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 چکیده

و  نرایمد، صاحبنظران یو راهبرد یها و مسائل اصل از دغدغه یکیمختلف  یها اسیدر مق یپراکنش انواع مراکز شهرتوزیع فضایی 

تحت ، باشد. در این میان تولید فضای امن شهری بر اساس سازمان فضایی مراکز دخیل در امنیت شهری می افض یاسیگران س شیآما

 فضایی معلولیت عاملیت فضایی کنشگران و تحلیل توزیع فضایی مراکز مهم نیز مستلزم شناسایی و طراحی الگوی عوامل موثر در توزیع

باشد. پژوهش حاضر سعی بر آن داشت تا با استفاده از روش های کیفی و کمی  غیرعامل می پدافند بر باتاکید انتهر کالنشهر مهم مراکز

تحلیلی بوده و در از روش فراترکیب در شناسایی اولیه عوامل موثر بر -به شناسایی این عوامل دست یازد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی

غیرعامل و همچنین از روشهای کمی نیز در تدقیق و اکتشاف نهایی عوامل و  پدافند بر باتاکید تهران کالنشهر مهم مراکز فضایی توزیع

، متخصصبن و کارشناسان حوزه دفاعی، نفر از خبرگان 041تاییر مدل طراحی شده استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را 

از محیط  ها هملی اکتشافی و تاییدی بوده و در پردازش دادجغرافیای سیاسی و شهرسازی تشکیل دادند. تکنیک های آماری تحلیل عا

عوامل -2، عوامل مرتبط با اقتصاد-0گویه در قالب هشت بعد اصلی) 44شد. نتایج نشان داد که  گیری بهره Lisrelو  SPSSمحاسباتی 

 زیست-طبیعی مالحظات-4، اختهازیرس و خدمات به عوامل دسترسی-4، ها حریم عوامل مرتبط با رعایت-3، جمعیتی فرهنگی-اجتماعی

 04، درصد 07سیاسی( به ترتیب با ضریب واریانس -عوامل اداری-8، کالبدی عوامل-7، نظامی عوامل مرتبط با جغرافیای-6، محیطی

سازند. همچنین  کل را تبیین می درصد از واریانس 22/86مقدار ، درصد 4درصد و  4، درصد 7، درصد 6، درصد 9، درصد 02، درصد

زا بر متغیرهای نهفته  درصد معنادار بوده و اثر متغیرهای نهفته برون 94تایج تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد کلیه مسیرها با احتمال ن

 باشد. آماره مجذور خی نیز برازش مدل طراحی شده را نشان داد. زا)ابعاد هشتگانه( معنی دار می درون

مراکز مهم؛ پدافند غیرعامل؛ امنیت شهری؛ کالنشهر ، بر توزیع فضایی طراحی الگو؛ عوامل موثر: واژگان کلیدی

 تهران
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 مقدمه و بیان مساله

 یکردهایبا توجه به مالحظات و رو ییمختلف فضا یها اسیدر مق یو مراکز شهر التیانواع تسه ییپراکنش فضا

از  یکی، ساز و موجد آن نهیعوامل زم ییکنش فضا نیو... و همچن اقتصادی، یاجتماع، یتیامن، یاسیمختلف س

در این میان تولید  بوده است. افض یاسیگران س شیو آما رانیمد، صاحبنظران یو راهبرد یها و مسائل اصل دغدغه

تحت معلولیت کنشگران و عاملیت فضایی ، فضای امن شهری بر اساس چینش فضایی مراکز دخیل در امنیت شهری

، مدیریتی-سیاسی، ... بر اساس مالحظات بومی.ای و زمینه، گرکنشگران و همچنین عوامل مختلف مداخله 

به نقش و ، ... از یک سو و از سویی دیگر.عدالت توزیعی و، مسائل بهینگی اقتصادی، ایدئولوژی حاکم بر فضا

چالش مهم و مساله دیگری ، بایست مالحظات امنیتی بر آن مترتب گردد. از این رهگذر کارکرد مکانی است که می

مدیران سیاسی و تصمیم گیران و تصمیم سازان معادالت توزیعی قدرت و امنیت در فضا ، انریز هروی برنام فرا

های مختف  مداخالت افتراق مکانی و ماهیت متفاوت فضای جغرافیایی در مقیاس»گردد که تحت عنوان  مطرح می

تسهیالت شهری در تهران)به عنوان شهر  ها و باشد. شناخت عوامل مختلف موثر در توزیع انواع کاربری می« فضایی

و نیز ارائه ، های مهم به طور خاص عوامل مختلف موثر در توزیع کاربری، پایتختی( به طور عام و از سویی دیگر

شناختی -ضرورتی بنیادین بوده و از حیث نظری، ها و مالحظاتی که بیان گردید الگوی توزیع آنها با توجه به چالش

ریزی پدافند غیر عامل در شهر تهران را فراهم  برنامه های  ند پاسخگوی مسائل بوده و نیازمندیتوا و کاربردی می

و انواع تسهیالت ها یهای صورت گرفته در حوزه تبیین پراکنش فضایی و توزیع کاربر سازد. مروری بر پژوهش

غیر حساس و مهم بوده و دوم  های ها عمدتا مرتبط با کاربری این بررسی، باشد که نخست شهری بیان گر این می

ریزی و کاربردی بوده و سوم اینکه مالحظات امنیتی و پدافند غیر  برنامه اینکه رویکرد حاکم بر این تحقیقات بیشتر 

؛ 2031، ؛ حسینی و همکاران2033، عامل در آن لحاظ نگردیده است)رجوع شود به تحقیقات تقوایی و اسماعیلی

، و همکاران نیلوت؛ 1321، 1شریف؛ 1323، 2؛ جانسون2031، ؛ مشکینی و همکاران2030، نژاد و همکاران حاتمی

1322.) 

ی مطرح بوده است که هریک از و مراکز شهر التیانواع تسه ییپراکنش فضارویکردهای مختلفی نیز بر توزیع و 

عوامل ، ها فرض تابعی از پیش، خود گذاری عمومی خط مشیدر فرآیند تدوین ، رویکردهای مطرح در این مقوله

های  های جغرافیایی)تحت عنوان معلول اند. گذر از پدیده بوده ای زمینهو  گر مداخلهعوامل ، یعلّ طیشرا، موجد

 ریپدافند غ کردیمراکز مهم تهران با رو یمکان -ییفضا عیتوز یالگوهای فضایی در تبیین  ها و علت فضایی( به ریشه

امنیتی شهری است. -کانی توزیع فضایی این مراکز با مالحظات دفاعیم-نشان دهنده عدم انطباق فضایی عامل

در راستای ارائه الگوی بومی جهت باز  مراکز مهم تهران یمکان-ییفضا عیتوزفرآیندی شرایط حاکم بر -تحلیل فرمی

 ضرورتی انکار ناپذیر در حوزه مطالعات امنیت، های مختلف شهری موجود توزیع فضایی و ساماندهی کاربری

 باشد. شهری تهران می
                                                                                                                                                               
1Johnson 
2Fisher  
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و قطب ،  اسالم  مرکز جهان  عنوان  به  انهیخاورم  حساس  خود در منطقه  ییایجغراف  تیموقع  لیدل  به  رانیا  نیسرزم

  یارتباط  تیموقع  یدارا  یو گذرگاه  ییایو جغراف  یاسیس  از لحاظ نیفارس و همچن جیحوزه خل یعنیجهان  یانرژ

(. 21-11: 2031، ای)حافظ ن است  بوده  رانیبر ا  یخارج  نفوذ و فشار دول  لیاز دال  یکی  نیو ا  تاس ایاروپا و آس  نیب

ای  لهیو قب ینزاع محل 213از  شیب، انهیخارم یکشورها نیجنگ در ب 03از  شیب، ریسال اخ 13در طول ، کهیبطور

عوامل  نیا(. 01-12: 2031، نیا موحدیرخ داده است) هیهمسا یانقالب و کودتا در کشورها 12، بزرگ در داخل

های  گسترش گروهاز جمله  ریکشور در قرن اخ یبرا یای فراوان و منطقه یهای محل همواره موجب بروز تنش

، در عراق یوقوع جنگ و ناامن، یمذهب-یقوم صبهای تع یدئولوژیبا ا هیهمسا یدر کشورها یریتکف-یستیترور

 طیتوجه به شرا با، این درحالی است که(. 21: 2031، زارعی)شده است، نیلسطلبنان و ف، هیسور، افغانستان، منی

از  شیب، کشور تختیو پا یو اقتصاد یاسیشهر تهران به عنوان قلب س ، کشور در منطقه یراهبرد تیحساس و موقع

 طیاز شرا شتریب یپذر ریار دارد. چرا که عالوه بر تاثو تهدیدها قرها  در معرض بحران ی کشورمناطق و شهرها ریسا

 ینیسرزم-یشهر شیو آما یا و منطقه یشهر رانینادرست مد یاستگزاریس وریزی  برنامه از نظام ، ای هو منطق یجهان

، روند جدید توزیع جغرافیایی جمعیت در فضاهای شهری و روستایی در کشور ایران»، یبرد. از طرف رنج می زین

شهر  یونیلیم 8 تیباشد)جمع شهر تهران می ژهیر فضاهای شهری بوبیانگر اسکان و تمرکز بیش از حد جمعیت د

باشد(. روندی که به شکل گیری مراکز کالنشهری و تمرکز باالی  کشور می تیدرصد کل جمع23تهران که حدود 

 گیری میتهران کانون تصم (.230: 2088، )ستاره«ها در مراکز شهری انجامیده است رساختیو ز ساتیجمعیتی و تاس

در کشور  یاسیو س یادار، یقاتیتحق یآموزش، یخدمات یفرهنگ، یصنعت، یامکانات اقتصاد نیشتریر و مرکز بکشو

 یفرهنگ، یادار، یاسیهای س نقش .دیافزا می تیاهم نیبر ا زیبودن تهران ن یچند نقش یگویژ .شود محسوب می

 گریشهر برنقاط د نیا شتریب یرگذاریاثشهر افزوده است و باعث ت نیا تیهمه بر اهم یو اقتصاد یصنعت، یخدمات

، یشده است)صفو زیها ن رساختیو ز هیموجب تمرکز سرما، در تهران زین تیاز حد جمع شیتمرکز ب است دهیگرد

، یاقتصاد، یاسیبر بدنه س یریضربات جبران ناپذ، یو خارج یداخل دیتهد نیکوچکتر، جهی(. در نت22:2082

روبرو  یکشور را با مشکل جد ییفضا یوارد خواهد نمود و تمام ساختارهاکشور  یتیو امن یو نظام یاجتماع

استفاده از راهبرد پدافند غیر عامل ، یکی از نیازهای امنیتی و مدیریت بحران شهر تهران، بدین ترتیب خواهد نمود.

دشمنان خارجی و  ها و مراکز مهم جهت مقابله با تهدیدهای احتمالی ها و توزیع فضایی کاربری ریزی برنامه در 

های  میزان خسارات و آسیب، های احتمالی است. تا از طریق ارائه الگوی مشخص و صحیح پدافند غیرعامل جنگ

 ناشی از خطرات احتمالی آینده به حداقل برسد.

