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 چکیده

. اما تغییرات گسترده شهرها در طی چند دهه اند بودهین امنیت انسان در برابر مخاطرات انسانی و طبیعی تأمدر طول تاریخ شهرها مكانی برای 

ین امنیت تأماخیر و تمرکز سرسام آور جمعیت در مراکز شهری، شهرها را به محیطی مخاطره آمیز تبدیل کرده است. از این رو، بحث 

باز کرده  پدافند غیر عامل شهریشهروندان و دفاع از همه امكانات و تسهیالت شهری به شیوه هوشمند و برنامه ریزی شده، راه را برای مفهوم 

باشد. روش تحقیق حاضر که با رویكرد  یماست. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ساختار شهر بوشهر جهت برنامه ریزی پدافند غیر عامل 

گی شهر بوشهر انجام امنیتی غیر عامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهن –راهبردی و با هدف ارائه راهبردهای ایمنی 

های همسایه، یكی از شهرهای با کشور آبی مشترکبه دلیل دارا بودن مرزهای تحلیلی است. فلذا، شهر بوشهر که  –شده است؛ توصیفی 

راهبردهای  ،SWOTپس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل است، مورد مطالعه موردی قرار گرفت و  استراتژیک کشور

ی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت برای این شهر ارائه شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرایط کنونی شهر بوشهر فاقد یک عملیات

بایست برنامه  یمباشد و  یمین امنیت شهر و شهروندان در شرایط بحرانی و بروز حمالت احتمالی از سوی دشمن تأمبرنامه جامع دفاعی جهت 

شهری و طراحان شهری نسبت به برنامه ریزی پدافند غیر عامل چاره اندیشی داشته باشند چراکه این شهر بنا به موقعیت ریزان، مدیران 

اش دارای مراکز حساس، حیاتی و مهم متعددی است که هریک دارای وزن و اهمیت استراتژیک و نیز عمق نفوذ و تاثیرگذاری  یكیاستراتژ

 باشند. یمیزی پدافند غیرعامل متفاوتی به منظور تحقق برنامه ر

 ، بوشهرSWOTساختار شهری، پدافند غیر عامل،  واژگان كلیدی:
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 مقدمه

این رقم به حدود  0101کنند و تا سال  در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در نواحی شهری زندگی می

امنیتی در هر یک  اند و بحث تهدیدات شدهها تبدیل  ها و مگا پلیس رسد. شهرهای دیروز به مترو پلیس درصد می 11

باشند که  های زیاد و متنوعی می از آنها به یک چالش اساسی تبدیل شده است. امروزه تهدیدات امنیتی دارای گونه

(. بنابراین، برنامه ریزی کارآمد در زمینه امنیت شهری Barry, 1991: 31) شود هر روز هم بر ابعاد آن افزوده می

تواند تلفات جانی و مالی  های انسانی و طبیعی در شهرها می رویکرد پدافند غیر عامل که هنگام وقوع بحرانبراساس 

باشد. از دیدگاه  ترین مسائل قابل بحث در شهرها و کالن شهرها می (، از مهمAllen, 2003: 175) را به حداقل رساند

ها، جایگاه خاصی در  روندان در برابر انواع بحراناین رویکرد، ساخت و مدیریت شهر و تأمین امنیت شهر و شه

(. پدافند غیر عامل که در برنامه ریزی بحران شهری رویکرد نوینی Chatterjee, 2009: 92) برنامه ریزی شهری دارد

های غیر نظامی استوار است. در واقع،  اش بر کاهش آثار بحران با استفاده از روش آید، ماهیت وجودی به شمار می

افند غیر عامل شامل تمامی اصول و اقدامات غیر نظامی است که با بهره گیری از آنها، از وارد شدن خسارات مالی پد

 (.Brandon, 2011: 48به نقاط حساس شهری و تلفات مالی و جانی جلوگیری شود یا میزان آن به حداقل برسد )

شوند، قبل از شروع تهاجم و در زمان  رد اتخاذ میای که در این رویک های غیر مسلحانه تمهیدات، اقدامات و طرح

ها و  آیند که هدف اصلی آن کاهش تلفات جانی، مالی، ارتقا سطح و کارایی دفاعی طرح صلح تهیه و به اجرا در می

توان گفت که هدف از پدافند غیر  (. در یک تعریف کلی می87: 7837ها در زمان تهاجم دشمن است )کامران،  پروژه

های زیر بنایی، تأمین نیازهای حیاتی، تداوم خدمات رسانی عمومی و تسهیل  به کارگیری آن، استمرار فعالیتعامل و 

اداره کشور در شرایط تهدید و بحران تجاوز خارجی و حفظ ابنیه دفاعی به رغم حمالت خصمانه و مخرب دشمن 

تحدثات و تجهیزات حیاتی و حساس است های پدافند غیر عامل و کاستن از آسیب پذیری مس از طریق اجرای طرح

 (.03: 7831)خرم آبادی، 

که با توجه به قرار گرفتن در سواحل خلیج فارس به  است کشور ایرانیکی از شهرهای ساحلی  بوشهرشهر بندر 

 اهمیتبا توجه از این رو،  باشد. عنوان یک شهر بازرگانی و گمرکی دارای موقعیت استراتژیک خاصی در ایران می

ارزیابی ساختار شهر بوشهر از منظر پدافند به  مقاله حاضر ،پدافند غیر عامل در حفاظت از شهرها و شهروندانحث ب

امنیتی شهر و  –غیر عامل و ارائه راهکارهایی جهت افزایش پایداری دفاعی شهر متناسب با نیازهای دفاعی 

 های جغرافیایی آن پرداخته است. ویژگی

 پیشینه تحقیق

و ضرورت توجه به پدافند غیر عامل توسط  غیرعامل حقیقات متعددی در خصوص برنامه ریزی پدافندتاکنون ت

 .انجام شده استمحققین ایرانی و بین المللی 

توسعه پایدار شهرهای کوچک از منظر پدافند غیرعامل )نمونه »( در پژوهشی با عنوان 7831گلمهر و حسینی امینی )

تأسیساتی و  های کاربریریزی شـهری بـا تأکید بر  اصول پدافند غیرعامل را در برنامه «موردی: شهر بوئین زهرا(

کار گیرد و فضاهای شهری را با ارائۀ نقش  تهدیدپذیر به های کاربریحیاتی در شهرهای کوچک مقیاس به عنوان 
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ندگی آنها را با اعمال ضوابط و تدافعی به آنها ایمن نماید. همچنین، چگونگی حفاظت و دفاع از انسانها و مکانهای ز

در مورد  GIS افزار الزم با استفاده از نرم های تحلیلمالحظات پدافند غیرعامل در حال و آینده میسر سازد. بررسی و 

چگونگی پـراکنش و نحوۀ استقرارکاربریهای استراتژیک در سطح شهر بوئین به زهرا عنوان یک شهر کوچک مقیاس 

مرکزی شهر و  های محدودهمناطق و  . نتایج تحقیق گزارش کرد کهر انجام گرفته استدر مجاورت پایتخت کشو

 .خطرزا و تهدیدپذیر، نامناسب و بحرانی تشخیص داده شدند های کاربریغربی بـا توجه بـه تجمیع  حواشی جنوب

ت در گستره شهرها و پدافند غیرعامل رمز ایجاد امنی»ای با عنوان  ( در مقاله7831فالح تبار و حسینی امینی )

میهن اسالمی ما طی سالیان  پردازد که به این مهم می« روستاهای کشور )با تاکید بر معماری شهری و روستایی(

گذشته شاهد چند جنگ مهم بوده و مقابله با انقالب اسالمی نیز باشد جزء اهداف راهبردی استکبار جهانی می و 

قدس با آموزشهای ضروری به آحاد جامعه در زمینه پدافند غیرعامل و ایران قادر است، همانند هشت سال دفاع م

تحقیق، بیانگر این است که پدافند غیرعامل با رعایت  های یافتهایجاد امنیت مطلوب، از ملت و کشور دفاع نماید. 

