي    0/ 05کافي مي باشد. همچنين مقدار سطح معني داري آزمون بارتلت کمتر از  

 براي شناسایي ساختار، مدل عاملي مناسب است. 

ميزان تبيين واریانس سؤاالت را نشان مي دهد در اشتراک استخراجي عامل ها نشان داده شده است که    13-4در جدول شماره

است حذف مي گردد زیرا کوچك بودن این مقدار    0/ 5این مرحله عامل هایي که مقادیر اشتراک استخراجي شان کوچکتر از  

راجي بيشتر  بدان معناست که عامل با هيچ یك از عامل ها ارتباط ندارد. و این مرحله را تا آنجا ادامه مي دهيم که مقادیر استخ

 باشد در این تحقيق مقادیر زیر بدست آمد. 0/ 5از 

 نتایج اشتراک استخراجی برای عوامل درونی .6جدول 
 عامل ها/ 

 متغيرها 

 عامل ها/  اشتراک استخراجي 

 متغيرها 

اشتراک  

 استخراجي 

 عامل ها/ 

 متغيرها 

 اشتراک استخراجي 

1 821/0 25 466/0 49 772/0 

2 424/0 26 752/0 50 701/0 

3 662/0 27 487/0 51 762/0 

4 825/0 28 386/0 52 659/0 

5 753/0 29 722/0 53 781/0 

6 816/0 30 651/0 54 482/0 

7 469/0 31 846/0 55 731/0 

8 387/0 32 785/0 56 783/0 

9 426/0 33 484/0 57 811/0 

10 746/0 34 671/0 58 683/0 

11 922/0 35 796/0 59 701/0 

12 852/0 36 733/0 60 554/0 

13 631/0 37 754/0 61 559/0 

14 837/0 38 722/0 62 366/0 

15 454/0 39 439/0 63 487/0 

16 389/0 40 477/0 64 781/0 
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17 776/0 41 702/0 65 636/0 

18 682/0 42 731/0 66 531/0 

19 468/0 43 766/0 67 411/0 

20 681/0 44 809/0 68 832/0 

21 734/0 45 744/0 69 431/0 

22 783/0 46 631/0 70 779/0 

23 892/0 47 902/0   

24 661/0 48 803/0   

 نتایج اشتراک استخراجی برای عوامل بیرونی. 7جدول 
 اشتراک استخراجي  عامل ها/متغيرها  اشتراک استخراجي  عامل ها/متغيرها 

1 477/0 18 836/0 

2 688/0 19 628/0 

3 684/0 20 481/0 

4 514/0 21 376/0 

5 588/0 22 584/0 

6 736/0 23 788/0 

7 804/0 24 593/0 

8 471/0 25 809/0 

9 386/0 26 935/0 

10 826/0 27 761/0 

11 935/0 28 469/0 

12 784/0 29 725/0 

13 767/0 30 637/0 

14 836/0 31 764/0 

15 836/0 32 796/0 

16 391/0 33 743/0 

17 776/0   

باشند، در این مرحله حذف مي شوند. خروجي    0/ 5با توجه به نتایج بدست آمده اشتراک استخراجي عامل هایي که کمتر از  

«، 7«، »2« هجده عامل که شامل شماره »0/ 5محاسبات صورت گرفته نشان مي دهد که با توجه به »اشتراک استخراجي کمتر از  

« مربوط به عوامل دروني و  69«و »67«، »63«، »62«، »54«، »40«، »39«، »33«، »28«، »27«، »25«، »19«، »16«، »15«، »9«، »8»

« به شماره هاي  »1همچنين هفت عامل   ،»8«  ،»9«  ،»16«  ،»20 «  ،»21« این مرحله حذف  28«و  در  بيروني  به عوامل  مربوط   »

 شوند.مي

 واریانس  تبیین جدول

مرحله سوم از تحليل عاملي اکتشافي تعيين کننده عامل هاي هستند که در تحليل باقي مي مانند. در این جدول تعداد عوامل  