شناخت تهدیدات احتمالی فرا روی شهر تهران نیز از سویی پیچیدگی و حساسیت موضوع مورد بحث را افزایش 

 لیمشکل است. دل دهایشناخت تهد یلیبه دال یول، هستند نسبتاً مشخصها  یریپذ بیآس، بوزان دهیبه عق دهد. می

 دیشا، دیتوان سنج یرا همان قدر که نم یواقع یدهایمربوط است. تهد هیآن قض بودن «یذهن ای ینیع»اول به مسئله 

 نباشند. یان واقعقابل درک چند یدهایاز تهد یبعض دیحال شا نیکرد. در ع درک نتوان

که  یا روزمره یدهایتهد را از دهایتهد نیا دیاست. با یمل تیاز لحاظ امن یجد یدهایتهد صیدوم تشخ مسئله

 طیدر مح تیامن فیتوجه به ضرورت تعر با کرد. کیتفک، آمیز است در جو رقابت یزندگ یعاد یحاصل کارها
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و  یعاد یها چالش نیهستند. تفاوت ب یمل تیمسائل امن، هادیتهد توان گفت همه ینم یبه راحت، آمیز موجود رقابت

و باالخره  یعاد یول یجد یدهایکه از موارد روزمره تا تهد دهایگسترده تهد فیط از دیبا یمل یدهایتهد

با عنایت بر اینکه دایره مطالعاتی انواع تهدیدات استخراج گردد. ، شود سابقه را شامل می یو ب دیشدی دهایتهد

نیز خود انسان ساز  یدهایتهدباشد؛  (می00: 2081، ساخت و طبیعی)غالمرضایی وده و شامل تهدیدات انسانگستره ب

شامل ی نظام یدهایتهدباشد. در این میان  ی میاتفاق ی وتیامن-یاسیس، ینظام یدهایسه قسمت تهد قابل تقسیم به

محسوب  مهم و حساس شهری یها رساختیزی برا دهایتهد نیتر یاست که به عنوان جد ییایو در ینیزم، ییهوا

اما آنچه به عنوان خطر ، رندیمد نظر قرار گ دیبا زین گرید یدهایدارد که هرچند تهد دهیلوو عق کلیشوند. ما یم

 سهیدر مقا ینظام یدهایتهد یژگیو زیبوزان ن دیاز د. است یکیزیف تجاوز، شود یم یابیبقا ارز یو ملموس برا یواقع

 یها ترساخیز یدهایهدت دهنده کشور را مورد لیاغلب همه عوامل تشک یاست که اقدام نظام نیا دهایتهد ریسا با

 ینظام دیمعموالً تهد، دیترین تهد یاساس» نزیکال دهیبه عق.دهد یقرار م دیتهدی مل تیآن بر امن ریو تأث یاتیح

 لیکه در صورت تبد ندیآ یحساب مبه  دیترین تهد یاساس لیدل نیبه ا ینظام یدهایتهد(.02: 2031، )زارعیاست

و گذشته  یها جنگ به و خردکننده خواهد بود. با مرور و نگاه ادیز اریآن بس جیبالقوه به بالفعل آثار و نتا یدهایتهد

به جامانده  یها یرانیو رایز، برد یتوان به خطرناک بودن جنگ پ یمهای اخیر در منطقه آسیای غرب  بخصوص جنگ

سوابق حمالت نظامی به ایران و آمار کمی تخریب منازل و تاسیسات ان دور قابل لمس هستند.های نه چند جنگ از

( بیانگر آن 02: 2083، بر اثر حمالت هوایی)مدیری عراق بعث میدر تهاجم رژ یلیدر طول دوران جنگ تحمشهری 

، یدات انسان ساخت نظامیتوان تهد می، های مربوط به تهدیدات فرا روی تهران است که در راستای تحدید بررسی

 از نوع هوابرد را مورد بررسی و پژوهش قرار داد.

و  عینحوه توز، باشد مهم می امنیت شهر تهران و در مقابله با تهدیدات هوابرد نهیکه در زمیکی از مسائل مهم 

ریزی شده نیست.  برنامه منظم و  ییفضادارای الگوی پراکنش که  است مهم اکزو مر ها رساختیز نیا ییپراکنش فضا

های امنیت شهری با رویکرد پدافند  تحلیل پراکنش نامناسب این مراکز در تهران در راستای ارائه و تدوین خط مشی

باشد. بررسی و مرور تحقیقات و اقدامات اجرایی پیشین  های فضایی مختلف می مستلزم شناخت عاملیت، غیر عامل

امنیت شهری با توان گفت در اینکه مسائل  می به طوری کهرصه است؛ نمایانگر توجه الزم ولی ناکافی در این ع

تردیدی ، هستندسرزمینی –مدیریت فضایی  از انواع بسیار مهم و بارز مسائل عمومی رویکرد پدافند غیر عامل

ت طبقا تاکنون به منزله یکی از های مهم شهری با تاکید بر پدافند غیر عامل توزیع کاربرینیست. در حالی که 

های  قرار نگرفته است. تاکنون مدل مطمح نظر، گذاری عمومی در پژوهش مستقلی در کشور ما مشی محتوایی خط

فارغ از محتوای مسائل خط مشی عمومی ، عرضه شده که اغلب گذاری عمومی گوناگون و متنوعی برای خط مشی

توجه به  با .اند هکل گیری خط مشی پرداختصرفاً به تبیین چگونگی ش (عامل ریپدافند غامنیتی و  از جمله محتوای)

در شهر تهران و عدم توجه به اصول  ژهیبو ییریزی فضا برنامه در  ییو تمرکزگرا، حساس کشور در منطقه طیشرا

 یضرور، شهر تهران یتیمراکز حساس و امن تیامن نیو تام ییپراکنش فضا یالگوها یریزی استاندارد بر مبنا برنامه 

عامل  ریپدافند غ یبر مبنااقتصادی و محیطی شهر و منطقه -اجتماعی، ی منطبق با شرایط سیاسیالگو کیاست که 

شناسایی شهر تهران و  مهممراکز  ییپراکنش فضا تیوضع یبدنبال بررسنوشتار حاضر ، از این رهگذر. ردیصورت گ
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 یو مدلها ها هیموجود با نظر طیشرا سهیمقا قیاست. تا از طر مهممراکز  ییفضا نشیچ نیدر وقوع چن لیعلل دخ

کالنشهر تهران و  ییفضا-یعوامل مختلف موثر در پراکنش مکان ییشناسابه ، مهمو مناطق ها  یپراکنش کاربر ییفضا

پرداخته ، یاد شده مراکز ییفضا-یپراکنش مکان تیو عدم مطلوب تیعوامل برمطلوب این موثرمیزان  یبررس نیهمچن

 شود.

 ق پژوهشیپیشینه و مروری بر سواب

صورت  یو مل یالملل نیعامل در سطح ب ریو مالحظات پدافند غ یمل تیمطالعات امن نهیدر زم ادییهای ز پژوهش

 موارد زیر اشاره داشت: توان به یاز جمله م، گرفته است

ای کوچک ه برای پناهگاه، دانشمندان یالملل نیب تهیکه به همراه کم یدر گزارش، (2323)کایآمر یانرژی اتم ونیسیکم

 داتیموثر در برابر تهاجمات و تهد ینظام رینوع دفاع غ کی دیها نبا ملت ایسؤال مطرح شد که )آ نیا، شده بود هیته

 دیبار کل نیبرای اول 2320های کوچک در سال  پروژه پناهگاه لعهسؤال باعث شد که مطا نیا جهیداشته باشند؟( نت

شهرها  یعامل به عنوان مکمل ضروری در دفاع نظام ریپدافند غ تیهمرا نسبت به ا ونیسیکم نیباور ا، خورده بود

 را «و دفاع یبازدارندگ نیساختار انتخاب ب»در پژوهش خود با عنوان ، (1331)2ریمک گرا دهد. شیافزا شیاز پ شیب

رم و دفاع در ج نیانتخاب رابطه ب قیکند: اول شرح دق یم یابیرزو اقتصاد ا یجامعه شناس نهیبا سه هدف عمده در زم

 صیتخص ماتیاثر اطالعات غلط بر تصم تیو در نها ازیدوم جلب توجه به اطالعات مورد ن، اقتصادی شهر نهیزم

زمان در شهر  کیدفاع و جرم در  نیهای بامدیکه اگر فقط پ نشان داد از این پژوهش حاصله جهیحمله و دفاع. نت

کریس  در جهان رخ خواهد داد. کینزد ندهیدر آگسترش فناوری بوده که  لیبه دل، باشد تهوجود داش

های بزرگ مقیاس  های محاسباتی برای شبیه سازی تخلیه مکان کاربرد مدل»ای تحت عنوان  ( درمقاله1323)1جانسون

اقدام به ، با استفاده از روش ترکیبی )کیفی و شبیه سازی(« ها و حوادث تروریستی به هنگام از کارافتادگی زیرساخت

مترو کردند.  و ورزشی استادیوم، تفریحی مجموعه، بیمارستان: شامل عمومی مقیاس بزرگ مکان چند در زیسا شبیه

راهکارهای الزم در خصوص ، های بزرگ مقیاس عمومی پذیر مکان وی در این مقاله ضمن معرفی نقاط آسیب

استانداردهایی برای طراحی  ارائه»( در پژوهشی تحت عنوان1321) 0پذیری را ارائه داد. یو اف سی کاهش آسیب

و  سازی ضمن شبیه (سازی شبیه و کیفی)با استفاده از روش ترکیبی« های وزارت دفاع آمریکاتأسیسات و ساختمان

های وزارت دفاع با هدف  راهبردهای الزم جهت طراحی تاسیسات و سازه سپس و هم کنار در تجربیهای  داده ارائه

ضمن پرداختن به ، «دفاع شهری در کانادا»با عنوان  یا نامه انی( در پا1321)شریف. پدافند غیر عامل را ارایه دادند

در پاسخ به دشمن  یدوم به نقش بازدارندگ یدر جنگ جهان یعموم تیعامل در حفظ و حما ریهای پدافند غ برنامه

عامل در کاهش  ریغد های پدافن کند که اتخاذ برنامه یاذعان م تیکند و در نها یاشاره م یدر اثر حمالت اتم

ضروری است  یای احتمال جنگ هسته کیدر پس  ازشانیو حساس مورد ن یاتیشهروندان و منابع ح رییپذ بیآس

عامل ریهای پدافند غ با برنامه یمل تیگذاری برای امن استیو س شیای افزا هسته یبرای بازدارندگ یبانیپشت دیلذا با
                                                                                                                                                               
1Mcguire  
2. Chris. W. Johnson 
3 UFC 
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در مقابل اهداف نادرست  رانهیگ شیحمله پ یابیای که با هدف ارز مقاله در، (1322و همکاران) نیلوت .ردیصورت پذ

موثر  رییشگیدر پ نهیدفاع به رییمنابع با به کارگ عینحوه توز، صورت گرفته بود یو حفاظت در استراتژی دفاع

د استراتژی دهند. آنان دو مور یقرار م لیو تحل هیاهداف را مورد تجز یبانیاستقرار اهداف کاذب و پشت، حمالت

که تعدادی از اهداف را برای  یکند و هنگام یکه مهاجم به همه اهداف حمله م یاند: هنگام حمله را در نظر گرفته

ی از داربر در مورد بهره رییگ میسازی برای تصم نهیها را با مدل به استراتژی نیا تیکند که در نها یحمله انتخاب م

 کنند. یم هید و ارابر اساس احتمال برآور رانهیگشیحمله پ

ریزی و طراحی  مطالعات متعددی در ارتباط با مبانی نظری پدافند غیر عامل و کاربرد آن در برنامه، زیکشور ایران ن در

 :باشد های مرتبط با موضوع به شرح ذیل می پژوهش نیشهری انجام شده است. بخشی از ا

 دیدگاه از هواییهای  حمله در ریزی شهری برنامه طلوبم فرایند»ای تحت عنوان ( در مقاله2033برنافر) و عزیزی

 روش یک عنوان به را، شهری مناطق به هوایی حمالت« (تهران 22 منطقه یک ناحیه: موردی مطالعه) غیرعامل پدافند

 بر آن از ناشی اثرات کاهش منظور به هایی برنامه لذا از این دیدگاه ارائه مطرح کردند؛ شهرها تمامی در معمول

 پذیری آسیب کاهش منظور به ریزی برنامه مناسب فرآیند، پژوهش های این یافته است. بر اساس ضروری هرهاش

 تدوین، پذیری آسیب تحلیل، موجود وضع شناخت، اهداف تدوین اصلی مرحله چهار شامل، شهری های بافت

پذیری شهر با  ارزیابی آسیب ای تحت عنوان در مقاله، (2033شاهرخت و تقوایی) اسماعیلی .باشد می راهبردها

با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی به شناخت عناصر ، رویکرد پدافند غیر عامل با استفاده از روش دلفی

های  دهد که تاکنون در طرح می شان. نتایج پژوهش ناند هپذیر شهر بیرجند با رویکرد پدافند غیر عامل پرداخت آسیب

اختفاء و ، استتار، به مقوله پدافند غیر عامل و اصول آن از جمله پراکندگی، ر بیرجندشهری تهیه شده در سطح شه

 نزاجاهای  آمادگاه پراکنش مناسب الگوی ارائه» ( در مقاله خود با عنوان2033منشادی) پوشش توجهی نشده است.