 .اسالمی است آگاهیهای الزم به آحاد جامعه، در اصل رمز ایجاد امنیت در میهن ارائهاصول و تکنیکهای مربوطه و 

های شهری با رویکرد پدافند  تحلیل فضایی آسیب پذیری محله»( در پژوهشی با عنوان 783۱شماعی و همکاران )

های شهری پیران شهر در برابر مخاطرات طبیعی با  به پهنه بندی آسیب پذیری محله« غیر عامل در شهر پیرانشهر

بهره گیری از روش فازی پرداخته است. نتایج این تحقیق گزارش  متغیر با رویکرد پدافند غیر عامل و با 2توجه به 

کرد که با توجه به توزیع فضایی عناصر محالت شهری محالت غربی، مرکزی و جنوب غربی شهر پیرانشهر آسیب 

 پذیرترین محالت شهری در برابر مخاطرات و تهاجمات نظامی هستند.

، «ی ضوابط و الزامات شهرسازی در کشور با دیدگاه پدافند غیرعاملارزیاب»تحت عنوان  ای مقالهدر  (،7838) هوایی

شهرسازی دفاعی یکی از اصول موردنظر در ایجاد  های مؤلفهراستا شناخت اصول مرتبط با شهرسازی دفاعی و  در

فضای شهری با حداقل ریسک ممکن در باب پدافند غیرعامل در شهرسازی و معماری در محدوده مقررات ملی 

. نتایج اند شدهانی ایران مورد بررسی قرار گرفته و تحقیقات صورت پذیرفته در این راستا مورد ارزیابی واقع ساختم

، توسعه فضای سبز، فرم و شکل مناسبساختمان، توجه به ضوابط نما و عناصر الحاقی و در دهد میتحقیقات نشان 

ه دنبال آن راهکارهایبنیادین چون اعمال اصولی اصول در ایمنی بوده که ب ترین اساسینظرگیری فضاهای امن از 

حساس شهری، اختفا و فریب دشمن درتعیین  های فعالیتتعیین مکان یابی های بهینه، ایجاد استتار در  ها دسترسی

 .هدف حمله از اهمیت باالیی برخوردار است

تی، حساس و مهم بندر انزلی و ارائه اولویت بندی مراکز حیا»(، به مطالعه 7838در پژوهشی دیگر، برنافر و افرادی )

پرداختند. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که توسعه و ایجاد « راهکارهای دفاعی از دیدگاه پدافند غیر عامل

های  فضاهای امن در مراکز مهم، ایجاد مراکز مهم متعدد به جای مراکز حساس منفرد، کاهش خطر ناشی از کاربری

 باشد. هم در سطح شهر انزلی راهبردی مؤثر در حفظ امنیت این شهر میخطرزاو پراکنش مراکز م

تحلیل ریسک اهمیت مراکز حیاتی، حساس و مهم کالن »( در پژوهشی دیگر به بررسی 7830زرقانی و رضوی نژاد )

الن با بهره گیری از رویکرد تحلیلی ضمن بررسی مراکز با اهمیت ویژه در ک« ANPشهر مشهد با استفاده از مدل 

ها  تبیین کردند تا مشخص شود هر کدام از این دارایی ANPشهر مشهد، ارزش ریسکی هر یک از آنها را به روش 
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ای از اهمیت هستند. این مطالعه در نتیجه گیری گزارش کرد که در گروه مراکز  نسبت به یکدیگر دارای چه درجه

بیشترین اهمیت امنیتی را داراست، بعد از آن در  7امتیاز حیاتی در کالن شهر مشهد فقط یک مرکز وجود دارد که با 

 1.33و  1.30مکان وجود دارد که حرم امام رضا و نیروگاه توس به ترتیب با امتیازات  00گروه مراکز حساس 

مکان در این شهر وجود داشته که تاسیسات  01بیشترین اهمیت را در این رده داشته و در گروه مراکز مهم نیز 

 های یک تا سه آن قرار گرفتند. ار، سیلوی غالت و سد کارده در رتبهشرکت گ

ای دیگر، موضوع برنامه ریزی متناسب با پدافند غیر عامل را با تاکید بر  ( نیز در مقاله7831پورمحمدی و همکاران )

شهر سنندج ارزیابی و برنامه ریزی بهینه کاربری اراضی شهری )نمونه موردی شهر سنندج( را در وضع موجود 

های گردآوری شده مورد سنجش و تحلیل قرار داده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود  ها و نقشه براساس داده

های خارج از محدوده که در اضالع  که تجمیع تاسیسات و تجهیزات شهری، کاربری نظامی و مسکونی و کاربری

ت از شهر را ناسازگار کرده و آن را تبدیل به یک نقطه اند، این قسم شرقی و جنوب شرقی شهر سنندج واقع شده

 های حساس و استراتژیک کرده است. بحرانی، پهنه مخاطره آمیز، محل تجمیع کاربری

ریزی پدافند  ارزیابی ساختار شهر لنگرود جهت برنامه»تحت عنوان  ای مقالهکه نتایج آن منجر به تألیف  در پژوهشی

، با توجه به موقعیت استراتژیک این شهر، راهکارهایی جهت (7833) ی و همکارانحسینی امین ،گردید «غیرعامل

اند.  کردهامنیتی آن و ویژگیهای جغرافیایی شهر لنگرود ارائه  -افزایش پایداری دفاعی شهر متناسب با نیازهای دفاعی 

امنیت  تأمینمع دفاعی جهت که در حال حاضر شهر لنگرود فاقد یک برنامه جا دهد مینتایج حاصل از تحقیق نشان 

 .باشد میشهر و شهروندان در زمان بروز حمالت احتمالی از سوی دشمن 

آمایش شهری با رویکرد پدافند غیر عامل »در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ( نیز 7833شاهدخت )

در پردازد.  میذیر شهر بیرجند پ به بررسی و شناخت عوامل و عناصر شهری آسیب «)مطالعه موردی: شهر بیرجند(

شهری تهیه شده در سطح شهر بیرجند، به مقوله پدافند  های طرحکه تاکنون در  رسد مینتیجه  این تحقیق به اینپایان 

است و پراکندگی، استتار، اختفاء و پوشش از جمله اصول پدافند غیر عامل است که در تهیه  غیر عامل توجهی نشده

 .مورد توجه قرار گیرد بایست میحساس، مهم و حیاتی این شهر  های کاربرییابی  شهری و مکان های طرح

 "شهر لنگرود( :ریزی پدافند غیر عامل )مطالعه موردی برنامه"را تحت عنوان  ای مقاله ( در7833همکاران )و  امینی

شهر، حراست از در ماهنامه تخصصی راه و ساختمان به چاپ رساندند که در آن به کاهش خسارات وارد بر 

نگارندگان به این نتیجه  است.شده  انسانی و مادی شهر و همچنین کنترل کیفی و کمی توسعه شهر توجه های سرمایه

نشده و  شهری این شهر، به موضوع دفاع به عنوان یک اصل کلیدی پرداخته های برنامهکه در چهارچوب  اند رسیده

در دست اجرا و آتی مورد عنایت و بهره  های پروژهالزم است مفاهیم اصلی پدافند غیر عامل در بافت فعلی شهر و 

 .برداری قرار گیرند

 بحران

شهر یکی از زیستگاههای متراکم انسانی است که به دلیل حضور انسان، نیازمند ایمنی در همه ابعاد کالبدی، 

، مدیریتی و هر نوع اقدامی است که جامعه انسانی و محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی

، ممکن است بر اساس حوزه تأثیر بحران، نوع شود میفرآیندی که ایمنی نامیده (. 7831:2ن،همکارا)کامران و  کند
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عبارت است از شرایط، اوضاع و  بحرانبه طور کلی بندی شود.  بحران و یا حوزه اقدام برای مقابله با بحران تقسیم

های طبیعی، سیاسی، اقتصادی و  دورانی خطرناک و فاقد اطمینان. به عبارتی دیگر، تغییرات ناگهانی که در سیستم

شود. از این رو، بحران به لحاظ منشأ، خواستگاه، ابعاد، اثرات و  آید، بحران نامیده می اجتماعی مناطق به وجود می

باشد.  های اولیه در مدیریت ریسک می ختلفی است که شناخت هریک از آنها از ضرورتمقیاس دارای انواع م