  SPSSشناسایي شده و ميزان تببين واریانس براي هر یك از آنها مشخص مي شود. با توجه به نتایج خروجي برآمده از تحليل 

 مل اصلي داراي بردارهاي ویژه بزرگتر از یك هستند و در مدل باقي مي مانند. مي توان بيان کرد که در اینجا پنج عا

 . جدول تبیین واریانس6جدول 
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 مقادیر ویژه عامل استخراجي با چرخش  مقادیر ویژه  طبقات  عوامل 

 درصد تجمعي  درصد واریانس مجموع درصد تجمعي  درصد واریانس مجموع

 453/36 453/36 252/6 019/45 019/45 107/17 1 دروني

2 089/6 762/32 781/77 900/5 894/34 347/71 

 811/43 811/43 868/6 312/40 312/40 538/24 1 بيروني 

2 395/22 302/36 614/76 372/4 505/32 316/76 

اساس جدول شماره   براي عوامل    6بر  از یك هستند؛  بزرگتر  بردارهاي ویژه  داراي  کلي  توسعه چهار عامل  بر  موثر  دروني 

درصد از واریانس را توضيح مي دهد.    33درصد، عامل دوم حدود    45پدافند غير عامل شهر عجب شير، عامل اول حدود  

درصد، عامل دوم حدود    40همچنين براي عوامل بيروني موثر در توسعه پدافند غير عامل شهر عجب شير، عامل اول حدود  

 ي دهد. درصد از واریانس را توضيح م  36

به توسعه پدافند غير عامل شهر عجب شير، حدود    درصد   78این به این معناست که عوامل ضعف و قوت دروني مربوط 

واریانس سؤاالت مربوط به عوامل دروني موثر در توسعه پدافند غير عامل شهر عجب شير را توضيح مي دهد. همچنين عوامل  

ع غير  پدافند  توسعه  به  مربوط  تهدید  و  شير، حدود  فرصت  شهر عجب  عوامل    77امل  به  مربوط  واریانس سؤاالت  درصد 

 بيروني موثر در توسعه پدافند غير عامل شهر عجب شير را توضيح مي دهد. 

 درصد باشد.  60الزم به ذکر است که ميزان تبيين واریانس تجمعي باید بزرگتر از 

 و خوشه بندی عوامل ریش عجب هرش عامل  ریغ پدافند  توسعهماتریس چرخش یافته عوامل موثر بر 

ترین خروجي محاسبات مربوط به معادالت ساختاري و تحليل عاملي اکتشافي  ماتریس چرخش یافته نام دارد. در این مهم

ماتریس مشخص مي شود که هر یك از عامل ها در کدام دسته قرار مي گيرد. براي این منظور بزرگترین عدد هر عامل را در  

 مشخص کرده و در دسته مربوطه قرار مي دهيم. هر سطر 

 «ریش عجب شهر رعاملیغ پدافند  توسعه . ماتریس چرخش یافته بارهای عاملی سؤاالت مقیاس عوامل موثربر»7جدول 

شماره  

 سوال 

عوامل   گویه ها 

1 

عوامل  

2 

عوامل  

3 

عوامل  

4 

    824/0 مرکزي و محالت کم درآمد اجتماعي ساکنين شهر بویژه در بخش -ساختار سنتي بافت فرهنگي .1

فرهنگي و مذهبي رسمي و غير رسمي فعال مانند پایگاه هاي -وجود برخي نهادهاي اجتماعي .3

مقاومت بسيج، هيات هاي مذهبي و... و امکان استفاده از آنها درامر توسعه فرهنگ پدافند  

 غيرعامل 

665/0    

    822/0 عنوان عامل انتظام بخش فضایي در مواقع بحران وجود مساجد و مدارس در سطح محلي به  .4

    751/0 عدم تمرکز برخي کاربري هاي خدماتي و پراکنش آنها در چندین نقطه شهر  .5

استقرار بيمارستان ها و درمانگاه ها و کلينيك هاي تخصصي شهر در داخل بافت اصلي مسکوني   .6