 باز دهه سه از بیش به فعلیهای  گاهآماد با تاکید بر اینکه استقرار« غیرعامل پدافند اصول رعایت با ناهمتراز جنگ در

 آمادگاهای پذیری آسیب بررسی با کرده است تا سعی، است آمده وجود به جدیدی تهدید محورهای و گردد می

 تعدادی با مصاحبه همچنین و نامه پرسش کند. نتایج حاصل از تهیه ها پیشنهاد آمادگاه برای مناسبی پراکنش، موجود

و  عباسی .دارد وجود آمادگاه احداث به نیاز کشور شرقی نواحی در که دهد می نشان امر ینا خبرگان و کارشناسان از

 صنایع وها  سازمان مکان انتخاب به هدفمند و سیستماتیک رویکردی ارائه»( در مقاله خود تحت عنوان2032ربیعی)

 شرایط با متناسب گیری تصمیم ضمن تعریف عوامل« غیرعامل پدافند رویکرد با گروهی کار قالب در نظامی -امنیتی

. گرفتند کار را به گروهی گیری تصمیم فرایند این در گام به گام و سیستماتیک صورت به، نظامی صنایع خاص

 به دارند؛ مساوی امتیاز( افزار جنگ صنعت) صنعت فعلی موقعیت و مکانیک صنعت گزینه دو نتایج نشان داد که

 .دارند یکسانی مطلوبیت مجموع در ولی، هستند دارا را خود خاص قوت و ضعف ها نقاط گزینه از یک هر عبارتی

وارائه  یحساس و مهم شهر بندر انزل، یاتیبندی مراکز ح تیتحت عنوان اولو ییا ( در مقاله2031) یو افراد برنافر

، رد باالی اقتصادیو با عملک یرا به عنوان شهری ساحل یشهر بندر انزل، عامل ریپدافند غ دیاز د یراهکارهای دفاع

بندی  تیاولو شنهادییپ سیماتر قیو از طر یلیتحل وهیرا با ش آنبه عنوان مطالعه موردی انتخاب نموده و مراکز ثقل 

شهر را  نیمناسب برای ا یجدول راهبردهای دفاع لهیبه وس تیقرار داده و در نها یابیو ارز یمراکز ثقل مورد بررس
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، ای تحت عنوان تحلیل ریسک اهمیت مراکز حیاتی ( در مقاله2031ضوی نژاد)و ر زرقانی داده است. شنهادیپ

را بر اساس  کیمراکز ثقل و استراتژ یو توزبع مکان یابی عوامل موثر در مکان، حساس و مهم کالنشهر مشهد

، شهری اتخدم، خدمات امداد و نجات، یمخابرات، حمل و نقل ریلی، های تامین آب شرب و کشاورزی کارکرد

و اهمیت  یمدیریت شهر، اسناد و اوراق، تامین و توزیع منابع مالی واقتصادی، تامین خدمات داروئی و درمانی

مراکز را بر اساس میزان  نیاز ا کیهر  یریپذ بیآس نییهای تع شاخص نینموده است و همچن بندی میسیاسی تقس

ضعف بازدارندگی ذاتی و ، عی زیرساختدفا وضعف حفاظتی ، میزان شناسایی زیرساخت، دسترسی به زیر ساخت

عدم قرارگیری در مرز پروازهای هوایی ، عمق مرزی، یابی صحیح )پوشش گیاهی مناسب مکان، محیطی زیر ساخت

های دفاعی و حفاظتی زیر  . نیز قابلیت.حساسیت مکانی و.، موقعیت سرزمینی، های دسترسی راه، ارتفاعات مناسب

 بر شهری محالت ساماندهی»ای تحت  ( در مقاله2030ایرانی) زاده عظیم و نژاد . حاتمینموده است انیساخت ب

نظری  با استفاده از مبانی« (تهران شهر دو منطقه شش ناحیه محالت: موردی مطالعه) غیرعامل پدافند الزامات مبنای

 وارزیابی شناخت از پس، ریزی شهری برنامه و جغرافیا دانش بر تاکید با شهری بحران مدیریت مفاهیم بر مبتنی

 و تهدیدها همچنین و، ضعف و قوت نقاط، بحران وقوع زمان در محالت پذیری آسیب ابعاد، موجود وضع

 به توجه که این تحقیق نشان داد نتایج دادند. قرار بررسی مورد غیرعامل پدافند رویکرد با محله هرهای  فرصت

 اجتماعیهای  مشارکت، باالخره و شهری اراضی کاربری، رشه فرم، شهر بافت، شهر ساختار قبیل از ییها همولف

سازد. ارکات و  پذیر امکان غیرعامل پدافند الزامات اساس بر را شهری محالت ساماندهی تواند می، محله هر ساکنین

 یک« غیرعامل پدافند اصول گرفتن نظر در با حساس تسهیالت یابی مکان»ای تحت عنوان  ( در مقاله2030زمانی)

 توابع قالب در غیرعامل پدافند اصول، آن در که دادند ارائه حساس تسهیالت یابی مکان برای دوهدفه ریاضی مدل

 در. شوند می گرفته نظر در، یکدیگر از تسهیالت فاصله کمینه کردن بیشینه و پوشش عدم میزان کردن کمینه هدف

 و شناسایی، جنگ یا بحران وقوع زمان رد مشخصی احتمال با تسهیالت از یک هر که شود می فرض مذکور مدل

 از یک هر از را خود موردنیاز خدمت توانند می خدمات دریافت متقاضیان یا مصدومین همچنین. گردند تخریب

 یک، مساله بودن سخت ای ناچندجمله دلیل به آنها .نمایند دریافت استاندارد پوشش شعاع یک در مستقر تسهیالت

ای تحت  ( در مقاله2032کردند. مشکینی و همکارانش) ارائه بزرگ مقیاس در آن حل ایبر دوهدفه ژنتیک الگوریتم

 منطقه: موردی مطالعه) زلزله دربرابر شهری غیرعامل پدافند رویکرد با آموزشی کاربری پذیری آسیب ارزیابی» عنوان

 ای و سازه، جمعیتی ارامترهایپ گروه سه در غیرعامل پدافند الزامات و اصول بندی دسته و با شناسایی« (تهران 2

 ییها هساز گروه در، منطقه آموزشی واحدهای درصد 11 از بیش، ای سازههای  شاخص نظر مکانی نشان دادند که از

 درصورت آموزشی واحدهای درصد 23 در، جمعیتیهای  شاخص نظر از و گیرند می قرار زیاد پذیری آسیب میزان با

 چند با، آموزشی فضاهای درصد 11 از بیش، مکانیهای  شاخص لحاظ از. است ادزی پذیری آسیب میزان زلزله وقوع

 گذاری هم روی از حاصل نتایج، طورکلی به. دارند را پذیری آسیب بیشترین و هستند همجوار ناسازگار کاربری نوع

 میزان و اند شده واقع پذیر آسیبهای  پهنه در محدوده آموزشی واحدهای درصد 21 از بیش داد ها نشان الیه

 باالست. ها بسیار پهنه این در آموزشی واحدهای پذیری آسیب
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  چارچوب نظری پژوهش

و نیز های مفهومی مطرح در این تحقیق را توزیع فضایی مراکز مهم سازه، با عنایت بر موضوع و هدف اصلی پژوهش

گردد تا مفاهیم مذکور بررسی و با  در این بخش از مقاله سعی می، دهد. بر این مبنا پدافند غیرعامل تشکیل می

 زمینه نظری پشتیبان تحقیق ارائه گردد.، اشتراک مفهومی

تداوم ، پذیری کاهش آسیب، مجموعه اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی :2 پدافندغیرعامل

اقدامات نظامی دشمن ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و ، های ضروری فعالیت

 اصلی مکمل و شده گفته افزار جنگ از استفاده بدون دفاع از ای گونه به غیرعامل (. دفاع2031، باشد )موحدی نیا می

چگونگی اداره کشور به هنگام »ی ها همطرح در حوز پرسش به پاسخ در اساسی نقش و بوده کشور جانبه همه دفاع

های  چگونگی حفاظت از مردم و تامین نیازمندی»و « به تهاجمات دشمنچگونگی پاسخ »، «تهدیدات همه جانبه

سه مؤلفه یا مفهوم در نظر ، . در بحث مبانی پدافند غیرعامل(2083، هاشمی فشارکی و جاللی فراهانی)دارد« آنان

ومی این سه پدافند غیرعامل یا پایداری. کنش متقابل و ارتباط مفه-0پذیری؛  آسیب-1تهدیدات؛  -2شود:  گرفته می

طورکه در شکل  (. همان2توان در شکل زیر مشاهده نمود)شکل شماره  مولفه ی اساسی در پدافند غیرعامل را می

پدافند ، گذارند. از طرف دیگر پذیری تقابل وجود دارد و این دو بر هم اثر می بین تهدیدات و آسیب، شود دیده می

پیکانی دوطرفه ، اهش بدهد و با تهدیدات هم مقابله کند؛ بنابراینپذیری را ک نوعی آسیب کند به غیرعامل تالش می

ها در  به میزان توانایی، پذیری دارد. تشخیص جایگاه کشور از نظر پدافند غیرعامل  سمت تهدیدات و آسیب  به

 (.2031، های مرتبط با آن بستگی دارد)جاللی فراهانی گیری از پدافند غیرعامل در تمامی حوزه ه بهر

 
 مثلث پایداری پدافند غیرعامل -1کل ش

 1931، منبع: جاللی فراهانی

مکانی مراکز مهم و حیاتی شهری در ارتباط با مفهوم و اصول آمایش شهری و آمایش –همچنین توزیع فضایی 

اشد. بدین ترتیب برای آمایش سرزمین و پدافند ب میسرزمین بوده و از نظر اهداف و اصول در ارتباط مفهومی 

 (.1شود)شکل شماره  ها و اهدافی متصور است که در قالب الگوی زیر به نمایش گذاشته می امل ویژگیغیرع
                                                                                                                                                               
1 - Passive Defense 
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 ارتباط اهداف و اصول آمایش سرزمین و پدافند غیرعامل -2شکل 

 1931، منبع: زارعی

 عاملشهری در پدافند غیر پذیری آسیب ارزیابی و تهدیدشناسی، شناسی مراحل دارایی

تواند ملموس یا  دارایی شهری تحت عنوان یک منبع باارزش که نیازمند حفاظت بوده و می الف(دارایی شناسی:

های شهری معطوف بر فرم و سازمان شهری و مبتنی بر مواردی چون  های ملموس دارایی غیرملموس باشد. جنبه

انواع ، های مرتبط با فرم شهری دارایی ،کارکردهای شهری، ها فعالیت، تجهیزات شهری، امکانات، شهروندان

 :FEMA426باشد) ی غیرملموس آن بیشتر معطوف بر فرآیندهای شهری میها هعملکردها و اطالعات و جنب

گام اساسی در پدافندغیرعامل محسوب شده و در ، های مهم بندی دارایی شناخت و اولویت، (. بررسی2003:26

(. در تعیین و 02:2033، ر برابر حمالت دشمن موثر خواهد بود)ستارهو تدقیق میزان شدت محافظت د بندی طیف

سه ، ی شهری و در ارتباط با ارزش دهی به میزان دارایی هر یک از مراکز مهم شهریها یازی میزان دارایس میک

 .برداران از مراکز مورد نظر حایز اهمیت است بودن و نیز بهره فرد به میزان منحصر، ای هبحث ارزش سرمای

 اهداف پدافند غیرعامل اهداف آمایش سرزمین

اصالح عدم تعادل های -2انسان ها اصالح آثار فضایی فعالیت -0

ها در  توزیع هماهنگ فعالیت-3فضای محلی، منطقه ای و ملی 

ایجاد محیط امن -4ی محلی هاهها دادفضاها به تناسب ویژگی

توسعه -6جلوگیری از مهاجرت بی رویه -4متناسب با شرایط منطقه 

امنیتی  –ی دفاعی هاهایجاد ساز-7بدون تخریب فضاهای زیستی 

سازماندهی مطلوب فضا در جهت نیل -8ناسب با شرایط منطقه مت

 ها و راهبردهای توسعه و امنیت ملیبه هدف

استتار و -2ی ایمن در سطح شهرها ها هانتخاب عرص-0

 -4اختفا با استفاده از عوارض طبیعی -3نامرئی سازی 

ی حیاتی هاهمقاوم سازی استحکامات و ایمن سازی ساز

تعیین مقیاس بهینه -6عملکردها  مکانیابی استقرار-4

پراکندگی در -7استقرار جمعیت و فعالیت در فضا 

 ها متناسب با تهدیدات و جغرافیای هر منطقه  فعالیت

اصول پدافند  اصول آمایش سرزمین

 غیرعامل

 امنیتی –مالحظات دفاعی 

وحدت و یکپارچگی سرزمین 

ایهای منطقهگسترش عدالت اجتماعی وتعادل 

و بازدهی اقتصادی کارایی 

ها به ویژه در مناطق روستایی کشور رفع محرومیت 

حفاظت از محیط زیست و احیای منابع طبیعی 

 حفظ هویت اسالمی، ایرانی 

های شناسایی، هدف یابی کاهش قابلیت وتوانایی سامانه 

 باال بردن قابلیت بقاء، استمرار عملیات و فعالیت های حیاتی و

 حیاتی، حساسخدمات رسانی مراکز 

پذیری وکاهش خسارات مراکزحیاتی و حساستقلیل آسیب 

سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن 

ی تسلیحاتی و نیروی انسانیها هجویی در هزینصرفه 

فریب و تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگی 

تقویت آستانه مقاومت مردم در برابر تهاجمهای دشمن 

 استقالل کشورحفظ تمامیت ارضی و 
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 2031، ؛ جاللی فراهانی2033، منبع: ستاره