بحران را از نظر سرعت به دو دسته ناگهانی و تدریجی و از نظر عامل نیز به دو دسته طبیعی  WHOسازمان جهانی 

 کند: و انسان ساخت به شرح ذیل تقسیم می

 های طبیعی؛ الف( مخاطرات و بحران

 شوند: های مختلفی تقسیم می به گروه با منشأ انسانی که بحران ایجاد شده توسط انسان خود ب( مخاطرات

  ی ناآگاهانه بشر در طبیعتها دخالتفاجعه تکنولوژیک: نتیجه 

  و تخریب کلی جامعه  ها انسانفاجعه سیاسی: اقدامات آگاهانه و محاسبه شده انسان که موجب از بین رفتن جان

 .باشد یممانند جنگ و حمالت اتمی، شیمیایی و ... که تاکید ما در این پژوهش بر این مورد  شود یم

  حسینی امینی،  دهد یمفاجعه اکولوژیک که نتیجه اقدامات مستقیم بشر و استفاده بی رویه از منابع طبیعی روی(

یط، اوضاع و دورانی خطرناک و (. هر کدام از این مخاطرات شرا713: 011۱، جی هواتمر؛ ای درایک و 27: 7831

 (.713:7812 بیرو،) رساند یمفاقد اطمینان را 

 پدافند غیر عامل

 باشد که عبارتند از: پدافند عامل و پدافند غیر عامل. میتقسیم کلی قابل پدافند به دو شاخه به طور کلی، بحث 

  تهاجمی با هدف ممانعت از پیروزی دشمن ی پدافندی و ها برنامهپدافند عامل به معنای به کارگیری اقدامات و

 (.Sherman, 2002: 118است )

  ی است که موجب کاهش آسیب پذیری نیروهای ا مسلحانهدر حالی که پدافند غیر عامل مجموعه اقدامات غیر

ی حیاتی شهر یا کشور در برابر حمالت نظامی یا مخاطرات ها انیشرانسانی، ساختارها، تاسیسات، تجهیزات و 

 (.Spilerman, 2005: 82) شود یمی و انسانی طبیع

در لغت نامه نظامی، پدافند غیر عامل به اقدامات انجام شده به منظور به حداقل رسانیدن اثرات ناشی از اقدامات 

(. در تعریف بیبی و هوکاران Military Dictionary, 2013: 109) شود دشمنان و به دست گرفتن ابتکار عمل معنا می

ها، تاسیسات،  ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان نیز هر اقدام غیر مسلحانه( 7833)

های کشور در مقابل تهدیدات انسان ساز یا عوامل طبیعی گردد، پدافند غیر عامل نامیده  تجهیزات، اسناد و شریان

کاربرد  هبدون نیاز ب هکدانسته انداماتی وع اقدممجرا  لپدافند غیرعام ( در پژوهشی دیگر،0111شده است. السینا )

 ناشی از جنگ، های آسیبودن مساختار در پی محدود ن حیبر مبنای طرا صرفاًگرم و  های سالحتجهیرات نظامی و 

جانی ناشی از  تلفاترسانیدن  لداقح هجان شهروندان و ب و حفظای باز به منظور تأمین ضاهف های قابلیتبهبود 

را با تأکید بر بعد دفاع پیشگیرانه در برابر حمالت دشمن  این مفهومنیز  ایرانیپردازان  ظریهبیشتر ن. استه سانح

(. به طور کلی مفهوم دفاع شهری، در 11؛ نیازی تبار،: 18: 7831 نباتی، ؛۱3: 7831 نیا، موحدیاند ) تعریف کرده
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شدار برای غیر نظامیان صورت گرفته، به برای مقابله با حمالت هوایی، تدارک پناهگاه و ه دوران جنگ جهانی دوم

 ( و به صورت مفهومی دو بعدی در نظر گرفته شد:Alexander, 2002: 38-39وجود آمد )

شود و از این رو مشتمل بر بخشی از  در گروه اول دفاع شهری، محافظت از غیر نظامیان در شرایط جنگی معرفی می

ر کسب آمادگی کافی در برابر هرگونه حمله احتمالی یا باج خواهی دفاع ملی است که در پی تمهیدات الزم به منظو

از یک کشور برمی گردد. طبق این تعریف، دفاع شهری باید ایمنی اکثریت جمعیت غیرنظامی کشور و ادامه حیات 

نظامی آنان در زمان جنگ را تضمین نماید. در این گروه از تعاریف، نحوه مقابله و مواجه با آثار ناشی از حمالت 

مورد تاکید قرار دارد و از این رو، عبارت دفاع شهری از نظر مفهومی معادل با عبارت پدافند غیر عامل، محسوب 

 گردد. می

نماید )زرگر و مسگری هوشیار،  در گروه دوم، دفاع شهری بر حفاظت از شهروندان در برابر آثار بالیا تاکید می

های گریز از خطر، بهبود وضع خدماتی که در زمان دفاع  تعبیه راه(. تقویت تاسیسات دفاعی شهری، 703: 7831

ترین اهداف  ضرورت می یباد و غیره. به ترتیب احتمال در خطر بودن تعداد جمعیت و منابع ثروت هر شهر از مهم

ساخت یا هایی کالبد گرایانه چون  گیرند. راهکارهای دفاعی ابتدا به راه حل آمایش سرزمین در بخش شهرها قرار می

انجامد. در این چارچوب آنچه مهم است، تاسیسات  آمایش تاسیسات و کالبدگرایانه چون ساخت شهر و پناهگاه می

های تهیه و  دهند. یعنی سیستم حمل و نقل، شبکه و تجهیزاتی است که غالباً شریان اصلی هر شهری را تشکیل می

هایی از بهداشت و درمان که عمالً مورد چنین پیش  ، شبکهتوزیع کاال، تجهیزات آب و فاضالب، تاسیسات برق، گاز

 گیرند. هایی قرار می بینی

 دفاع غیرعامل شهری در واقع مجموعه تمهیدات، اقدامات و طرحهایی است که با استفاده از ابزار، شرایط و حتی

اقداماتی از یک سو توان چنین . المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی در شهر به صورت خود اتکاء صورت گیرد

دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوی دیگر پیامدهای بحران را کاسته و امکان بازسازی مناطق 

. در حقیقت طرحهای پدافند غیرعامل قبل از انجام مراحل سازد میدیده شهری را با کمترین هزینه فراهم  آسیب

با توجه به فرصتی که در زمان صلح جهت تهیه چنین طرحهایی فراهم  .گردند میتهاجم و در زمان صلح تهیه و اجرا 

حظات پدافند الکارگیری تمهیدات و م لحاظ گردند. به ها طراحیدر متن  ، ضروری است این قبیل تمهیداتگردد می

اجم دشمن بسیار را در زمان ته ها پروژه، کارآیی دفاعی طرحها، اهداف و ها هزینهه برکاهش شدید الوغیرعامل ع

شدن جنگها و بکارگیری تکنولوژی و فنآوری در جنگهای نوین، پدافند غیر عامل  تر پیچیدهبا . افزایش خواهد داد

متفاوتی را به خود گرفته است. امروزه مردم برای ادامه زندگی نیازمند خدمات متفاوتی هستند و  های چهرهنیز 

شهرها دارند و بایستی ایمنی و آسایش کافی داشته باشند. درحال حاضر احتیاج به محیط آرام و قابل سکونت درون 

مورد نیاز مردم است تا بتدریج  های زیرساختسازی و کاهش آسیبپذیری  هدف پدافند غیرعامل، ایمن ترین عمده

 .شرایطی را برای امنیت ایجاد نماید

                                                                                                       اهداف پدافند غیرعامل

شناسایى، هدفیابى و دقت هدفگیرى تسلیحات آفندى  یها حفظ تمامیت ارضى و کاهش قابلیت و توانایى سامانه

 .دشمن و سلب آزادى و ابتکار عمل از دشمن، همچنین ایجاد شرایط سخت و دشوار براى وى در صحنه عملیات
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ملى در کل فضاى سرزمینى کشور از طریق اعمال سیاست تمرکز زدایى،  یها هیتوزیع ثروت، جمعیت و سرما -7

 (.0۱: 7833و مراکز حیاتى )صنعتى، نظامى و...( )موحدى نیا،  ها رساختیآمایش سرزمینى و پراکندگى ز

نمودن وى به تلف نمودن  جلوگیری از تخریب تأسیسات کشور و تحمیل هزینه بیشتر به دشمن از طریق وادار -0

 (.72: 7833منابع محدود خود بر روى اهداف کاذب و فریبنده و سلب اصل صرفه جویى قوا از وى )سلیمانى، 

پدافند غیرعامل در گذر زمان انسان در طول زندگى خویش شهرهاى اولیه را در نقاطى ساخته که از عناصر  -8

دیکى به راههاى تجارى برخوردار بود، اما بروز تهاجمات و اصلى ایجاد شده نظیر آب کافى، زمین مناسب و نز

تجاوزات موجب شد که اصل مهم دیگرى را نیز در ایجاد شهرها مورد توجه قرار دهد که آن، اصل دفاعى بود. از 

: 7837این روى، انتخاب نقاط مرتفع و ایجاد دیوارهاى دفاعى به عنوان یک اصل مطرح گردید )هژبرى نوبرى، 

۱7.) 