 شهري و تسهيل در امرامداد رساني 

816/0    

وجود اراضي هموار وسيع در حومه شهر و امکان توسعه کالبدي فضایي شهر به زمين هاي   .10

 پيرامون و مدیریت کاربري اراضي

746/0    

    BTS 921/0شکل گيري زیر زميني و عدم تمرکز شبکه مخابراتي در شهر و پراکنده بودن دکل هاي  .11

    852/0 برقراري منظم جلسات شوراي تامين شهرو شهرستان که و بررسي مسایل امنيتي شهر و شهرستان  .12

درشهرهاوامکان فرهنگ سازي درزمينه  شکلگيري دغدغه پرداختن به موضوع دفاع غيرعامل  .13

 اهميت پدافند غيرعامل نزدشهروندان 

632/0    

    834/0وجود باغات و اراضي کشاورزي وسيع در محدوده پيرامون شهر و تامين نياز روزانه مصرف   .14
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 کنندگان با توسعه ميادین تره بار 

هاي طبيعي، گونه هاي گياهي،و  مانند چشمهوجود چشم اندازهاي جغرافيایي مناسب و پرجاذبه  .17

 گونه هاي جانوري 

776/0    

    683/0 همکاري درفعاليتهاي نظاميباال بودن روحيه مشارکت مردم جهت ایجاد و گسترش  .18

وجودارتفاعات وقلل مرتفع براي فعاليتهاي امنيتي همچون کوه عریان.سلمان کوه.قوزوجاخ  .20

 هرکالن 

681/0    

    737/0 .سازد مي فراهم را مهم مراکز به رساني امداد امکان شهر پيرامون شریاني هاي راه وجود .21

    783/0 وسيع  باغات  از برخورداري سبز، فضاي وجود .22

    892/0  عمومي نقل و حمل سيستم به آسان دسترسي .23

    661/0 محالت در شهر  ساکنين بين در بسيار فرهنگي اشتراکات بودن باال .24

    753/0 قرار گيري در محور مواصالتي مراغه به تبریز و برخورداري از تسهيالت ترانزیت بين شهري  .26

شرایط جلگه اي وژئومورفولوژي مسطح مربوط به سایت شهر نسبت به مناطق اطراف و وجود   .29

گازهاي خطرناک و نمك و امالح دریاچه  توپوگرافي تقریبا یکنواخت که سبب انتشار همه جانبه 

 شود اروميه در شهر مي

 722/0   

امکان کمتر احداث سازه هاي عمران شهري و پرهزینه بودن ساخت آن ها مبتني بر اصول پدافند   .30

 غيرعامل در اغلب نقاط شهر  

 654/0   

استمرار مهاجرت هاي  تمر کز جمعيت ناحيه در منطقه شهري و شهري بودن ناحيه عجب شير و  .31

 روستایي، که ميزان آسيب پذیري را به شدت افزایش مي دهد 

 846/0   

روندرو به رشدجمعيت شهري و مهاجرت از روستاهاي اطراف به شهر که با اصل پراکندگي بهينه  .32

 در پدافند غيرعامل درتعارض مي باشد 

 787/0   

شهروندان عجب شير درخصوص پدافندغيرعامل و مقابله با  عدم آموزش عمومي کافي و مناسب  .34

 تهدیدات احتمالي 

 673/0   

نهادینه نشدن اصل پدافند غير عامل به عنوان یك ضرورت و نيازي باصرفه تر از دفاع مستقيم نزد   .35

 مدیران و مسئولين تصميم ساز و اجرایي 

 796/0   

الزم در خصوص اهميت و ضرورت هاي اساسي پدافند  عدم وجود تبليغات و زمينه سازي هاي   .36

غير عامل در بين اقشار مختلف شهروندان و برابرانگاري پدافند غير عامل با پدافند عامل و  