 ریزی پدافند غیرعامل شهری مراکز مهم برنامه ب(تهدیدشناسی در فرآیند 

ها دانست  وان نتیجه رویکرد تالش برای ایجاد آسیب و خسارت و بر هم زدن نظم جاری و فعالیتت میتهدید را 

« موضوع تهدید»و « حوزه تهدید»، «کارگزار یا عامل تهدید»بخش اساسی (. تهدید از سه 8:2032، )جاللی فراهانی

تشکیل شده است. عامل تهدید در واقع هویت )شخصی یا سازمانی( یا چیزی است که به طور بالفعل یا بالقوه 

موجودیت و  انتقال یا پشتیبانی از تهدید را دارد؛ در حالی که در حوزه تهدید هویت یا چیزی است که، توانایی ایجاد

فعالیت و ، پدیده، وضعیت، یا دارایی های حیاتی آن در معرض خطر قرار گرفته است و در نهایت موضوع تهدید

پشتیبانی یا ایجاد خطر در موجودیت یا ، ی درونی و بیرونی انتقالها ترسد قابلی رخدادی است که به نظر می

 (.2030، بدا.. خانیهای حیاتی بازیگر مورد آماج را در خود دارد)ع دارایی

 ج(آسیب پذیری

، ساختمانش، بر حسب ذاتش، سرویس یا منطقه زمینی، سازه، پذیری دامنه ای است که در آن یک جامعه آسیب

. در "مجاورت با منطقه حادثه مستعد فاجعه به نظر برسد که در اثر تأثیر حوادث عادی صدمه ببیند یا منهدم گردد

شود که در آن میزان خسارت در مقابل یک مجموعه  ی عملکرد ریاضی قلمداد میپذیری نوع آسیب، حوزه مهندسی

ای  پذیری پدیده (. آسیب2030، گردد )عبدا.. خانی گیری می ازهاند هبر اساس تاثیرات سانح، عوامل در معرض خطر

ها دهد و بر آن غییر میشود که احتمال ضرر و زیان را ت ایستا نیست بلکه به عنوان یک فرآیند پویا در نظر گرفته می

که تا چه پذیری مردم در برابر سانحه یعنی این پذیری تأکید دارند. اولی آسیب گذارد. محققین بر دو نوع آسیب اثر می

ها و  پذیری سازمان توانند بر اثرات آن فائق آیند. دومی آسیب که تا چه حدی میحد در خطر هستند و این

-Bullباشد ) ها در برابر سانحه می های اورژانس و بیمارستان شبکه، یزات آبهای کلیدی از قبیل: تجه سیستم

 ارزش ذاتی

 ارزش محیطی

عملکردیارزش   

 ارزش سرمایه ای

 وابستگی به خارج

و ترمیم امکان جایگزینی  

 منحصر به فرد بودن

 کمیت بهره برداران

 کیفیت بهره برداران
 بهره برداران
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Kamanga et al,2003 :194گیری و آمادگی برای مواجهه  های احتمالی نقش مهمی در پیش (. شناسایی خطر آسیب

نظامی به و مقابله با کم و کیف آثار منفی حمالت نظامی به مناطق شهری دارد. اگر شناخت ابعاد خطر حمالت 

های مقابله با این  توان سطح و نوع اقدام می، های محتمل در نتیجه آن به درستی حاصل شود مناطق شهری و آسیب

ها را نیز تا مقیاس تک تک افراد به طور گسترده تعریف نموده و توسعه بخشید. بدین منظور بایستی شناختی  آسیب

 (.12:2033، الهیاز عوامل مؤثر در حمله به شهرها حاصل گردد)عبد

 های مرتبط با پدافند غیرعامل رویکردها و نظریه

وان ت میاصول و رویکردهای مختلف به این دو ، با مروری بر مطالعات نظری صورت گرفته در حوزه آفند و پدافند

در نهایت نظریۀ واردن و ، نظریه استراتژی غیر مستقیم لیدل هارت، به نظریه استراتژی دفاعی غیر مستقیم سون تزو

 های مورد اشاره را مورد بررسی قرار داد: توان به اجمال نظریه نظریه کالزویتس اشاره داشت. در جدول زیر می
 های مطرح در حوزه جنگ و پدافند غیرعامل نظریه -1جدول

 منبع شرح مفاهیم کلیدی نظریه نام نظریه

نظریه 

استراتژی 

دفاعی غیر 

مستقیم سون 

 تزو

فمند جنگ؛ مبانی پنجگانه ماهیت ارادی و هد

جنگ؛ رویکردجامع به مقوله جنگ و کنش 

اجتماعی با جنگ؛ -متقابل عوامل اقتصادی

اتخاذ روشهای عقالیی در جنگ و دفاع در 

سطح کالن)استراتژی( و خرد)تاکتیک و سطح 

 فایده-نظامی( مبتنی بر اصل هزینه

 بطور که است عملى بلکه، نیست زودگذرى عارضه و ترتیب بى، جنگ مسلحانه، از نظر سون تزو

 که است سزاوار و شایسته بنابراین و شود مى تکرار مرتباً، شعور و فکر روى از و عمدى و دانسته

 عامل پنج مبناى بر را جنگ او. گیرد قرار حسابگرانه و منطقى تحلیل و تجزیه یک معرض در

وذ روحى و معنوى است. دوم نف، نخستین عامل از این عوامل» :کند مى تحلیل و تجزیه اصلى

نگرش جامع او به جنگ و ارتباط آن «. چهارم زمین و پنجم دکترین، سوم فرماندهى، شرایط جوى

اقتصادى و اجتماعى است که مبناى فکرى و استداللى الزم را براى طرح ایده  با عوامل سیاسى

سازد. توصیه  هم مىدید اقتصادى درباره بکارگیرى قدرت نظامى فرا استراتژى غیرمستقیم و

همان ، پردازد: سطح اول روشهاى عقالنى براى به کارگیرى قوه قهر در دو سطح تصمیم گیرى مى

سطحى است که امروزه به سطح ملى یا استراتژى بزرگ معروف است و سطح دوم به سطح 

، هادىپیشن قواعد و ها توصیه این همه در نظامى)به معناى خاص آن( اختصاص دارد. دیدگاه مسلط

 در نظامى قدرت واقعى جایگاه تبیین به تزو سن. است بهینه استفاده و اى فایده -هزینه دیدگاه

 پردازد. کشورها می بین سیاسى رقابتهاى

Hart, 2015 

Dupuy & 

Dupuy, 
2016 

، مالحسینی

2031 

نظریه 

استراتژی غیر 

مستقیم لیدل 

 هارت

آمادگی برای دفاع و جنگ قبل از 

ی فریب و ها هتقیم؛ شیوهای مس درگیری

غافلگیری؛ هدف قرار دادن مراکز مهم و 

حساس؛ استراتژی به تعویق انداختن جنگ؛ 

تاکید بر استراتژی بزرگ و عطف آن بر صلح 

 ورای جنگ

 است آن، جنگی های سیاست و دفاعی توسعه زمینه کالن در های راهبرد وظیفه، از نظر لیدل هارت

 اهداف به دستیابی راستای در که کند هماهنگ و هدایت وریط را ملت چند یا یک تمامی که

های مستقیم تاکید  گیرد. وی بر آمادگی برای دفاع و جنگ قبل از درگیری قرار بنیادی های سیاست

غیرمستقیم)پیروزی بدون رویارویی مستقیم(  مستقیم و، داشته و راهبردهای اتخاذی در این راستا

 زور از کارهای موجود در راهبردهای غیرمستقیم عبارتند از: پرهیز باشد. برخی ابزارها و سازو می

حداقل ، کاربست عوامل روانی، تنبیه، ترغیب، تشویق از گیری بهره، امکان سرحد تا خشونت و

 و امنیت حفظ و تأمین به نیل برای فرهنگی و اقتصادی، سیاسی مصالحه، استفاده از قدرت نظامی

 ساختن در صحنه نبرد و آمادگی نبرد نیز وی معتقد بر متفرق ملّی. همچنین واهداف منافع

غافلگیری؛ نابسامانی در تعادل  یا فریب های شیوه بکارگیری، مانور از استفاده با دشمن نیروهای

بر هدف قرار دادن مراکز حساس و راهبردی ، اشد. لیدل هارتب میروانی و فیزیکی دشمن 

ترین استراتژی به تعویق انداختن جنگ  کند. درست د میشهرهای مهم مانند پایتخت کشور تاکی

ای  تا زمانی که نابسامانی روحی دشمن ضربه، بوده و بهترین تاکتیک به تعویق انداختن حمله است

پذیر سازد. بر اساس نظر لیدل هارت  ساز را به او وارد آورده و شکست وی را امکان سرنوشت

موقعیت ”بلکه باید به دنبال یک”بال جنگ باشدبه دن”هدف یک استراتژیست این نیست که

بزرگ  اما افق استراتژی، محدود به جنگ است، افق استراتژی، استراتژیکی برتر باشد. از نظر هارت

 بلکه، اشد. آن نه فقط باید ابزارهای مختلف را با هم ترکیب کندب میمعطوف به صلح ورای جنگ 

 کند که به وضعیت صلح آینده )که امنیت و کامیابی را درباید کاربرد آنها را چنان تنظیم و کنترل 

 آسیبی وارد نیاید.، بر داشته باشد(

Gray, 2015 

نیکو گفتار صفا 

 2030، و ردادی

Cook, 2015 
Hart, 2012 

Chambers, 

2012 
Danchev, 

1998 

توان  با از بین بردن مراکز ثقل کشور می نظریۀ واردن

شکست نظامی را بر کشور متهاجم وارد و در 

 ترین مدت آن را تسلیم ساخت. کوتاه

شناسایی مراکز ثقل کشورِ مورد ، ریزی جنگ ترین وظیفه در طرح واردن بر این معتقد است که مهم

ی بدن انسان ارائه شده است. تهاجم است. این نظریه دارای رویکرد سیستمی و در تشابه با اعضا

ترین هدف بوده و  .. مهم.رسانه و، در این نظریه بخش مغزافزاری و پشتیبانی مانند مرکز رهبری

؛ 2031، جاللی

، موحدی نیا

2031 
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ی بعدی از درون به بیرون را به ها ههد. حلقد مین الیه در نظام حلقه وار را تشکیل تری درونی

، نقل و شبکه مواصالتی سیستم حمل و، ترتیب: تولیدات و محصوالت کلیدی شهر یا کشور

 هد.د میجمعیت مردمی و اراده ملی و در نهایت نیروهای عملیاتی و اجرایی تشکیل 

نظریه 

 کالزویتس

تئورى سه بعدى یا ماهیت سه بعدی جنگ؛ 

 برتری دفاع بر حمله؛

ثار آن بر دو طرف مقابل نبرد ترین نظریه پردازان روانشناسی جنگ و آ کالزویتس یکی از برجسته

 بلکه، گیرد قرار توجه مورد مستقل متغیر یک عنوان به نباید باشد. وی متعقد است که جنگ می

 تمایز نیز دفاع و حمله شود. وی بین واقع مطالعه مورد هم سیاسی ابزار یک عنوان به باید همواره

سه بعدی جنگ عبارت است از بعد  ماهیت .داند می حمله از قویتر عاملی را و دفاع شده قائل

 به سوم مربوط بعد ارتش و و در ارتباط با فرمانده به دوم بعد و شهروندان؛ مرتبط با مردم

حکومت است. از نظر کالزویتس وظیفه هر نظریه مربوط به جنگ و دفاع غیرعامل این است ایجاد 

 ربا قرار داشته باشد.اشد. همچون شیى ای که میان سه آهن ب میتوازن بین این سه بعد 

Reynolds, 

2008 

Creveld, 
1986 

، کالزویتس

2088 

 روش تحقیق

مطالعات اسنادی و روش که در آن با استفاده از باشد؛  می ی و کمیفیهای ک نوع پژوهشترکیبی از پژوهش حاضر 