 صول و معیارهای پدافند غیرعاملا

 توان میری یاصول و معیارهای پدافند غیرعامل، مجموعه اقدامات بنیادی و زیر بنایی است که در صورت بکـارگ 

ل تقلیـل خسـارات و صـدمات، کـاهش قابلیت و توانایی سامانه شناسایی، هدف یبـه اهـداف پدافند غیرعامـل از قب

یابی و دقت هدفگیـری تسلیحات آفندی دشـمن و تحمیـل هزینـه بیشـتر بـه و ی نائـل گردید. در اکثر منابع علمی 

کـه در طراحی و  باشد میاقدام مشروحه ذیل  1 الی 1و نظامی دنیا، اصول و یـا موضـوعات پدافند غیرعامل، شامل 

 :، مورد توجه قرار گیردبایست میو اقدامات اجرایی دقیقـاً  ها ریزی برنامه

 ؛پوشش 

 ؛فریب 

 ؛استتار 

 ؛اختفاء 

 ؛اعالم خبر 

 ؛مقاوم سازی و استحکامات 

 تفرقه و پراکندگی. 

غیرعامل، موارد دیگری نیز در کنار موارد ذکر شده بعنوان اصول پدافند ( 7838)قرارگاه پدافند هوایی خـاتم االنبیاء 

 د:به موارد ذیل اشاره کر توان میبه عنوان اقدامات اساسـی در بخـش دفـاع غیرعامـل ذکر شده است که از آن جمله 

 ؛جان پناه 

 ؛پناهگاه 

 ؛حفاظت 

 ؛حرکت 

 ؛مکان یابی 

 ؛انضباط استتار 

 (.11-23: 783۱)اکبری،  امـن یها مقاوم سازی تاسیسات و ایجاد سازه 



 8931بهار دوم، شماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  434

 مورد مطالعه منطقه

کیلومتر، در حاشیه شمالی خلیج فارس با  102کیلومتر مربع و مرز آبی به مسافت  01128استان بوشهر با مساحت 

 1درجه و  21و طول جغرافیایی  دقیقه شمالی 71درجه و  81دقیقه تا  7۱درجه و  01بین عرض موقعیت جغرافیایی 

ی ها پهنهدارد. از نگاه جغرافیایی و ارتباط با در منطقه جنوب غربی ایران قرار ، دقیقه شرقی 23درجه و  20دقیقه تا 

ساختاری، استان بوشهر بخشی از حاشیه جنوب باختری کوهستان زاگرس است که در جبهه کوهستانی این 

مورفولوژی (. بخش بیشتر استان بوشهر 31: 7832ارتفاعات و در کنار خلیج فارس قرار دارد )غفوریان و همکاران، 

ی ساحلی سیمای فیزیوگرافیک استان دشت گونه است به همین دلیل استان ها بخشبلند و کوهستانی دارد. معهذا در 

دو ریختار متفاوت دارد. گسل کازرون به عنوان یکی از ساختارهای خطی و کهن ایران در شمال برازجان به استان 

نوبی استان بوشهر را به دو بخش خاوری و باختری تقسیم ج –رسد و کم و بیش در یک روند شمالی  یمبوشهر 

موقعیت قرارگیری این استان را در نقشه ایران نشان  7(. تصویر 7832ی علوم زمین کشور، ها دادهکند )پایگاه ملی  یم

 دهد. یم

درجه  03یایی در عرض جغراف بندراین  .باشد کیلومتر مربع می 2/33۱بوشهر با مساحتی در حدود  ، بندراستان مرکز

و با توجه به دارد ثانیه شرقی قرار 72دقیقه و  27درجه و  21ثانیه شمالی طول جغرافیایی  81دقیقه و  23و 

های طبیعی، هماهنگ با شکل طبیعی منطقه، رشد یافته است. بخش قدیمی این شهر، شبیه مثلثی است که  ویژگی

: 7830باشد )مهندسین مشاور راهوند شهر،  ر خشکی میرأس و دو ضلع جانبی آن در حاشیه دریا و قاعده آن د

نظامی با عملکرد قوی ترانزیت دریایی است. بدین لحاظ، جانمایی عناصر  -نقش اصلی شهر بوشهر اداری(. 13

توان در قطع شدن  عمده شهری در این شهر از یک خط مشی اصولی برخوردار نیست. مصداق این مشکل را می

های نظامی مشاهده کرد. در  های مختلف شهر با بافت اصلی در نتیجه حضور پادگان بخش کالبدی -ارتباط فضایی

های بندرگاهی  ای از آن فقط به فعالیت مواردی دیگر نیز عملکردهای متجانس در ساحل شرقی که بخش عمده

هکتار است  27/3138اند. مساحت محدوده قانونی بوشهر  هایی وسیع گسترده شده اختصاص پیدا کرده است در پهنه

درصد به اراضی مانند شوره زار، بوته زار، مسیل، بایر، اراضی نظامی و سایر موارد  88/12که از این مساحت حدود 

درصد از کل سطح شهر را شامل  11/0۱هکتار مساحت  1/7338مشابه اختصاص دارد. در واقع بافت پر شهری با 

 (.011: 7833شود )مهندسین مشاور شهر و برنامه،  می
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 منبع: نگارندگاناستان بوشهر در نقشه ایران . موقعیت 1تصویر 

 روش تحقیق

توصیفی با -بر اساس روش تحلیلی ی و با رویکرد شناخت مساله است کها توسعه –پژوهش حاضر از نوع کاربردی 

به بررسی و ارزیابی ساختار شهری بوشهر در راستای برنامه  SWOTو نیز مدل راهبردی استفاده از منابع مکتوب 

ی محقق ساختی تدوین شد و توسط جامعه آماری  نامهریزی پدافند غیر عامل پرداخته است. بدین منظور پرسش 

و  ها فرصتی دولتی در بندر بوشهر برای دستیابی به نقاط قوت، ضعف، ها سازماننفر از ساکنان و کارشناسان  711

ی ها برنامهها در قالب  یاستراتژدها تکمیل گردید. در ادامه، پس از شناسایی نقاط و وزن دهی و رتبه بندی آنها، تهدی

 میان و بلند مدت به صورت راهکار ارائه شده است.