 درگيري هاي نظامي مستقيم نزد شهروندان

 735/0   

بخصوص  کمبود شدید و نسبي مربوط به وجود فضاهاي باز شهري درسطح برخي محالت شهر  .37

در محالت سنتي وفرسوده شهرکه تراکم نسبتاباالي جمعيتي داشته وامدادرساني رادر مواقع  

 بحراني دچار ضعف مي کند 

 754/0   

عدم وجودپهنه بندي مناسب براي ساختاردرون شهر به منظورامدادرساني و مدیریت شرایط   .38

 بحراني 

 722/0   

   704/0  درنزدیکي محدوده شهر، و محدودیت برنامه ریزي کالبدي مناسب وجود مراکز نظامي عجب شير  .41

   732/0  بهداشتي به نسبت تراکم و توزیع جمعيت -کمبود مراکز درماني .42

فضایي و کاربري اراضي شهري در عجب شير  -عدم برنامه ریزي جامع و راهبردي توسعه کالبدي .43

 بر اساس اصول پدافند غيرعامل 

 765/0   

ها و پهنه هایي که در توسعه آتي شهر به عنوان محل احداث  عدم در نظر گرفتن کاربري .44

 ساختمانهاي امن و پناهگاههاي عمومي چند منظوره

 807/0   

عدم رعایت ماتریس هاي ظرفيت، مطلوبيت و سازگاري در برنامه ریزي کاربري اراضي شهري بر   .45

 غيرعامل اساس اصول پدافند 

 746/0   



 15... بیرونی   و  درونی عوامل  شناسایی

 

استقرارمراکز نظامي در مجاورت مراکز مسکوني و سایر کاربري ها که به عنوان هدف جلوه مي  .46

 کند 

 632/0   

   902/0  فضایي را با مشکل روبرو مي کند -وجودبافت فرسوده درمرکز شهر،که امکان برنامه ریزي کالبدي .47

   803/0  تخصصي سيل و زلزله در سطح شهر و مدارس و ادارات و... عدم اجراي مانورهاي همگاني و  .48

   774/0  داشتن شهر  قرار نشاني آتش خدمات پوشش عدم تحت .49

   704/0  قرارگيري برخي مراکز مهم درمحدوده شهر که تحت عنوان یك هدف خوشه اي نمود یافته است  .50

   762/0  ساختار پرپيچ و خم مسيرها در اغلب مناطق شهر خصوصا در مناطق فرسوده   .51

افزایش تراکم ساختماني و جمعيتي در نواحي مرکزي شهر سبب افزایش ترافيك و ناکارآمدي   .52

 راههاي درون شهري در آینده 

 657/0   

هاي اداري، تجاري و  ساختمان عدم توجه به اصول پدافند غيرعامل در ساخت و طراحي اغلب  .53

 مجتمع هاي درحال ساخت شهر عجب شير 

 781/0   

   732/0  هوایي بودن کليه شبکه هاي برق شهر و آسيب پذیري بسيار باال در برابر بمبهاي گرافيتي  .55

   783/0  ساخت ایستگاههاي اصلي انتقال نيروي برق شهري، بدون محافظت در برابربمبها  .56

   811/0  عدم پرداختن به مسئله پدافندغيرعامل، مدیریت بحران و بالیاي دیگر در طرح هاي توسعه شهري  .57

حضور موج جدید مدیران ادارات وسازمانهاي شهري که اطالع کافي درمورد بحرانهاي شهري   .58

 خصوصاً جنگها و بحران هاي شهري ندارند

 683/0   

   704/0  هاي مدیریت شهري و ادارات مربوط به آن سياسي شدن تصدي جایگاه  .59

   553/0  اغلب مراکز مهم و حياتي شهر قابليت بسيار پایين جایگزیني در صورت بروز بحران را دارند  .60

   554/0  تجمع ادارات شهرستان در یك نقطه شهري وعدم رعایت اصول پدافند غير عامل  .61

   781/0  هاي موجود درشهرهاوقابليتومشارکت مردم دراستفاده ازپتانسيلعدم برنامه ریزي صحيح  .64

   636/0  ها ها با توجه به عدم ساماندهي و مرمت بافت خانهوضعيت نامناسب بافت خانه  .65