 یالگوی مفهوم و یعامل بررس ریمراکز مهم شهر تهران براساس اصول پدافند غ ییپراکنش فضا دلفی در خصوص

مکانی به تبیین الگوی -های سنجش فضایی سپس از طریق رویکرد کمی و بر مبنای قوانین و روش. شود میارائه 

توان بیان نمود که  شود. از سویی می توزیع فضایی مراکز مهم کالنشهر تهران با تاکید بر پدافند غیرعامل پرداخته می

نوع پژوهش از حاضر  قیانجام تحق، و ابعاد مساله یگستره موضوعو  قیتحقر موضوع ب تیبا عناتحقیق حاضر 

روش  شامل یعلم های در انجام پژوهش هیپا یروش شناخت جیدو الگوی رابه طوری که  است یلیتحل -یاکتشاف

ساله بوده که پس  1ی مورد استفاده قرار گرفته است.قلمرو زمانی این تحقیق برای یک دوره اسیو روش ق یاستقرائ

جمهوری اسالمی ایران قابل بهره برداری باشد. تحقیق 2030انداز  تواند بازنگری شده برای دوره چشم آن می از

هجری شمسی انجام گردید و بر اساس سوابق و جدیدترین تهدیدات موجود تا زمان ذکر  31-32حاضر در سال 

ایاالت متحده آمریکا و رژیم ، ورشده کاربرد دارد. این تحقیق در زمانی صورت پذیرفته که تهدید اصلی کش

باشند. بدیهی است با بروز شدن تهدیدات و همچنین  های روز دنیا می صهیونیستی با جدیدترین و کارآمدترین سالح

باشد. زمان اعتبار تحقیق تازمانی است که شرایط فعلی جهان  این تحقیق قابل بروز رسانی می، های ساخت فناوری

ها حاصل نگردد. از نظر زمانی  ها و نحوه ساخت و ساز ساختمان نی در نوع عملکرد سالححاکم باشد و تغییر چندا

است. به منظور شناسایی  ه تا انجام تحقیقی با موضوعات مشابه و پر کردن نواقص و خالهای این تحقیق قابل استفاد

استفاده شد. در نهایت ، ه بودسوال تنظیم شد 10اولیه و تدوین پرسشنامه محقق ساخته که بوسیله طیف لیکرت در 

متخصصین و ، های مذکور از طریق آزمون آماری تایید عاملی اکتشافی و نظرسنجی نهایی از خبرگان گویه

 اولیه های ابعادوگویه زیر جدول کارشناسان)با استفاده از ابزار پرسشنامه( مورد تایید و تلخیص نهایی قرار گرفت. در

 (.1اند)جدول  دهش داده نمایش پژوهش شده مطرح

، نظامی-جغرافیای سیاسی متخصصین و خبرگان، فن اهل و بوده تخصصی، تحقیق موضوع، اینکه عنایت بر با

 شامل آماری جامعه نتیجه در لذا بپردازند؛ موجود شرایط تبیین به توانند می غیرعامل پدافند و ریزی شهری برنامه 

 پدافند، بحران مدیریت، ریزی شهری برنامه ، جغرافیای نظامی، یجغرافیای سیاس اساتید و کارشناسان و متخصصین

 .شد آنها شناسایی به اقدام برفی گلوله و هدفمند گیری نمونه روش از که. بود غیرعامل خواهد

 
 پژوهش در ارزیابی توزیع فضایی مراکز های گویه و ابعاد -2جدول 
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 2031ای نگارندگان،  های اسنادی و کتابخانه منبع: یافته

نتخاب شده و هر یک از افراد دارای حداقل یکی از نفر ا 203گلوله برفی به تعداد  گیری جامعه آماری از روش نمونه

 شروط زیر بودند:

، کارشناسان و متخصصین لشگری و کشوری دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد جغرافیای نظامی، مدیران -

 نفر(. 03سیاسی و شهری با سابقه فعالیت در حوزه پدافند غیرعامل)به تعداد 

 13ازی و باالتر با سابقه فعالیت در حوزه پدافند غیر عامل)تعداد دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد شهرس -

 نفر(.

پدافند ، رشته جغرافیای نظامی و جغرافیای سیاسی النیالتحص فارغدانشجوی ترم اول دکتری و باالتر یا  -

 نفر(. 03طراحی) -غیرعامل

تهدید ، رویکرد پدافند غیر عامل های آمایش سرزمین با افراد با تجربه باال و دارای سابقه تحقیقات در زمینه -

 نفر( 13شناسی) شناسی و آسیب

 آمایشی و پدافند غیرعامل فعالیت دارند، مدرسان دانشگاه و پژوهشگرانی که در حوزه مطالعات امنیتی، اساتید -

 نفر(. 13)

 منبع گویه

 قیمت)مکانی اشغال های احداث سازه مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل؛ هزینه های های حمل و نقل به مراکز؛ هزینههزینه

 ای؛ تراکم سرمایه بکار رفته در مرکز ؛ میزان نقش اقتصادی مرکزدراقتصاد شهری ومنطقه(اراضی

 مکانیابی در غیرعامل پدافند ضوابط نامه ؛ آیین2032داعی نژاد، 

؛ زارعی، 2031؛ موحدی نیا، 2033حساس،  و حیاتی مراکز

 ؛ 2031؛ زیویار و همکاران، 2030

ها؛  وضعیت تحصیلی و سطح آگاهی خانوارهای پیرامونی؛ هنجارهای فرهنگی، مذهب و باورهای مردم منطقه؛ قومیت

 میزان و ترکیب جمعیت و تحوالت آتی آن در منطقه؛ توزیع و تراکم جمعیت

 2033، 21؛ کالینز، 2031؛ زیویار و همکاران، 2030زارعی، 

پذیر؛ حریم خطوط حمل و  های آسیبها و سایر گذرگاهرعایت حریم خطوط انتقال نیرو )برق، گاز، نفت(؛ دوری از پل

های مترو و سایر ها؛ فاصله از سیستم حمل و نقل عمومی؛ حریم خطوط و ایستگاهنقل ریلی؛ فاصله از فرودگاه

مذهبی؛ فاصله از مناطق مسکونی؛ فاصله از منابع و معادن  –نگی مستحدثات زیرزمینی؛ حریم آثار باستانی و میراث فره

های هوایی؛ رعایت های خطرساز؛ دوری از مسیر داالنزیرزمینی انرژی؛ فاصله از مناطق حفاظت شده؛ دوری از سایت

 ها؛ حریم مراکز نظامی؛ حریم مرزهای آبی و خشکی؛ رعایت حریم منابع و ذخایر آبحریم قنات و مسیل

 و حیاتی مراکز مکانیابی در غیرعامل پدافند ضوابط نامه نآیی

 مراکز مکانیابی ؛ دستورالعمل2033، 31کالینز،  2033حساس، 

؛ 2032؛ داعی نژاد، 2031؛ موحدی نیا، 2083حساس،  و حیاتی

؛ زیویار و همکاران، 2030؛ زارعی، 2032شمسایی زفرقندی، 

  2030؛ مشهدی، 2031

مورد نیاز؛ دسترسی به منابع آب؛ امکان بهره گیری از انرژیهای نو و جایگزین؛ دسترسی به  دسترسی به منابع سوخت

سیستم ارتباطات و تکنولوژی مخابراتی؛ وجود امکانات فنی و تکنولوژی مورد نیاز در منطقه؛ فاصله از سایر مراکز 

 کز مکمل در منطقه؛ دسترسی به فضای بازهای پشتیبانی و مدیریت بحران؛ وجود مراحیاتی و حساس؛ دسترسی به پایگاه

؛ مشهدی، 2083حساس،  و حیاتی مراکز مکانیابی دستورالعمل

؛ زیویار و همکاران، 2030؛ زارعی، 2031؛ موحدی نیا، 2030

2031 

ای و ریلی، امکان تامین مسیر جایگزین؛ نسبت عرض معابر دسترسی به ارتفاع های ارتباطی جادهدسترسی به شریان

 هاه؛ دسترسی به ایستگاه راه آهن؛ دسترسی به فرودگاهجدار

 2032زفرقندی،  ؛ شمسایی2032نژاد،  ؛ داعی2033، 133کالینز، 

کاربری وضع موجود زمین؛ مالکیت زمین؛ میزان آالیندگی در محدوده مکانی مرکز؛ امکان دفع و تصفیه فاضالب و 

 دفع پسماندها ضایعات؛ پوشش گیاهی؛ میزان آالیندگی زیستی؛ امکان

؛ 2031؛ زیویار و همکاران، 2030؛ زارعی، 2088صفوی، 

 مراکز مکانیابی ؛ دستورالعمل2031؛ موحدی نیا، 2030مشهدی، 

 2083حساس،  و حیاتی

 2031؛ موحدی نیا، 2030؛ مشهدی، 2088صفوی،  تابش خورشید؛ سیل وبهمن؛ بارش؛ جهت بادغالب؛ دما؛ مه وابر؛رعدو برق؛رطوبت نسبی

های خطوط  های با قدمت؛ پیوستگی در بافت؛ دوری از گلوگاه عدم تراکم شاختمانی شدید؛ عدم وجود ساختمان

 ها و کاربری آنها ها:منقطع، ممتد؛ شکل ظاهری مکان و سازه ارتیاطی شهری؛ ارتفاع سازه؛ جانمایی ساختمان

؛ 2031؛ زیویار و همکاران، 2030؛ زارعی، 2033، 08کالینز، 

 2031؛ موحدی نیا، 2030 مشهدی،

شرایط لرزه خیزی؛ جنس خاک؛ شرایط ژئوتکنیکی؛ شیب زمین؛ دوری و نزدیکی به عوارض طبیعی؛ دسترسی و عدم 

 های مسطح دسترسی به دشت

؛ زیویار و 2030؛ زارعی، 2031؛ موحدی نیا، 2030مشهدی، 

 2033، 20؛ کالینز، 2031همکاران، 

های ای؛ همسویی با برنامه امنیتی؛ رعایت مقررات و ضوابط مدیریت شهری و منطقه-حساس بودن مکان از نظر سیاسی

ای؛ نقش مرکز درگسیختگی و عدم یکپارچگی سیستم اداری شهر و منطقه؛  های توسعه شهری و منطقه فرادست و طرح

 دی مرکزعملکر-ای و ملی؛ مقیاس کارکردی سیاسی مرکز در سطح شهری، منطقه–میزان تصمیم سازی اداری 

 و حیاتی مراکز مکانیابی در غیرعامل پدافند ضوابط نامه آیین

؛ زارعی، 2031؛ موحدی نیا، 2030؛ مشهدی، 2033حساس، 

 2031؛ زیویار و همکاران، 2030
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ای( بوده و در  های پرسشنامه ذهنی)داده-های وضعیت موجود( های پژوهش حاضر از نوع عینی)داده بدین ترتیب داده

در راستای طراحی الگوی عوامل موثر بر توزیع فضایی مراکز مهم با ، ی پژوهشها هفرآیند تجزیه و تحلیل داد

از تحلیل ، و در راستای تایید الگوی عوامل SPSSاز تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار ، رویکرد پدافند غیرعامل

 شد. استفاده lisrelعاملی تاییدی در نرم افزار 

باشد. بر اساس شورای  گانه کالنشهر تهران می 11محدوده مورد مطالعه نیز مراکز مهم و حساس مستقر در مناطق 

وند. در زیر ش میمرکز به عنوان مراکز حساس شناخته  10مرکز جزو مراکز مهم و  11تعداد ، عالی امنیت کشور

 وان نقشه موقعیت فضایی این مراکز را مشاهده نمود:ت می

 
 محدوده مورد مطالعه و مراکز مهم و حساس کالنشهر تهران -1نقشه 

 ی پژوهشها هتحلیل یافت

 طراحی الگوی عوامل موثر در پدافند غیر عامل مراکز مهم کالنشهر تهران اکتشاف و

، انتهر کالنشهر مهم مراکز عامل غیر عوامل موثر در پدافند، پژوهش مشاهده گردید 0که در جدول شماره  به طوری

نخست بوسیله مطالعات اسنادی مورد شناسایی اولیه قرار گرفته و در این گام از پژوهش سپس به طرق جامعه 

مقدار ، از آنجایی که برای شناسایی عواملگیرند.  خبرگان و تایید عاملی اکتشافی مورد تدقیق و تایید نهایی قرار می

 عامل غیر پدافند در موثر مربوط به عوامل یک از سؤاالت به نقش هر نخست لذا ؛پایایی هر سؤال تاثیرگذار است