 SWOTها و تهدیدها با استفاده از مدل  نقاط قوت، ضعف، فرصت

به منظور شناسایی و بررسی عوامل مؤثر درونی )نقاط قوت و نقاط ضعف( و عوامل تأثیر گذار  SWOTتحلیل 

شود. در حقیقت از این روش به عنوان ابزاری جهت شناسایی  ها و تهدیدها( به کار برده میبیرونی ناحیه )فرصت

(. از این 38: 7837ریمی، محبوب فر، ک) گرددهای مناسب استفاده میمسائل استراتژیک، ارائه راهبردها و استراتژی

ها و تهدیدات رو، در ابتدا با سنجش محیط داخلی و محیط خارجی ناحیه، فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت

گیرد و سپس به وسیله نظر خواهی مردم، مسئوالن و کارشناسان، این عوامل مشخص و جهت  مورد شنایی قرار می

های موجود در ارتباط با برنامه تهدیدها، تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصت برطرف نمودن یا تقلیل نقاط ضعف،

 گردد. های مناسبی ارائه می ریزی شهری بر مبنای پدافند غیر عامل، پیشنهادات و استراتژی

 شناسایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر برنامه ریزی پدافند غیر عامل

 راه ارائۀ به و کرد ارزیابی و توان شناسایی می را مختلف موضوعات بین بطداخلی روا ارزیابی ماتریس از استفاده با 

های موجود، عملکردها در این مرحله سه مقوله استراتژی .(Daivid Fried, 2004: 175) برای آنها پرداخت هایی حل
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است. سپس در و منابع مورد توجه و بررسی قرار گرفته و تحت عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف تقسیم بندی شده 

مرحله بعد به شناسایی عوامل خارجی مؤثر بر برنامه ریزی پدافند غیر عامل پرداخته شد. هدف این مرحله کند و 

ها و تهدیدهایی است که شهر بوشهر با آن کاو آثار محیط خارجی بر برنامه ریزی شهر جهت شناسایی فرصت

عه امکانات و قابلیتهایی است که خارج از محیط ناحیه بر ها، مجمومواجه است. در این راستا باید گفت که فرصت

شوند و همچنین تهدیدها نیز مجموعه عوامل خارج از  برنامه ریزی شهری بطور مستقیم یا غیر مستقیم مؤثر واقع می

جام شوند که در عدم کارایی این نواحی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم دارند. بر اساس مطالعات ان ناحیه محسوب می

شده و بررسی وضعیت پیرامون بوشهر، مجموعه فرصتها و تهدیدهای موجود و مؤثر بر برنامه ریزی پدافند غیر 

 عامل شناسایی شدند.

 پدافند غیر عامل برنامه ریزی بر مؤثر عوامل تحلیل نهایی و تجزیه

ها و  ضعف) برای تجزیه و تحلیل نهایی جداولی در بخش بعد تشکیل داده شده که بر اساس عوامل داخلی 

ستون در بردارنده عوامل، وزن، درجه بندی و امتیاز  ۱ها و تهدیدها( دارای  فرصت) تهدیدها( و عوامل خارجی

فراروی  تهدیدهای و ها فرصت ها، ضعف ها، قوت ترین مهم داخلی(، و خارجی یک )عوامل ستون باشد. در وزنی می

 .بریم می نام را

و  شناخت از حاصل های یافته نتایج اساس بر آنها احتمالی اثر بر اساس و عوامل این از یک هر به وزن(،) دو ستون در

 باشد، وزن بیشتر چقدر هر دهیم. می ترین( اهمیت بی) صفر ترین( تا مهم) یک از وزنی موجود وضع تحلیل و تجزیه

 است(. 7 تعداد عوامل، به توجه بدون 0 ستون جمع) بود خواهد سیستم بیشتر آن آینده و کنونی موقعیت بر تأثیر

 از امتیازی عامل خاص آن به سیستم کنونی موقعیت و اهمیت بر اساس و عامل هر به بندی(، درجه) سه ستون در

 دهیم. موجود، می وضع و تحلیل تجزیه و شناخت از حاصل های یافته نتایج )ضعیف(، بر اساس7 تا خوب( )بسیار2

 .دهد می خارجی پاسخ عوامل از یک هر به چگونه سیستم دهدکه نشان می بندی درجه این

 وسیله به این تا کنیم می ضرب (8 ستون در ضرب 0 ستون) هر عامل درجه در را وزن وزنی(، امتیاز) چهار ستون در

 طور به که آید، دست می به 2 تا 7 از وزنی امتیاز یک عامل، هر ترتیب، برای این به آید. دست به آن وزنی امتیاز

 .است 8 عدد امتیاز این میانگین() متوسط

 امتیاز و زنیم جمع می یکدیگر با طورجداگانه به را ۱ ستون در و داخلی خارجی عوامل تمام وزنی امتیازات سرانجام،

 در بالقوه و موجود و نیروهای عوامل به چگونه سیستم یک که دهد می نشان وزنی کل امتیاز کنیم. می محاسبه را وزنی

هانگر و ) است 8 عدد زمینه، یک سیستم در یک در کل وزنی امتیاز متوسط همیشه دهد. پاسخ می اش بیرونی محیط

 گذاری تأثیر و اهمیت از باشد، آن از اگر کمتر و بیشتر آن اهمیت باشد، آن از باالتر (. چنانچه30-31: 7837ویلن، 

 .است کمتری برخوردار

                        مؤثر بر برنامه ریزی شهری با رویکرد پدافند غیر عامل داخلی عوامل تحلیل و تجزیه نتایج

 درجه عوامل از با استفاده موجود در شهر بوشهر، های ها و ضعف قوت قالب مقوله در داخلی عوامل سازماندهی برای
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ابراهیم زاده و ) آنها از یک هر تأثیر گذاری میزان به توجه با و ها ها و ضعف قوت از هر یک اهمیت به توجه با و بندی

 :گردید تعیین 7جدول  شرح به و برنامه ریزی شهری، محاسبه بر (771: 7833آقاسی زاده، 
 ها( قوت) داخلی عوامل تحلیل و تجزیه نتایج -1 جدول

 امتیاز وزنی درجه بندی وزن ها قوت ردیف

 11/1 7 11/1 سنتی بودن اغلب محالت شهر و مشارکت باالی شهروندان 7

 11/1 7 11/1 دهد های روانی را در مواقع بحران افزایش می های فرهنگی و جنگ وجود وجه مذهبی شهروندان که امکان مقابله با بحران 0

 01/1 8 13/1 عامل انتظام بخش فضایی در مواقع بحرانوجود مساجد و مدارس در سطح محلی به عنوان  8

 01/1 8 13/1 توسعه صادرات و واردات به کشور و هدایت بهینه و قانون مند آن ۱

 13/1 ۱ 71/1 عنوان عامل تسهیل در امر امدادرسانی شهدای خلیج، بنت الهدی، امیر المونین، خاتم االنبیاء و تخصصی قلب در داخل شهر به های استقرار بیمارستان 2

 71/1 0 13/1 های مختلف سیستم حمل و نقل شهر با توجه به مبانی پدافند غیر عامل های دسترسی و فرهنگ سازی در بخش امکان مدیریت بهینه شبکه 1

 10/1 ۱ 73/1 بحرانهای دریایی و هوایی ارتش به عنوان نیروی دفاعی شهر در مواقع  وجود پایگاه 1

 71/1 0 13/1 برقرار منظم جلسات شورای تأمین شهر به منظور بررسی مسائل امنیتی شهر 3

 71/1 0 13/1 شکل گیری دغدغه پرداختن به موضوع دفاع غیر عامل در شهرها و امکان فرهنگ سازی در زمینه اهمیت پدافند غیر عامل در شهر 3

 01/1 8 13/1 اقتصادی، تجاری و فرهنگی با کشورهای دارای مرز آبی مشترکایجاد توسعه در روابط  71

 18/8  7 جمع 

 7831های پژوهش، منبع: یافته

ترین نقاط قوتی که این شهر از آن برخوردار است،  از دیدگاه ساکنان و مسئولینی که مورد سؤال قرار گرفتند، مهم 

هوایی ارتش به عنوان نیروی دفاعی شهر در مواقع بحران که با بهره مند شدن های دریایی و  عبارتند از: وجود پایگاه

شهدای خلیج، بنت الهدی، امیر  های در جایگاه نخست و در جایگاه بعدی استقرار بیمارستان 10/1از امتیاز وزنی 

در مواقع بحرانی که  عنوان عامل تسهیل در امر امدادرسانی المونین، خاتم االنبیاء و تخصصی قلب در داخل شهر به

در مرتبه دوم قرار دارد. کمترین امتیاز متعلق به عوامل وجود وجه مذهبی شهروندان که امکان  13/1 با امتیاز وزنی

دهد و همچنین سنتی بودن اغلب  های روانی را در مواقع بحران افزایش می های فرهنگی و جنگ مقابله با بحران

ترین مرتبه قرار دارند. در زمینه نقاط  در پایین 11/1ان است که با امتیاز وزنی محالت شهر و مشارکت باالی شهروند