   532/0  منطقه در زمينه اقدامات امنيتي  این در دولت هايگذاريسرمایه و  مدیریتي و  ریزيبرنامه ضعف .66

   831/0  مهم  مراکز از يکی عنوان به ها پل  انهدام صورت در شهر يدفاع ريیپذ بي آس .68

   782/0  این نواحي. کافي در دیده آموزش  و متخصص نيروهاي وجود عدم .70

وجود ارتفاعات در اطراف شهرستان در بخش شمال و شرق که امکان تعيين پناه گاهها و مراکز   .2

 موقت را در شرایط بحراني فراهم مي سازداسکان 

  688/0  

وجودبرخي غارهادرارتفاعات بخش قلعه چاي،عریان،قوزوجاخ وسلمان کوه و...و امکان استفاده  .3

 نظامي، اختفاء

  685/0  

وجود شرایط جغرافيایي طبيعي متنوع در بخش هاي شرقي، و جنوبي شهرستان مانند تنوع در  .4

 اراضي فضاي سبز و امکان بهره گيري نظامي و دفاع غيرعامل ازآن باغات و 

  511/0  

  587/0   ( CCDامکان استفاده از توسعه فضاي سبز شهري در اطراف شهر به منظور انجام اقدامات) .5

  736/0   امکان استفاده از تجارب نوین)کشورهاي پيش رو در امر پدافند غيرعامل(  .6

  806/0   تعامالت بين شهرستاني درخصوص پدافند غيرعامل در قالب طرح هاي معين دفاعي وجود  .7

زباني متحد و یکپارچه جهت حفظ  -قرار گرفتن در محدوده آذربایجان به عنوان یك منطقه قومي .10

 منطقه اي -انسجام قومي

  822/0  

اطالعات و فناوري، جهت استفاده از  نزدیکي به شهر تبریز به عنوان مرکز توزیع و پخش  .11

 تجربيات و دانش شرکت هاي مهندسين مشاور در امر برنامه ریزي و توسعه پدافند غير عامل 

  935/0  

  782/0   وجود ایستگاه راه آهن در حومه شهر و امکان انتقال مردم و آسيب دیدگان در مواقع بحراني  .12

  769/0   پيرامون شهر جهت توزیع و انتقال جمعيت به آنها در مواقع بحراني وجود روستاهاي متعدد در  .13

  836/0  وجود سدقلعه چاي در شرق شهر جهت جمع آوري آبهاي سطحي منطق و جلوگيري از وقوع   .14
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 نتیجه گیری 

شهري در    عامل  غير  پدافند  ریزي  برنامه  در  موثر  شهري  ساختار  بيروني  و  دروني  عوامل  شناسایيهدف کلي تحقيق حاضر  

هاي  براي طراحي الگوي  . آزمون تحليل عاملي و معادالت ساختاري مورد استفاده قرار گرفت.  بدین منظور از  . شيربود  عجب 

ابتدا با استفاده از    ينمحقق  شير  شهري در عجب   عامل  غير  پدافند  ریزي  برنامه   در  موثر  شهري  ساختار  بيروني  و  دروني  عوامل 

اي  این پرسشنامه در قالب یك مقياس پنج درجه  شد  گویه طراحي  103با  پرسشنامه محقق ساخته با توجه به پيشينه تحقيق  

  ساختار  بيروني  و  دروني  عوامل   شناسایيشد. براي شناسایي  ه  نظرم، موافقم، کامال موافقم( پاسخ داد)کامال مخالفم، مخالفم، بي

مقدار تحليل عاملي تایيدي چون مقدار پایایي هر سوال در  شير   عجب   در  شهري  عامل  غير  پدافند  ریزي  برنامه  در  موثر  شهري

مي  لذا  باشدموثر  آلفاي  ،  روش  از  پایایي  برآورد  براي  شد.  پرداخته  مقياس  کل  پایایي  در  سواالت  از  یك  هر  نقش  به  ابتدا 

بدست آمد. مقدار   0/ 776و    0/ 783  مربوط به عوامل داخلي و خارجي به ترتيب   کرونباخ استفاده و ضریب آن براي سواالت 