برای برآورد پایایی اولیه از روش  شود. پرداخته میپرسشنامه مربوطه در پایایی کل مقیاس ، تهران کالنشهر مهم مراکز

 است. ه بدست آمد 822/3 سؤاالت عدد آلفای کرونباخ استفاده و ضریب آن برای

 مهپایایی اولیه پرسشنا9جدول 

 آلفا تعداد

11 822/3 

 های پژوهش منبع: یافته
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تهران یا به عبارتی  کالنشهر مهم مراکز عامل غیر پدافند در موثر تاثیر هر یک از عوامل همچنین محاسبه ضریب

 است. ه نشان داده شد 0نقش هر یک از سؤاالت در پایایی کل مقیاس در جدول شماره دیگر 

 در پایایی کل مقیاس تهران کالنشهر مهم مراکز عامل غیر پدافند در موثر املعونقش هریک از سؤاالت  4دول ج
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 330/3 303/3 یرو رعایت حریم خطوط انتقال ن 132/3 110/3 ارتفاع سازه

 220/3 233/3 ها رعایت حریم قنات و مسیل 111/3 133/3 های نو و جایگزین امکان بهره گیری از انرژی

 330/3 313/3 رعایت حریم منابع و ذخایر آب 108/3 121/3 امکان دفع پسماندها

 330/3 318/3 ای هشهری ومنطقرعایت مقررات وضوابط مدیریت  110/3 130/3 امکان دفع و تصفیه فاضالب و ضایعات

 231/3 821/3 رعد و برق 133/3 132/3 بارش

 120/3 111/3 سیل و بهمن 212/3 36221 پوشش گیاهی

 811/3 803/3 شرایط ژئوتکنیکی 111/3 180/3 پیوستگی در بافت

 820/3 811/3 شرایط لرزه خیزی 132/3 131/3 تابش خورشید

 301/3 310/3 ها و کاربری آنها شکل ظاهری مکان و سازه 032/3 130/3 تراکم سرمایه بکار رفته در مرکز

 800/3 323/3 شیب زمین 232/3 132/3 توزیع و تراکم جمعیت

 332/3 338/3 عدم تراکم ساختمانی شدید 113/3 112/3 ممتد، ها:منقطع جانمایی ساختمان

 830/3 831/3 های با قدمت عدم وجود ساختمان 832/3 812/3 جنس خاک

 831/3 832/3 فاصله از سایر مراکز حیاتی و حساس 133/3 828/3 جهت باد غالب

 830/3 321/3 فاصله از سیستم حمل و نقل عمومی 832/3 831/3 مذهبی –حریم آثار باستانی و میراث فرهنگی 

 111/3 832/3 هافاصله از فرودگاه 833/3 830/3 حریم خطوط حمل و نقل ریلی

 122/3 103/3 فاصله از منابع و معادن زیرزمینی انرژی 832/3 880/3 های مترو و سایر مستحدثات زیرزمینیستگاهحریم خطوط و ای

 820/3 301/3 فاصله از مناطق حفاظت شده 831/3 823/3 حریم مراکز نظامی

 822/3 882/3 فاصله از مناطق مسکونی 033/3 183/3 حریم مرزهای آبی و خشکی

 883/3 320/3 امنیتی-ز نظر سیاسیحساس بودن مکان ا
ها در مکانیابی و میزان دسترسی انها به  ها)در نظر داشتن جدایی گزینی اجتماعی قوم قومیت

 مراکز
133/3 138/3 

 130/3 102/3 کاربری وضع موجود زمین 803/3 812/3 دسترسی و عدم دسترسی به دشتهای مسطح

 188/3 801/3 لکیت زمینما 800/3 800/3 دسترسی به ایستگاه راه آهن

 132/3 138/3 مه و ابر 832/3 813/3 های پشتیبانی دسترسی به پایگاه

 123/3 111/3 میزان آالیندگی زیستی 831/3 812/3 دسترسی به سیستم تکنولوژی مخابراتی

امکان تامین ، ای وریلی های ارتباطی جاده دسترسی به شریان

 مسیرجایگزین
 831/3 882/3 ای هاقتصادی مرکز دراقتصاد شهری و منطقمیزان نقش  830/3 833/3

 131/3 113/3 میزان آالیندگی در محدوده مکانی مرکز 832/3 832/3 ها دسترسی به فرودگاه

 812/3 822/3 ترکیب جمعیت و تحوالت آتی آن در منطقه 138/3 830/3 دسترسی به فضای باز

 111/3 820/3 ابر دسترسی به ارتفاع جدارهنسبت عرض مع 832/3 802/3 دسترسی به منابع آب

 811/3 880/3 وجود امکانات فنی و تکنولوژی مورد نیاز در منطقه 831/3 823/3 دسترسی به منابع سوخت مورد نیاز

 122/3 183/3 وجود مراکز مکمل در منطقه 832/3 333/3 دما

 133/3 112/3 لی وسطح آگاهی خانوارهای پیرامونیوضعیت تحصی 232/3 182/3 های خطوط ارتباطی شهری دوری از گلوگاه

 811/3 822/3 های احداث سازه با اصول پدافندغیرعامل هزینه 832/3 830/3 دوری و نزدیکی به عوارض طبیعی

 813/3 800/3 های اشغال مکانی)قیمت اراضی( هزینه 883/3 833/3 پذیر های آسیب ها و سایر گذرگاه دوری از پل

 180/3 133/3 های حمل و نقل به مراکز هزینه 820/3 828/3 های خطرساز دوری از سایت

 831/3 822/3 های فرادست وطرحهای توسعه شهری همسوبابرنامه 881/3 831/3 های هوایی دوری از مسیر داالن

 812/3 810/3 مذهب و باورهای مردم منطقه، هنجارهای فرهنگی 888/3 832/3 رطوبت نسبی

 ی پژوهشها منبع: یافته

چنانچه در ستون اول ، تهران کالنشهرمهم مراکز عامل غیر پدافند در این مرحله از پاالیش و اکتشاف عوامل موثر در

 باشد یا در ستون دوم )ضریب 0/3)میزان همبستگی سؤال با کل سؤاالت پرسشنامه( میزان بدست آمده کمتر از 

سؤال یا عامل مورد نظر ، از آلفای کل پرسشنامه باشد سؤال( ضریب بدست آمده بیشتر حذف صورت در پایایی
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کمتر از  20، 28، 3، 1ضریب تعیین)پایایی( سؤاالت ، شود مشاهده می 0گردد. همانطوری که در جدول  حذف می

 بوده و یا در صورت حذف ضریب پایایی برخی از آنها باالتر از ضریب پایایی کل خواهد بود. 0/3

ساختار عاملی این مقیاس با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی ، شنامهپس از آزمون پایایی پرس

قرار گرفت. در تحلیل عاملی محقق درصدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرها است و پیش 

ل عاملی در اکتشاف فرض اولیه محقق آن است که هر متغیری ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد. تحلی

؛ گیری تهران دارای چهار مرحله است: آزمون کفایت نمونه کالنشهرمهم مراکز عامل غیر پدافند عوامل موثر در

ها به منظور به حداکثر  تشکیل ماتریسی از ضرایب همبستگی؛ استخراج عاملها از ماتریس همبستگی؛ چرخش عامل

 باشد. 1/3آن باید بیش از ها که مقدار  رساندن رابطه متغیرها و عامل

توان استفاده کرد بدین  های موجود برای تحلیل را می در تحلیل عاملی ابتدا باید اطمینان حاصل شود که آیا داده

 است. ه و آزمون بارتلت استفاده شد KMOمنظور از شاخص

 گیری کفایت نمونه-1جدول 

 KMO 833/3شاخص

 218/220 آزمون بارتلت

 83 درجه آزادی

 332/3 طح معنی داریس

 های پژوهش منبع: یافته

باشد( تعداد نمونه آماری  می 23/3است )شاخص مناسب بیشتر از  833/3برابر ، KMOاز آنجا که مقدار شاخص 

باشد که  درصد می 31/3باشد. همچنین مقدار سطح معنی داری آزمون بارتلت کمتر از  برای تحلیل عاملی کافی می

 مدل عاملی مناسب است.، عاملی برای شناسایی ساختاردهد تحلیل  نشان می

 تهران کالنشهر مهم مراکز عامل غیر پدافند عوامل موثر در اشتراک استخراجیهای مربوط به  یافته 2 در جدول شماره

 )مرحلهدر این مرحله باشد. عوامل میمیزان تبیین واریانس بیانگر ، اشتراک استخراجی عوامل ؛است ه نشان داده شد

که مقادیر اشتراک عواملی  تهران( کالنشهرمهم مراکز عامل غیر پدافند در موثر دوم اکتشاف و غربال کردن عوامل

  .گردد است حذف می 1/3 کوچکتر از آن استخراجی

 نتایج اشتراک استخراجی -6جدول 
 اشتراک استخراجی سؤاالت اشتراک استخراجی سؤاالت

 200/3 ها ات و مسیلرعایت حریم قن 111/3 ارتفاع سازه

 212/3 رعایت حریم منابع و ذخایر آب 102/3 امکان دفع پسماندها

 238/3 ای هرعایت مقررات و ضوابط مدیریت شهری و منطق 133/3 امکان دفع و تصفیه فاضالب و ضایعات

 132/3 رعد و برق 133/3 بارش

 133/3 سیل و بهمن 36230 پوشش گیاهی

 103/3 شرایط ژئوتکنیکی 110/3 پیوستگی در بافت

 100/3 شرایط لرزه خیزی 231/3 تابش خورشید

 128/3 ها و کاربری آنها شکل ظاهری مکان و سازه 222/3 توزیع و تراکم جمعیت

 112/3 شیب زمین 218/3 ممتد، ها:منقطع جانمایی ساختمان

 231/3 عدم تراکم ساختمانی شدید 211/3 جنس خاک

 230/3 های با قدمت وجود ساختمان عدم 202/3 جهت باد غالب

 288/3 فاصله از سایر مراکز حیاتی و حساس 013/3 مذهبی –حریم آثار باستانی و میراث فرهنگی 

 213/3 فاصله از سیستم حمل و نقل عمومی 131/3 حریم خطوط حمل و نقل ریلی

 211/3 هاگاهفاصله از فرود 112/3 های مترو ومستحدثات زیرزمینیحریم خطوط و ایستگاه

 030/3 فاصله از منابع و معادن زیرزمینی انرژی 233/3 حریم مراکز نظامی
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 012/3 فاصله از مناطق حفاظت شده 113/3 امنیتی-حساس بودن مکان از نظر سیاسی

 230/3 فاصله از مناطق مسکونی 138/3 دسترسی و عدم دسترسی به دشتهای مسطح

 000/3 ها در مکانیابی و میزان دسترسی انها به مراکز ها)در نظر داشتن جدایی گزینی اجتماعی قوم قومیت 122/3 دسترسی به ایستگاه راه آهن

 122/3 کاربری وضع موجود زمین 211/3 های پشتیبان دسترسی به پایگاه

 131/3 مالکیت زمین 200/3 دسترسی به سیستم تکنولوژی مخابراتی

 122/3 مه و ابر 132/3 های ارتباطی  دسترسی به شریان

 188/3 میزان آالیندگی زیستی 211/3 ها دسترسی به فرودگاه

 003/3 ای همیزان نقش اقتصادی مرکز در اقتصاد شهری و منطق 011/3 دسترسی به فضای باز

 112/3 میزان آالیندگی در محدوده مکانی مرکز 231/3 دسترسی به منابع آب

 200/3 میزان و ترکیب جمعیت و تحوالت آتی آن در منطقه 823/3 دسترسی به منابع سوخت مورد نیاز

 202/3 نسبت عرض معابر دسترسی به ارتفاع جداره 333/3 دما

 200/3 وجود امکانات فنی و تکنولوژی مورد نیاز در منطقه 182/3 های خطوط ارتباطی شهری دوری از گلوگاه

 121/3 طح آگاهی خانوارهای پیرامونیوضعیت تحصیلی و س 830/3 دوری و نزدیکی به عوارض طبیعی

 122/3 های احداث سازه مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل هزینه 833/3 پذیر های آسیب ها و سایر گذرگاه دوری از پل

 111/3 های اشغال مکانی)قیمت اراضی( هزینه 828/3 های خطرساز دوری از سایت

 102/3 حمل و نقل به مراکزهای  هزینه 831/3 های هوایی دوری از مسیر داالن

 108/3 های فرادست وطرحهای توسعه شهری  همسویی بابرنامه 832/3 رطوبت نسبی

 123/3 مذهب و باورهای مردم منطقه، هنجارهای فرهنگی 810/3 رعایت حریم خطوط انتقال نیرو 

 های پژوهش منبع: یافته

 لذا شوند. باشند در این مرحله حذف می 1/3که کمتر از  ییها با توجه به نتایج بدست آمده اشتراک استخراجی عامل

در این مرحله ، هستند 1/3که دارای اشتراک استخراجی کمتر از  13 و 10، 11، 12، 00، 03، 12، 20ی  شماره ملواع

 حذف گردیدند.