ضعف موجود در برنامه ریزی با رویکر پدافند غیر عامل، نیز با توجه به نظر پاسخ دهندگان میزان وزن و امتیاز وزنی 

 مشخص شده است. 0آن در جدول 
 ها(  ضعف) داخلی عوامل تحلیل و تجزیه نتایج -2 جدول

 امتیازوزنی بندی درجه وزن ها ضعف ردیف

 17/1 7 17/1 عدم آموزش عمومی کافی و مناسب شهروندان در خصوص پدافند غیر عامل و مقابله با تهدیدات احتمالی 7

 11/1 0 18/1 باشد. میروند رو به رشد جمعیت در این شهر با مهاجرت روستاییان با اصل پراکندگی بهینه پدافند غیر عامل در اعتراض  0

 80/1 ۱ 13/1 دهد. بافت تاریخی فشرده در این شهر، امکان آسیب پذیری را به شدت در مواقع بحران افزایش می 8

 80/1 ۱ 13/1 آب های عمران شهری و پرهزینه بودن ساخت آنها مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل در اغلب نقاط شهر به دلیل باال بودن سطح امکان کمتر احداث سازه ۱

 7/1 0 12/1 های ظرفیت، مطلوبیت و سازگاری در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری براساس اصول پدافند غیر عامل عدم رعایت ماتریس 2

 73/1 8 11/1 های بنزین در داخل شهر و در میان مناطق مسکونی وجود پمپ 1

 81/1 ۱ 13/1 ای نمود یافته است. و هوایی در یک محدوده روی نقشه هوایی شهر که تحت عنوان یک هدف خوشه قرارگیری برخی از مراکز حیاتی همچون نیروی دریایی 1

 11/1 0 18/1 تر از دفاع سیستم نزد مدیران و مسئولین تصمیم ساز و اجرایی شهر نهادینه نشدن اصل پدافند غیر عامل به عنوان یک ضرورت و نیازی با صرفه 3

 10/1 7 10/1 های اساسی پدافند غیر عامل در میان اقشار مختلف تبلیغات و زمینه سازی الزم در خصوص اهمیت و ضرورتعدم وجود  3

 03/1 ۱ 11/1 کند میبحران دچار ضعف  کمبود شدید و نسبی مربوط به وجود فضاهای باز شهری در سطح محالت بافت تاریخی که تراکم جمعیت باالیی دارند و امدادرسانی را در مواقع 71

 03/1 ۱ 11/1 شکل گیری مراکز عمده اداری و تجاری در این شهر به دلیل مرکز استان بودن آن 77

 81/1 ۱ 13/1 استقرار نیروگاه اتمی و گازی در این شهرو امکان افزایش سطح تماس تهدیدات به واسطه آنها 70

 11/1 0 18/1 فضایی و کاربری اراضی شهری در بوشهر براساس اصول پدافند غیر عامل –عدم برنامه ریزی راهبردی توسعه کالبدی  78

 03/1 ۱ 11/1 های امن و پناهگاه عمومی چند منظوره هایی که در توسعه آتی شهر به عنوان محل احداث ساختمان ها و پهنه به دلیل کمبود زمین قابل ساخت، عدم در نظر گرفتن کاربری 7۱

 11/1 0 18/1 های موجود اقتصادی شهر شناسایی و اهمیت به ظرفیتعدم  72

 73/1 8 11/1 وجود معبر بسیار باریک در بافت تاریخی شهر 71

 73/1 8 11/1 اغلب مراکز حیاتی و مهم شهر در بافت تاریخی قابلیت بسیار پایین جایگزینی در صورت بروز بحران را دارند 71

 17/1 7 17/1 سخت شهراقلیم و شرایط زیستی  73

 8  7 جمع
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گردد که استقرار نیروگاه اتمی و گازی در این شهر و امکان افزایش سطح تماس  مشاهده می 0 بر اساس جدول

تهدیدات به واسطه آنها و همچنین قرارگیری برخی از مراکز حیاتی همچون نیروی دریایی و هوایی در یک محدوده 

ها قرار دارند.  نخست ضعف در جایگاه 81/1ای با امتیاز وزنی  روی نقشه هوایی شهر، تحت عنوان یک هدف خوشه

ها و راهکارهایی برای کاهش خطر این نقاط  هر دو مورد جز، نقاط ضعف اساسی بوده که باید به سوی راه حل

های عمران شهری و پرهزینه بودن ساخت  ضعف در شهر بوشهر در نظر گرفت. همچنین امکان کمتر احداث سازه

ب نقاط شهر به دلیل باال بودن سطح آب و بافت تاریخی فشرده در این آنها مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل در اغل

اند که  در جایگاه دوم قرار گرفته 80/1دهد با امتیاز  شهر، امکان آسیب پذیری را به شدت در مواقع بحران افزایش می

عوامل عدم آموزش  کند. نشان از چاره اندیشی برای ایجاد تمهیدات و تجهیزاتی را در اطراف بوشهر را نمایان می

عمومی کافی و مناسب شهروندان در خصوص پدافند غیر عامل و مقابله با تهدیدات احتمالی بعالوه اقلیم و شرایط 

 اند. ها در این شهر قرار گرفته نیز در سطح پائین ترین ضعف 1.17سخت با وزن 

 (EFAS)امل برنامه ریزی با رویکرد پدافند غیر ع خارجی عوامل تحلیل و تجزیه نتایج

با  فراروی برنامه ریزی پدافند غیر عامل، تهدیدهای و فرصتها های قالب مقوله در خارجی عوامل سازماندهی برای

 یک هر تأثیر گذاری میزان به توجه با و تهدیدها و فرصتها از هر یک اهمیت به توجه با و بندی درجه عوامل از استفاده

 :گردید تعیین ذیل جدول شرح به شهر بوشهر محاسبه و بر آنها از
 ها( فرصت) خارجی عوامل تحلیل و تجزیه نتایج -3 جدول

 امتیازوزنی درجه بندی وزن ها فرصت ردیف

 71/1 0 13/1 اجتماعی با کشورهای خلیج فارس -وجود مرز آبی مشترک و ارتباط فرهنگی  7

 ۱3/1 ۱ 70/1 های ناشناخته شهر بوشهر لزوم استفاده دولت از ظرفیت 0

 71/1 0 13/1 امکان ایجاد سامانه حمل دریایی مسافر و گردشگر به کشورهای دارای مرز آبی مشترک 8

 1۱/1 ۱ 71/1 ای و زیرساختی با رویکرد پدافند غیر عامل های بهینه توسعه تهیه طرح ۱

های انقالب، میدان شهدا، نواب، حافظ، ولیعصر و امام  اطراف خیابانهای عمومی و عناصر ساختاری شهر در  امکان تصویب و برنامه ریزی برای تمرکز عرصه 2

 خمینی به دلیل تراکم و تنوع قابل مالحظه عناصر فضایی در این محدوده

7/1 8 8/1 

 ۱۱/1 ۱ 77/1 امکان جذب سرمایه گذار با توجه به موقعیت شهر بوشهر 1

 ۱۱/1 ۱ 77/1 از طریق مرز آبیقابلیت افزایش صادرات ایران به سایر کشورهای همسایه  1

 11/1 7 11/1 ایجاد همبستگی باال در بین ساکنین در مواقع مواجه با بحران 3

 01/1 8 13/1 با توجه به پتاسیل های شهر ایجاد زمینه اشتغال سالم 3

 71/1 0 13/1 های ملی در کل فضای سرزمینی کشور توزیع ثروت، جمعیت و سرمایه 71

 17/8  7 جمع

 7831های پژوهش، منبع: یافته

 1۱/1ای و زیرساختی با رویکرد پدافند غیر عامل  های بهینه توسعه گردد، گزینه تهیه طرح چنانچه مشاهده می

های موجود قرار دارد که این امر بیان کننده نقش بسیار مثبت  باالترین امتیاز وزنی را داشته و در مرتبه اول فرصت

باشد.  های آتی این شهر می ی حساس، حیاتی و مهم با رویکرد پدافند غیر عامل در توسعهها توجه به ساخت کاربری