مي باشد که نشان مي دهد ساختار داده ها براي انجام تحليل   درصد 5و کمتر از  0/ 000زمون بارتلت برابر با داري آسطح معني

 . بودعاملي اکتشافي مناسب  

 سيالب در شهر 

  836/0   فاليتهاي امنيتي بخش در به سرمایه گذاري خصوصي و دولتي بخش توجه افزایش .15

  774/0   مهم خطرزا  هاي کاربري از ناشي خطر کاهش .17

  832/0   نظامي و امنيتي  بخش در مجرب  و متخصص  نيروهاي از استفاده افزایش .18

 براي  خاص اعتباري هاي ردیف وجودو  در این مورد ویژه حمایتي  مقررات و قوانين تصویب .19

 فعاليتهاي نظامي   گسترش

  626/0  

  584/0   شناسایي دشمن هاي سامانه توسط هاي حساس کاربري شناسایي امکان کاهش .22

 787/0    برتري فناوري دشمن در عمليات شناسایي و آسيب رساني به نقاط مهم حياتي و حساس شهر  .23

تاب آوري کمتر شهر در برابر تهدیدات و در نتيجه زمان بر بودن فرآبند حيات بخشي دوباره به   .24

 مراکز شهري  

   592/0 

اي ایران و افزایش بالقوه استقرار شهر عجب شير در استان آذربایجان شرقي و قلمرو تقریباحاشيه  .25

املي و خارجي از سوي »ميزان در معرض خطر قرارگرفتن مکاني«رادرمقابل تهدیدات فر

 همسایگان شمالي غربي و غربي 

   806/0 

روند تزائدي تعرض به زمينهاي کشاورزي اطراف شهر، بخصوص اراضي باغات و... به نفع   .26

افزایش ساخت وسازهاي شهري که هرگونه قابليت استتارواختفاو...رادرامر پدافند غيرعامل کاهش  

 دهد مي

   931/0 

اي شهر در برابر حمالت هوایي به دليل استقرار فضایي اي و نقطه پذیري پهنهآسيب  .27

 شهردرمجاورت دریاچه اروميه وگستردگي فضایي آن بعنوان یك جلگه 

   763/0 

محدود بودن شهر از اطراف به اراضي کشاورزي، مراکز صنعتي، همچنين تحدید توسعه کالبدي   .29

 يه و از سمت شمال شرق توسط ارتفاعات سهند شهر از سمت غرب توسط دریاچه اروم 

   721/0 

وجود تهدیدات بالقوه مورد هدف دشمن از شهرستانهاي مجاور مانند تاسيسات مطالعات اتمي،   .30

 نيروگاه حرارتي و... که امکان افزایش تهدید و وقوع بحران در عجب شير افزایش مي دهد 

   638/0 

مکانيابي مناسب برخي از صنایع در مجاورت شهر وهمچنين در وجود تهدیدات بالقوه عدم  .31

 مناطق مجاور شهر عجب شير مانند سد و... که موجب وقوع سيل در عجب شير خواهد شد 

   763/0 

آسيب پذیري اغلب مراکز مهم، حساس و حياتي شهر عجب شير از طریق حمالت موشکي و  .32

 هوایي

   794/0 

 745/0    سطح هموار جلگه اي که محل تالقي چندین دره با قابليت سيالبي باال است استقرار شهر در  .33
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شهر عجب شير یکي از مراکز شهري جنوب استان آذربایجان شرقي است که داراي مراکز مهم، حياتي و حساس بوده و روند 

به شرایط ط باتوجه  مدیریت شهري،  تکامل خود  اجرایي  نظام  در  آن  تحقق  و  غيرعامل  منظرپدافند  از  مصنوع شهر،  و  بيعي 

نقاط قوت و ضعف درون سيستمي وهمچنين فرصت  برون سيستمي ميداراي  تهدیدهاي  مراکز  ها و  داراي  این شهر  باشد. 