هستند که  تهران نشهرکالمهم مراکز عامل غیر پدافند در موثر عواملکننده  مرحله سوم از تحلیل عاملی اکتشافی تعیین

مانند. در این جدول تعداد عوامل شناسایی  می باقیمهم مراکز عامل غیر پدافند در موثر ارائه طراحی الگوی عواملدر 

 SPss. با توجه به نتایج خروجی برآمده از تحلیل گردیدین واریانس برای هر یک از آنها مشخص یشده و میزان تب

بر اساس جدول  مانند. در مدل باقی میل حذف و مابقی)پنجاه و هفت عامل( هشت عام توان بیان کرد که می

 20عامل دوم حدود ، درصد 21عامل اول حدود ، عامل دارای بردارهای ویژه بزرگتر از یک هستندهشت ، 1شماره

 ،درصد 1عامل ششم حدود ، درصد 2عامل پنجم حدود ، درصد 3عامل چهارم ، درصد 21عامل سوم حدود ، درصد

 . (2)نمودار دهد از واریانس را توضیح می درصد 1درصد و عامل هشتم حدود  1عامل هفتم حدود 

 
 های پژوهش منبع: یافته   نمودار سنگریزه مربوط به تبیین واریانس مقادیر ویژه -1نمودار 
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 82عامل حدود  فتهمعناست که این  بدین بوده ودرصد  11/82واریانس تجمعی برابر با ، گردد چنانچه مالحظه می

و الگوی سنجش و تحلیل فضایی  تهران تشریح کالنشهرمهم مراکز عامل غیر پدافند در موثر عواملدرصد واریانس 

 23میزان تبیین واریانس تجمعی باید بزرگتر از  الزم به ذکر است .(1)جدول شماره دهدرا توضیح میاین مراکز 

 درصد باشد.
 تهران کالنشهرمهم مراکز عامل غیر پدافند در موثر املواریانس الگوی عو تبیین-7جدول

 مقادیر ویژه عامل استخراجی با چرخش مقادیر ویژه طبقات

 درصد تجمعی درصد واریانس مجموع درصد تجمعی درصد واریانس مجموع

2 833/22 121/13 121/13 333/3 023/21 023/21 

1 102/3 108/22 021/01 288/8 021/20 100/02 

0 113/1 281/20 208/12 310/8 218/20 821/01 

0 123/2 823/22 338/20 108/1 233/21 122/18 

1 133/1 203/3 201/11 011/1 121/3 211/28 

2 018/0 803/1 381/11 821/0 231/2 811/10 

1 110/1 012/0 021/81 083/0 302/1 128/83 

8 212/1 833/0 113/82 238/0 011/1 113/82 

 های پژوهش فتهمنبع: یا

 

 و20، 13، 12، 00، 20، 02، 01، 21، 11، 18) های عامل بر مبتنی 2 عوامل، بر اساس خروجی محاسبات همانطور

مبتنی بر  1 عوامل، شود گذاری می نام« ها حریم رعایت»( که بر اساس مبانی نظری تحقیق عوامل مرتبط با 03

 دسترسی»که بر اساس مبانی نظری تحقیق عوامل مرتبط با  (12 و 21، 13، 13، 28، 03، 12، 23، 11، 10)های عامل

، 02، 10، 22، 0، 00، 1، 1، 01، 1، 0، 08های) مبتنی بر عامل 0 عوامل، شود نام گذاری می« زیرساختها و خدمات به

ام ن« محیطی زیست-طبیعی مالحظات»( که بر اساس مبانی نظری تحقیق عوامل مرتبط با01 و 00، 23، 01، 11، 01

( که بر اساس مبانی نظری تحقیق عوامل مرتبط 22، 3، 02، 2) های عامل مبتنی بر 0 عوامل، شود گذاری می

( که بر اساس مبانی نظری 01 و00، 2، 03، 08های ) عامل مبتنی بر 1 شود. عوامل نام گذاری می« نظامی جغرافیای»با

( بوده و بر 12 و 02، 21های ) عامل مبتنی بر2 عواملشود.  نام گذاری می« کالبدی عوامل»تحقیق عوامل مرتبط با

های  عامل مبتنی بر 1 شود. در نهایت عوامل گذاری می نام« سیاسی-اداری»اساس مبانی نظری تحقیق عوامل مرتبط با

 8گذاری شده و عامل  نام« جمعیتی فرهنگی و – اجتماعی»( و بر مبنای چارچوب نظری تحقیق8 و 11، 11، 03)

 ارائه منظور شود. به نام گذاری می« اقتصادی»باشد که بر اساس مبانی نظری تحقیق  (می10 و 11، 10عوامل) مبتنی بر

 استفاده با تاییدی عاملی تحلیل تکنیک تهران از کالنشهر مهم مراکز عامل غیر پدافند در موثر عوامل سنجش الگوی

 مقیاس پدافند در متغیرها از هریک سهم معناداری و گردید. بدین ترتیب سنجش قدرت استفاده لیزرل افزار نرم از

توان در نمودار زیر  تهران صورت پذیرفت. خروجی محاسبات انجام شده را می کالنشهر مهم مراکز عامل غیر

 (1 شماره مشاهده نمود: )نمودارهای
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 عاملی بار اساس بر تهران رکالنشه مهم مراکز عامل غیر پدافند متغیر دوم مرتبه تأییدی عاملی  تحلیل -2نمودار 

باشند. همچنین بر اساس  درصد معنادار می 31دهد کلیه مسیرها با احتمال  نشان می 1نمودار تحلیل عاملی شماره 

تهران  کالنشهر مهم مراکز عامل غیر خروجی محاسبات صورت گرفته در خصوص الگوی عوامل موثر در پدافند

 (:1 مشاهده را به شرح جدول زیر ارائه داد)جدول رهایمتغی بر زا درون توان اثرات نهفته می
 Υ(yλ ،LAMBDA-Y)اثر متغیرهای نهفته درون زا بر متغیرهای مشاهده -8جدول 

 پارامتر

 ها گویه و عامل
 t خطای معیار bبرآورد پارامتر

 پارامتر

 ها گویه و عامل
 t خطای معیار bبرآورد پارامتر

 - - - زیرساختها و خدمات به رسیدست - - - ها حریم از عوامل رعایت

 - 23/3 22/3 10عامل  - 21/3 21/3 18عامل 

 20/1 22/3 20/3 11عامل  12/1 23/3 22/3 11عامل 

 23/1 21/3 23/3 23عامل  13/1 13/3 13/3 21عامل 

 20/1 22/3 20/3 12عامل  02/8 23/3 22/3 01عامل 

 23/1 22/3 23/3 03عامل  21/8 10/3 11/3 02عامل 

 20/1 23/3 20/3 28عامل  32/8 23/3 23/3 20عامل 
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 23/1 20/3 23/3 13عامل  33/8 12/3 13/3 00عامل 

 21/2 20/3 21/3 13عامل  08/8 13/3 18/3 12عامل 

 23/2 20/3 23/3 21عامل  32/1 11/3 12/3 13عامل 

 22/1 23/3 22/3 12عامل  00/8 23/3 20/3 20عامل 

 - - - نظامی عوامل جغرافیای 31/1 12/3 11/3 03عامل 

 - 10/3 11/3 2عامل  - - - محیطی زیست-طبیعی مالحظات

 13/2 10/3 10/3 02عامل  - 18/3 13/3 08عامل 

 12/2 10/3 12/3 3عامل  18/2 12/3 13/3 0عامل 

 00/2 13/3 12/3 22عامل  13/2 12/3 13/3 1عامل 

 - - - کالبدی عوامل 20/2 13/3 11/3 01عامل 

 - 23/3 20/3 08عامل  21/2 13/3 12/3 1عامل 

 11/1 21/3 22/3 03عامل  21/2 10/3 13/3 1عامل 

 12/1 12/3 13/3 2عامل  21/2 11/3 18/3 00عامل 

 21/1 22/3 21/3 00عامل  30/2 11/3 11/3 0عامل 

 13/1 11/3 11/3 01عامل  32/2 12/3 10/3 22عامل 

 - - - جمعیتی فرهنگی – اجتماعی 31/2 12/3 11/3 10عامل 

 - 11/3 13/3 03عامل  30/2 11/3 13/3 02عامل 

 11/1 12/3 18/3 11عامل  32/2 11/3 13/3 01عامل 

 28/1 11/3 11/3 11عامل  12/2 11/3 12/3 11عامل 

 21/1 22/3 23/3 8عامل  11/2 10/3 12/3 01عامل 

 - - - اقتصادی 18/2 10/3 10/3 23عامل 

 - 10/3 12/3 10عامل  83/2 11/3 11/3 00عامل 

 23/8 22/3 21/3 11عامل  10/2 12/3 11/3 01عامل 

 22/8 21/3 21/3 10عامل  - - - سیاسی - اداری

 - 10/3 10/3 21عامل 

 10/8 12/3 11/3 02عامل  

 12/8 23/3 13/3 12عامل 

 های پژوهش منبع: یافته

ضرایب برآورد شده برای کلیه ، 8با توجه به اطالعات جدول شماره ، دهد ان میچنانچه خروجی محاسبات نیز نش

 عامل غیر پدافند در موثر زا)عوامل نشان دهنده اثر متغیرهای نهفته برون 8باشد. جدول شماره  معنادار می، مسیرها

، ها حریم رعایت، تیجمعی فرهنگی–اجتماعی، زا)اقتصادی تهران( بر متغیرهای نهفته درون کالنشهر مهم مراکز

 عوامل و کالبدی عوامل، نظامی جغرافیای، محیطی زیست-طبیعی مالحظات، زیرساختها و خدمات به دسترسی

 باشد. سیاسی( می-اداری

 (.η ،ETA( بر متغیرهای نهفته درون زا )ξ ،KSIاثر کل متغیرهای نهفته برون زا ) -8جدول 

 جهت مسیر
برآورد 

 پارامتر 
 B tرد شده پارامتر استاندا

    تهران بر کالنشهر مهم مراکز عامل غیر از سازه پدافند

 20/8 20/3 20/3 اقتصادی

 10/1 23/3 23/3 جمعیتی فرهنگی – اجتماعی

 22/8 21/3 22/3 ها حریم رعایت

 13/1 20/3 23/3 زیرساختها و خدمات به دسترسی

 08/2 10/3 11/3 محیطی زیست-طبیعی مالحظات

 22/2 11/3 13/3 ظامین جغرافیای

 22/1 22/3 21/3 کالبدی عوامل

 12/8 20/3 21/3 سیاسی - اداری

 های پژوهش منبع: یافته
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بر عوامل یک تا هشت و با  تهران کالنشهر مهم مراکز عامل غیر دهد که اثر پدافند نشان می، محاسبه شده tمقدار 

های نیکویی برازش مدل حاصل از  این است که شاخص بیانگر 3باشد. جدول شماره  درصد معنا دار می 31احتمال

باشد. به عبارت دیگر  های مشاهده شده می تحلیل عامل تأییدی را که حاکی از برازش نکویی مناسب مدل با داده

 ها مطابقت دارد. با هشت دسته عوامل در این تحقیق با داده تهران کالنشهر مهم مراکز عامل غیر تعریف پدافند
 تهران کالنشهر مهم مراکز عامل غیر های نیکوئی برازش الگوی پدافند خصشا-3جدول 

 تعدیل شده نیکوی برازش شاخص نیکویی برازش ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب سطح معناداری درجه آزادی مجذور خی

888/38 12 330/3 212/3 13/3 10/3 

 های پژوهش منبع: یافته

ور خی است. این آماره میزان تفاوت ماتریس مشاهده شده و برآورد شده را اندازه مهمترین آماره برازش آماره مجذ

برای شاخص ریشه  31/3دهد؛ مقدار کمتر از  ها نشان می گیرد. عدم معناداری این آماره برازش مدل را با داده می

تعدیل شده نیکویی  برای شاخص نیکویی برازش و شاخص 3/3خطای میانگین مجذورات تقریب و مقادیر باالتر از 