 ۱3/1باشد که با میزان  های ناشناخته شهر بوشهر می باالترین امتیاز بعدی، متعلق به لزوم استفاده دولت از ظرفیت

رو، با شناخت و استفاده از این باشد. از این  های باال ولیکن پنهان در این شهر می نشان دهنده وجود ظرفیت

توان تالش در کارا نمودن بیشتر این شهر و نیز تولید ثروت در آن منجر شد.  های غنی مادی و معنوی می پتانسیل

ترین جایگاه  همچنین در پایین 11/1ایجاد همبستگی باال در بین ساکنین در مواقع مواجه با بحران با امتیاز وزنی 

 دهد. نقاط تهدید را با وزن و نیز امتیاز وزنی آن نشان می تحلیل نتایج تجزیه و ۱جدول ها قرار دارد.  فرصت
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 تهدیدها( ) خارجی عوامل تحلیل و تجزیه نتایج -4 جدول
 امتیاز وزنی درجه بندی وزن تهدیدها ردیف

 11/1 7 11/1 تأثیر منفی بر الگوهای اجتماعی و فرهنگی 7

 71/1 0 13/1 پائین از کشورهای همسایه گسترش ورود کاالهای با کیفیت 0

 01/1 8 13/1 های غیر قانونی های فراوان گرایش افراد بیکار به فعالیت وجود زمینه 8

 2۱/1 ۱ 7۱/1 وجود نیروگاه اتمی بوشهر و نیروگاه گازی به عنوان یکی از نقاط تهدید جدی در محل ۱

 71/1 0 13/1 به سایر کشورهای همسایه های غیر قانونی نظیرقاچاق کاال و انسان از طریق مرز آبی فعالیتهای گرایش افراد بیکار به  وجود زمینه 2

 81/1 8 70/1 محدودیت استفاده از پوشش زیرزمینی به منظور اختفا به دلیل ارتفاع کم با سطح دریا 1

 20/1 ۱ 78/1 کمبود زمین خالی در بندر به منظور ساخت پناهگاه و تاسیسات 1

 88/1 8 77/1 ها در بافت تاریخی شهر به دلیل ریز دانگی به همراه تراکم باال و قدمت زیاد بناها آسیب پذیری ساختمان 3

 01/1 8 13/1 ای مواجه خواهد کرد عرض کم معابر در بافت تاریخی در مواقع خطر امدادرسانی را با مشکالت عدیده 3

شود، کمبود این فضاها در شهر  ها و مزارع از دیدگاه پدافند غیر عامل یک شاخص مثبت برای شهر محسوب می پارکبا توجه به اینکه فضاهای سبز،  71

 تواند تبعات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. به جهت تراکم ساخت در آن در زمان بحران می
13/1 8 01/1 

 18/8  7 جمع

 7831های پژوهش، منبع: یافته

ترین نقطه تهدید این شهر وجود نیروگاه اتمی بوشهر و نیروگاه گازی  گردد که اصلی مشاهده می ۱بر اساس جدول 

در جایگاه نخست تهدیدها قرار دارد. این  2۱/1به عنوان یکی از نقاط تهدید جدی در محل است که با امتیاز وزنی 

د و عوارض جبران ناپذیری را برای تهدید ممکن است صدمات جبران ناپذیری را در زمان حمله دشمن داشته باش

 20/1ساکنان به همراه داشته باشد. کمبود زمین خالی در بندر به منظور ساخت پناهگاه و تاسیسات دفاعی با امتیاز 

در جایگاه دوم قرار گرفته است که این امر مبنی بر ساختار شهر بوشهر از یک سو و همچنین باال بودن سطح آب به 

 باشد. دریای خلیج فارس از سوی دیگر میدلیل همجواری با 

 استراتژیک عوامل تحلیل و تجزیه

 عوامل ترین مهم (،2ها )جدول  آن ترکیب و خارجی و داخلی عوامل و تحلیل جدول تجزیه از استفاده با مدل، این در

عوامل  تحلیل و تجزیه با واقع، در است. ارائه گردیده در برنامه ریزی پدافند غیر عامل در شهر بوشهر استراتژیک

 و ضعف، تهدیدها نقاط قوت، نقاط توانند می کنند، می را اتخاذ استراتژیک های تصمیم که ریزانی برنامه استراتژیک،

 در موجود عوامل از هر یک های وزن دوباره بررسی با کار این نمایند. عوامل محدود از کمتری تعداد به را ها فرصت

 این در موجود عوامل ترین واقع، سنگین در است. گرفته انجام خارجی، و داخلی عواملتحلیل  و تجزیه جدولهای

-781: 7831 ویلن، و هانگر) شوند استراتژیک منتقل عوامل تحلیل و تجزیه جدول به باید حیث وزن، از جداول

خالصه  زیر 2جدول  در بر برنامه ریزی برای شهر بوشهر گذار تأثیر استراتژیک عوامل خصوص مهم در (. این701

 است. شده
 ((SFAS استراتژیک عوامل تحلیل و تجزیه .5 جدول

درجه  وزن عوامل

 بندی

امتیاز 

 وزنی

 برنامه ریزی

کوتاه 

 مدت

میان 

 مدت

بلند 

 مدت

S1های دریایی و هوایی ارتش به عنوان نیروی دفاعی شهر در مواقع بحران = وجود پایگاه 

 

73/1 ۱ 10/1 * * * 

S2 =عنوان عامل  شهدای خلیج، بنت الهدی، امیر المونین، خاتم االنبیاء و تخصصی قلب در داخل شهر به های استقرار بیمارستان

 تسهیل در امر امدادرسانی

71/1 ۱ 13/1 * * * 

S301/1 8 13/1 = وجود مساجد و مدارس در سطح محلی به عنوان عامل انتظام بخش فضایی در مواقع بحران *   

S4= 01/1 8 13/1 توسعه صادرات و واردات به کشور و هدایت بهینه و قانون مند آن  * * 

S501/1 8 13/1 = ایجاد توسعه در روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی با کشورهای دارای مرز آبی مشترک  * * 

W1 81/1 ۱ 13/1= قرارگیری برخی از مراکز حیاتی همچون نیروی دریایی و هوایی در یک محدوده روی نقشه هوایی شهر که تحت عنوان یک * *  
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 7831های پژوهش، منبع: یافته

 تطبیق و تعیین راهبردها

در چارچوب تدوین راهبردها، مرحله ارزیابی دربرگیرنده ابزارهایی است که متکی به اطالعات به دست آمده از 

ها و تهدیدهای خارجی را با نقاط ضعف و قوت داخلی  مرحله ارزیابی محیط خارجی و داخلی است که فرصت

با یکدیگر مقایسه شد تا راهبردهای  SWOTکند. به این منظور عوامل خارجی و داخلی در ماتریس  مقایسه می

مناسب تدوین گردد. برای تدوین راهبردهای برنامه ریزی شهری با توجه به اصول پدافند غیر عامل، ابتدا عوامل 

ها و تهدیدها تعیین و در نهایت راهبردهای  داخلی شامل نقاط قوت و ضعف و سپس عوامل خارجی شامل فرصت

: 7831( تدوین گردیدند )بهزادفر و زمانیان، SO( و رقابتی / تهاجمی )WOنگری )(، بازST(، تنوع )WTتدافعی )

 دهد. ماتریس راهبردهای نهایی را نشان می 1(. جدول 711
 SWOT. ماتریس تدوین راهبردهای 6جدول 

 (Wنقط ضعف ) (Sنقاط قوت ) 

ت
رص

ف
 

) ها
O) 

 (SOراهبردهای رقابتی/ تهاجمی )

SO1- ای، ملی و بین المللی و جلب مشارکت  تقویت افزایش روابط تجاری در سطوح منطقه

 های دولتی و خصوصی برای سرمایه گذاری بیشتر در شهر بوشهر بخش

SO2- توسعه صادرات و واردات از طریق دریای خلیج فارس و هدایت بهینه و قانونمند آن 

SO3- وشهر در راستای بهبود و رونق بیشتر شهرهای مناسب شهر ب بهره گیری از کلیه ظرفیت 

 (WOراهبردهای بازنگری )