ند نقش مهمي را برعهده بگيرند، توانمتعددي است که هم داراي ارزش شهرسازي بوده و در ایفاي کارکرد مطلوب شهري مي

دفاعي شهرباشند. مراکز یاد شده هریك داراي وزن و اهميت استراتژیك، -توانند هدف انواع تهدیدات امنيتيو هم ازسویي مي

متفاوت مي تاثيرگذاري  و  نفوذ  داراي عمق  نيز  و  بوده  نفوذ  ابعاد  گسترش حوزه  از  آنها  تجدیدپذیري  امکان  باشند؛ همچنين 

ات، تاسيسات، نيروي انساني و مکان مختلف بوده و بدین ترتيب هر یك از این مراکز ارزش مختلفي را به منظور تحقق تجهيز

 یك  فاقد درشرایط کنوني، شهر عجب شير رسدمي نظر به شده بررسي  پدافند غيرعامل کسب مي نمایند. بر اساس مستندات 

باشد.  مي سوي دشمن از احتمالي حمالت بروز شرایط بحراني و در شهروندان و شهر امنيت  جهت تامين برنامه جامع دفاعي

تامين با رویکرد ایجاد ارتباط   شوراي جمله اداري ذي ربط در امر امنيت شهري از مربوطه وشوراهاي گرچه ادارات و نهادهاي

انتظامي شهر و سپاه پاسداران هریك با  و هماهنگي بين اداري، و نيز برخي از نهادهاي امنيتي موجود در شهر از جمله نيروي  

 جهت تامين ریزي امنيتي شهر و شهروندان برنامه-به تدوین و تهيه طرح هاي دفاعي عنایت بر چشم انداز سازماني خود  اقدام

غيات  اجتماعي بوده و یا به صورت تشکيالتي و ابال و یا منحصر به مالحظات سياسي هااما این برنامه نمایند،مي شهر امنيت 

-بررسي  به گيرد وبدین ترتيب سازماني، بدون وجود الزامات اجرایي و قانوني الزم و در هماهنگي با سایر ادارات صورت مي 

 پردازد. نمي شهر وجمعيتي با اجزاي کالبدي متناسب  شهرسازانه هاي

و طرح توجه، مصوبات  که مسائل مورد  این است  دیگر  توجه  قابل  تدوین شده  نکته   نهادهاي تامين و توسط شورايهاي 

 خود کار در دستور تهدیدات خارجي را بر اساس سناریوهاي مختلف، مسئول اغلب برتامين امنيت داخلي تاکيدنموده ومسئله

طرح اند.نداده قرار چهارچوب  وسياست در  شهري ها  توسعه  وتفصيلي از هاي  جامع  طرح  -موضوعي هايونيزطرح جمله 

 به نيز هاي ساماندهي بافت فرسوده شهر عجب شير، طرح ساماندهي اسکان غيررسمي و...طرح هازجمل شده ارائه موضعي

دفاع برابرتهدیدات خارجي موضوع  بافت  یك عنوان به در  تامين  در  اساسي  کارکردهاي مختلف(  اصل  مختلف شهر)با  هاي 

 پرداخته نشده است.  
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Abstract 

The purpose of this study is to explore internal and external factors of urban stracture in planning 

urban non-operative defence in ajab shir . the type of this study in terms of purpose is an applied 

research and in terms of execution fells under conceptual – empirical recerch. The population of the 

current research consists of professional experts and graduetes in urban management city 

constrauction geographic and urban planing as well as the managers of city institution execution –

military centers organization involved in managing non-operative defence in planning. in order to 

define the factors different variables and angels non-operative defence management and planning from 

models related to structural equation(the analytical element discovery) are put into account. While 

determining the factors out of document and librery review and also using experts professionals and 

urban managers comments and the subject matter urban security and non-operative defence structural 

aquations and the (general factors)are based on the oritical and conceptual compatibility. Researchs 

finding shows the internal and external factors found and in the research has the ability to set the non-

operative defence ground in ajab shir the element trees can be used for planning and development for 

the non-operative defence mechanism in this city. 
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