های یاد  شود. با عنایت بر شاخص های مشاهده شده در نظر گرفته می های انطباق الگو با داده برازش به عنوان مالک

 باشد. مورد تائید می، با هشت دسته عوامل تهران کالنشهر مهم مراکز عامل غیر پدافند الگوی، شده

 گیری نتیجه

مل موثر بر توزیع فضایی مراکز مهم کالنشهر تهران باتاکید بر پدافند این پژوهش در صدد طراحی الگوی عوا

غیرعامل بود. در این راستا سعی گردید تا ضمن مرور پژوهش های صورت گرفته چارچوب نظری و تئوریکی الزم 

را در خصوص موضوع ارائه نماید. این مقاله با پذیرش این اصل که فضای شهری امن و امنیت شهری تحت 

ای تولید و بازتولید  بستر مکان و همسو با تغییر عوامل ساختاری و زمینه، یت عوامل مختلف در گذر زمانعامل

توان امنیت را نه تنها در سازمان شهر  می، متناسب ریزی هفضا و فضای برنام ریزی هاز این رهگذر با برنام، شود می

شار و باز توزیع فضای امن منتج از سازماندهی فضایی بلکه در تعامالت عناصر و مراکز مهم شهر تولید و شاهد انت

امنیتی فضا مطرح بوده و -ی مدیریت سیاسیها تاین مراکز مهم شهری بود. پدافند غیرعامل به عنوان یکی از سیاس

تحقق آن در خصوص مراکز مهم یک شهر پایتختی مستلزم کاربست و پیش نیازهایی در سطح کالن )استراتژیک( و 

باشد. بدین ترتیب با طرح توزیع  های نظم دهی فضای شهر بر اساس اصول مشخصه( می ها و تکنیک خرد)تاکتیک

گیری از اصول  ضمن وام، فضایی مراکز مهم کالنشهر تهران و الگوی توزیع فضایی آن بر مبنای پدافند غیرعامل

ها و وزن فضایی آن در  یتختماهیت پا، پذیری مراکز مهم شهر میزان آسیب، های شهری نظری بازشناخت دارایی

بر شناسایی و طراحی عوامل موثر بر پدافند غیرعامل مراکز مهم بر ، ای فرآیند امنیت و آمایش امنیت ملی و منطقه

ی مطرح در عرصه جنگ و پدافند ها همبنای تهدیدات هوابرد تاکید داشت. چنین رویکردی در بطن گذار از نظری

 مستقیم غیر دفاعی استراتژی مطرح شده در این پژوهش عبارت بودند از نظریه یها ههد. نظرید میغیرعامل روی 

تزو)در نظر گرفتن بنیادهای پنجگانه جنگ؛ اتخاذ رویکردی جامع به مقوله جنگ و کنش متقابل عوامل  سون

و  اجتماعی با جنگ؛ اتخاذ روشهای عقالیی در جنگ و دفاع در سطح کالن)استراتژی( و خرد)تاکتیک-اقتصادی

هارت)آمادگی برای دفاع و جنگ قبل از  لیدل مستقیم غیر استراتژی نظریه، فایده(-سطح نظامی( مبتنی بر اصل هزینه

ی فریب و غافلگیری؛ هدف قرار دادن مراکز مهم و حساس؛ استراتژی به تعویق ها ههای مستقیم؛ شیو درگیری
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واردن)فلج کردن مراکز مهم و  نظریۀ، ای جنگ(انداختن جنگ؛ تاکید بر استراتژی بزرگ و عطف آن بر صلح ور

کالزویتس)تئورى سه بعدى یا ماهیت سه بعدی جنگ؛ برتری  نظریه، حیاتی شهر و تسلیم زودهنگام کشور متهاجم(

دفاع بر حمله(؛ که هر یک به نوبه خود مفهوم پدافند غیرعامل در مراکز مهم شهری و بخصوص شهر پایتختی را 

 سازد. تبیین می

 پدافند بر با تاکید تهران کالنشهر مهم مراکز فضایی توزیع بر موثر عوامل الگوی منظور شناسایی و طراحیبه 

های پژوهش نیز ترکیبی از  کمی در جمع آوری داده استفاده گردید. داده-از روش ترکیبی کیفی)فراترکیب(، غیرعامل

ای بود که روایی آن از روش روایی محتوایی و  ذهنی بود. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته-داده ههای عینی

پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید گردید. با استفاده از روش فرا ترکیب و مرور جامع اسنادی و مطالعه تطبیقی 

نفر  203هفتاد و چهار گویه اولیه شناسایی و از طریق پرسشگری از ، در خصوص پدافند غیرعامل مراکز مهم شهری

کارشناس و خبره تعداد پنجاه و هفت عامل در هشت بعد اصلی تدقیق و مورد اکتشاف قرار گرفت. ، متخصص

درصد بود که  31/3داری آزمون بارتلت کمتر از  و مقدار سطح معنی 833/3محاسبه شده برابر ، KMOمقدار شاخص

امل داشت. خروجی محاسبات نشان از مکفی بودن نمونه و برازش تحلیل عاملی اکتشافی برای کشف و تدقیق عو

 20عامل دوم حدود ، درصد 21عامل اول حدود ، اشندب میعامل دارای بردارهای ویژه بزرگتر از یک نشان داد هشت 

، درصد 1عامل ششم حدود ، درصد 2عامل پنجم حدود ، درصد 3عامل چهارم ، درصد 21عامل سوم حدود ، درصد

واریانس . بدین ترتیب دهد از واریانس را توضیح می درصد 1 درصد و عامل هشتم حدود 1عامل هفتم حدود 

 فرهنگی-عوامل اجتماعی، هشت)عوامل مرتبط با اقتصادمعناست که این  بدین بوده ودرصد  11/82تجمعی برابر با 

 زیست-طبیعی مالحظات، زیرساختها و خدمات به عوامل دسترسی، ها حریم عوامل مرتبط با رعایت، جمعیتی

درصد واریانس  82عامل حدود  سیاسی(-عوامل اداری، کالبدی عوامل، نظامی امل مرتبط با جغرافیایعو، محیطی

را و الگوی سنجش و تحلیل فضایی این مراکز  تهران تشریح کالنشهرمهم مراکز عامل غیر پدافند در موثر عوامل

 تهران از کالنشهر مهم مراکز عامل غیر پدافند در موثر عوامل سنجش الگوی ارائه منظور داد. همچنین بهتوضیح 

 هریک سهم معناداری و گردید. بدین ترتیب قدرت استفاده لیزرل افزار نرم از استفاده با تاییدی عاملی تحلیل تکنیک

تهران مورد سنجش قرار گرفته و نمودار آن ارائه  کالنشهر مهم مراکز عامل غیر مقیاس پدافند در متغیرها از

درصد معنادار بوده و اثر متغیرهای نهفته  31(. نتایج نشان داد کلیه مسیرها با احتمال 1 شماره گردید)نمودار

–اجتماعی، زا )اقتصادی تهران( بر متغیرهای نهفته درون کالنشهر مهم مراکز عامل غیر پدافند در موثر زا)عوامل برون

 جغرافیای، محیطی زیست-طبیعی تمالحظا، زیرساختها و خدمات به دسترسی، ها حریم رعایت، جمعیتی فرهنگی

باشد. همچنین آماره برازش آماره مجذور خی نیز برازش  دار می سیاسی( معنی-اداری عوامل و کالبدی عوامل، نظامی

 مدل طراحی شده را نشان داد.

 منابع
 نوین پدافند فناوری و علوم غیرعامل؛ پدافند اصول گرفتن نظر در با حساس تسهیالت یابی ( مکان2030شکوفه)، زمانی، جمال، ارکات

 .121-112صص  ; 0 شماره6  2؛ دوره(عامل غیر پدافند های فناوری و علوم)



 813 ...بر توزیع فضاییطراحی الگوی عوامل موثر 

، دلفی روش از استفاده با عامل غیر پدافند رویکرد با شهر پذیری آسیب ( رزیابی2033اکبر) علی، تقوایی؛مسلم شاهرخت، اسماعیلی

 .30-223صص ؛  18 شماره؛  3 ورهشهری؛ د مدیریت بیرجند؛ نشریه شهر: موردی نمونه

 2033، حساس و حیاتی مراکز مکانیابی در غیرعامل پدافند ضوابط نامه آیین

 غیر پدافند دید از دفاعی راهکارهای ارائه و انزلی بندر شهر مهم و حساس، حیاتی مراکز بندی ( اولویت2030کاظم) افرادی مهدی؛ برنافر

 .222-213؛ صص 01 شماره6 20 ؛ دوره(جغرافیایی علوم) ییجغرافیا علوم کاربردی عامل؛ تحقیقات

 .کشور رعاملیغ پدافند سازمان: تهران. ینیرزمیز هایسازه در رعاملیغ پدافند(. 2033) غالمرضا، یفراهان یجالل

 انتشارات و چاپ مؤسسه:  تهران. رعاملیغ پدافند در داتیتهد برآورد مدل و روش بر ای مقدمه(. 2031) غالمرضا، یفراهان یجالل

 .(ع)نیحس امام جامع دانشگاه

 پدافند سازمان: تهران. مقررات و نیقوان نهییآ در رعاملیغ پدافند(. 2083) جواد دیس، یفشارک یهاشم و غالمرضا، یفراهان یجالل

 .کشور رعاملیغ

 محالت: موردی مطالعه) غیرعامل پدافند الزامات مبنای بر شهری محالت ( ساماندهی2030اشرف)، ایرانی زاده عظیم؛حسین، نژاد حاتمی

 .32-221صص ؛  32 شماره؛  10 دوره: جغرافیایی اطالعات نشریه ؛(تهران شهر دو منطقه شش ناحیه

، های بسیط متمرکز ( مدیریت سیاسی فضا در سیستم2031علی اصغر)، زهرا و فانی، ابراهیم و احمدی پور، محمدرضا و رومینا، حافظ نیا

 .2-02صص ، شماره اول، لیتیک ـ سال نهمفصلنامه ژئوپ

 توزیع به توجه با شهری نواحی کیفیت ( ارزیابی2031محمدجواد)، فر کاملی؛مهدی، مدیری؛محسن، احدنژادروشتی؛سیداحمد، حسینی

 ریزی برنامه ؛ نشریه(تهران شهر نواحی: موردی نمونه) عامل غیر پدافند رویکرد با ساخت انسان های بحران در شهری خدمات

 .13-33صص ( ؛ 3 پیاپی) 1 شماره؛  0 دوره: فضایی

فصلنامه پژوهشی جغرافیای ، تهران کالنشهر جمعیت افزایش در اقتصادی فعالیتهای تمرکز ( نقش2088احمد)، و پوراحمد رحیم، رضایی

 .12-22صص ، شماره سوم، سال اول، انسانی

غیرعامل در آمایش اماکن حیاتی )مطالعه موردی: تهران بزرگ(؛ رساله دوره  ی پدافندها ص( تبیین و تحلیل شاخ2031غالمرضا)، زارعی

 گرایش نظامی؛ دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم)ص(. -دکتری جغرافیا

 مدل از استفاده با مشهد کالنشهر مهم و حساس، حیاتی مراکز اهمیت ریسک ( تحلیل2030مرتضی)، نژاد رضوی6 سیدهادی، زرقانی

ANP22-18صص (6 2) شماره(6 2) دوره6 شهری ریزی هبرنام ؛ مطالعات. 

 انجمن انتشارات، آکادمیک: غیرعامل؛ تهران دفاع بر مبتنی ( شهرسازی2031محمدرضا)، حسن؛ درودی، امینی پروانه؛ حسینی، زیویار

 ایران. جغرافیای

 تهران، لک اشترما ی: دانشگاه صنعت، رعاملیدر پدافند غ سکیر تیریمد، (2033) اکبر یعل، ستاره

، مالک اشتر یدانشگاه صنعت "رعاملیپدافند غ هینشر "، رعاملیدرپدافند غ سکیر تیریمد یاثرگذار ی(:چگونگ2081اکبر) یعل، ستاره

 شماره زمستان. شیپ

مالک  یه صنعتدانشگا، رعاملیاز منظر پدافند غ یابیو مکان شیآما، (2088) یعل دیس، ینی. حسدیسع، یزنگنه شهرک، اکبر یعل، ستاره

 ی.دفاع یو معمار یپژوهشکده شهرساز، رعاملیو پدافند غ شیآما یمجتمع دانشگاه، اشتر

 همایش اولین، غیرعامل پدافند نگاه با و پناهگاهی شهری منظوره چند وکارکردهای زیرزمینی فضاهای، (2033ا..) فتح، زفرقندی شمسایی
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