WO1- های تمایل به ورود کاالی قاچاق از طریق دریای  های اشتغال سالم و کاهش زمینه ایجاد زمینه

 خلیج فارس به بوشهر

WO2- و  توجه به رعایت الزامات پدافند غیر عامل در ساخت مراکز حیاتی، حساس و مهم بوشهر

 ایش سرمایه گذاری در آنهاافز

WO3- های اساسی بوشهر و به کارگیری  استفاده از افراد متعهد و متخصص در ساخت زیرساخت

 پتانسیل نیروهای مجرب و متخصص

 

ا )
ده

دی
ته

T) 

 (STراهبردهای تنوع )

ST1- ایجاد توسعه در روابط اقتصادی و تجاری شهر بوشهر 

ST2-  دریای خلیج فارس و هدایت بهینه و قانونمند آنتوسعه صادرات و واردات از طریق 

ST3-  دریای خلیج فارسکشورهای همجوار گسترش ارتباطات فرهنگی و اقتصادی 

 (WTراهبردهای تدافعی )

WT1-  غیر دولتی  های سازمانتشکیلNGO برای مشارکت شهروندان برای آمادگی در مقابل بحران 

WT2-  ضوابط و برای ایجاد به کارگیری مدیریت شایسته و کارآمد در برنامه ریزی شهرهای بندری

 این شهربه دلیل موقعیت استراتژیک پدافند غیر عامل مقررات متناسب با مبحث 

WT3-  حیاتی، حساس و مهم در ساخت ابنیه با رویکرد پدافند غیر عامل منسجم  های سیاستتنظیم

 و اجرای آن شهر

 7831های پژوهش، منبع: یافته

 نتیجه گیری

ای در سطح ملی و بین المللی برخوردار است. با توجه به  های بندری از جایگاه ویژه شهر بوشهر از حیث قابلیت

های منطقه به ویژه کارکردهای متعدد  توان اذعان داشت که این شهر از منابع و پتانسیل موقعیت جغرافیایی بوشهر می

اجرایی مدیریت شهری، استفاده الزم و بهینه را به عمل نیاورده دریای خلیج فارس، از منظر پدافند غیر عامل در نظام 

 ای نمود یافته است. هدف خوشه

W281/1 ۱ 13/1 = استقرار نیروگاه اتمی و گازی در این شهر و امکان افزایش سطح تماس تهدیدات به واسطه آنها * * * 

W3های عمران شهری و پرهزینه بودن ساخت آنها مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل در اغلب نقاط شهر به  = امکان کمتر احداث سازه

 13/1 دلیل باال بودن سطح آب

۱ 80/1  *  

W4 80/1 ۱ 13/1 دهد = بافت تاریخی فشرده در این شهر، امکان آسیب پذیری را به شدت در مواقع بحران افزایش می *   

W5 کمبود شدید و نسبی مربوط به وجود فضاهای باز شهری در سطح محالت بافت تاریخی که تراکم جمعیت باالیی دارند و =

 11/1 کند امدادرسانی را در مواقع بحران دچار ضعف می

۱ 03/1 *   

O1= 1۱/1 ۱ 71/1 ای و زیرساختی با رویکرد پدافند غیر عامل های بهینه توسعه تهیه طرح * *  

O2= ۱3/1 ۱ 70/1 های ناشناخته شهر بوشهر لزوم استفاده دولت از ظرفیت * * * 

O3= ۱۱/1 ۱ 77/1 امکان جذب سرمایه گذار با توجه به موقعیت شهر * *  

O4۱۱/1 ۱ 77/1 = قابلیت افزایش صادرات ایران به کشورهای همسایه از طریق مرز آبی * *  

T1 2۱/1 ۱ 7۱/1 بوشهر، نیروگاه گازی به عنوان یکی از نقاط تهدید جدی در محل= وجود نیروگاه اتمی   * 

T220/1 ۱ 78/1 = کمبود زمین خالی در بندر به منظور ساخت پناهگاه و تاسیسات *  * 

T3= 81/1 8 70/1 محدودیت استفاده از پوشش زیرزمینی به منظور اختفا به دلیل ارتفاع کم با سطح دریا * *  

T4= 88/1 8 77/1 ها در بافت تاریخی شهر به دلیل ریز دانگی به همراه تراکم باال و قدمت زیاد بناها آسیب پذیری ساختمان * *  
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های شهر مستلزم انجام مطالعات کاربردی و جامع  است. بنابراین، توسعه یکپارچه فضایی و متناسب با قابلیت

سعه های بسیار مناسبی برای تو های پژوهش حاضر نشان داد که این شهر دارای کارکردها و پتانسیل باشد. بررسی می

های اجرایی بسیار کارآمد از حداکثر پتانسیل و توان بندر استفاده کرد. از  تدوین چارچوب و برنامه است تا بتوان با

ها و تهدیدهای  این رو، با استفاده از روش سوات به تحلیل نقاط قوت و ضعف درون سیستمی و همچنین فرصت

رگذار بر ساماندهی فضایی شهر بوشهر پس از بررسی برون سیستمی پرداخته شد و عوامل داخلی و خارجی تاثی

عامل تعیین  03تعداد عوامل داخلی در پژوهش حاضر اطالعات مرتبط، شناخته و در ماتریس ارزیابی قرار گرفتند. 

عامل تعیین شد؛  01داد. تعداد عوامل خارجی نیز  عامل نقاط ضعف را تشکیل می 73عامل نقاط قوت و  71شد که 

عامل دیگر نقاط تهدید را در ماتریس مورد بررسی قرار  71عامل نقاط فرصت و سپس  71نخست  به طوری که

بدست آمد. مجموع امتیاز نهایی عوامل خارجی نیز  8و  18/8دادند. مجموع امتیاز نهایی عوامل داخلی به ترتیب  می

بدست آمد. در مرحله بعد، با توجه به نتایج به دست آمده از ماتریس تحلیل سوات  18/8و  17/8به ترتیب برابر 

های  وجود پایگاهها و نظرات مشارکت کنندگان شد. مؤلفه  ها با اعمال دیدگاه اقدام به اولویت بندی هر یک از مؤلفه

ترین نقطه  به عنوان مهم 1.10ی با میانگین وزن دریایی و هوایی ارتش به عنوان نیروی دفاعی شهر در مواقع بحران

قرارگیری برخی از مراکز حیاتی همچون نیروی دریایی و هوایی در یک محدوده روی نقشه قوت داخلی و مؤلفه 

ترین نقطه ضعف داخلی در این شهر  مهم 1.81با میانگین وزنی  ای هوایی شهر، تحت عنوان یک هدف خوشه

ای و زیرساختی با رویکرد پدافند  های بهینه توسعه تهیه طرحرجی مؤلفه شناسایی شد. در عین حال از بین عوامل خا

وجود نیروگاه اتمی بوشهر و نیروگاه ترین فرصت خارجی و مؤلفه  به عنوان مهم 1.1۱با میانگین وزنی  غیر عامل

ارجی در بوشهر ترین تهدید خ به عنوان مهم 1.2۱با میانگین وزنی  گازی به عنوان یکی از نقاط تهدید جدی در محل

رسد در شرایط کنونی شهر بوشهر فاقد یک برنامه  براساس مستندات بررسی شده به نظر میشناسایی شد. از این رو، 

جامع دفاعی جهت تأمین امنیت شهر و شهروندان در شرایط بحرانی و بروز حمالت احتمالی از سوی دشمن 

احان شهری نسبت به برنامه ریزی پدافند غیر عامل چاره بایست برنامه ریزان، مدیران شهری و طر باشد و می می

اش دارای مراکز حساس، حیاتی و مهم متعددی است  اندیشی داشته باشند چراکه این شهر بنا به موقعیت استراتژیکی

 که هریک دارای دارای وزن و اهمیت استراتژیک و نیز عمق نفوذ و تاثیرگذاری متفاوتی به منظور تحقق برنامه ریزی

 باشند. پدافند غیرعامل می

 منابع
 مدل از استفاده چابهار، با ساحلی ناحیه در گردشگری گسترش بر مؤثر عوامل تحلیل(. 7833عبداله )آقاسی زاده،  عیسی،ابراهیم زاده، 
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