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  فصلنامه مطالعات مديريت شهري
 1390 زمستان/ هشتمشماره / ومس سال

  
  
  

  يشهر ريزي برنامه و اير عامل در جغرافيکاربرد پدافند غ
  ) اريشهرستان شهر :يمطالعه مورد( 

  
 ۱۵/۲/۱۳۹۱ :تاريخ پذيرش مقاله ۱۰/۶/۱۳۹۰ :تاريخ دريافت مقاله

  
  حسن کامران

  دانشگاه تهران يايگروه جغراف يات علميار و عضو هيدانش
  حسن حسيني اميني 

  ) ع( يام نور و امام عليشهري و مدرس دانشگاه پ ريزي نامهبركارشناس ارشد جغرافيا و 
Amini13888@yahoo.com  

 
  چكيده

اي  خچهيتار يا منطقهشهري و  ريزي برنامهدر آن  كاربردصاً ر عامل خصويبحث پدافند غ :مقدمه و هدف پژوهش
، همچون حفر خندق ير دفاعيو تداب) سلمان فارسي( صدر اسالمهاي  توان در جنگ مي ن ادعا رايصحت ا. دارد يطوالن

شرفت ياما با توجه به پ، جستجو نمود ....و ديوار ، رباط، شارستان، کند :در ساخت) كوروش( در ايران باستان حصار و
 و خسارات در کاهش تلفات يننو ر عامليپدافند غ يريلزوم بکارگ؛ ينظام تسليحات ن درياديبن راتييو تغ يتکنولوژ
با  يالملل نيبگر مستقل يک بازي به عنوانران يا. گردد مي ش احساسيش از پيب در شهرها به خصوصن ينو يها جنگ

استقالل ، حفظ تماميت ارضي، ضد هژموني ،)يعزت طلب( اقتدارگرايي، مردم ساالري ديني :مثل اهداف ايدئولوژيك
به فرد  منحصر يها تيموقعقرارگيري در خاورميانه و  ليدلهمچنين به  ....و الگوي پيشرفت بومي ، سياسي

تجربه هزار سال پيش ، هيدروپليتيك، ژئوايدئولوژيک، ژئو راهبردي، ژئوکالچر، ژئواکونوميک، ژئواستراتژيک، ژئوپوليتيک
 و سربازش کايامرردگي سرك جهاني به) سلطه( هژموني ديو تهدترس ، ؛ مورد طمعيقراولي تمدني دنيا و رسالت جهان

  . باشد مي لياسرائ
. باشد مي تحليلي ‐به صورت توصيفي، و روش پژوهش در آن است يکاربرد، نظر ماهيت ن پژوهش ازيا: روش پژوهش
ز استفاده ين) مصاحبه( يدانيق از مطالعات ميبوده و با توجه به نوع تحقاي  اطالعات عمدتاً کتابخانه يروش جمع آور

 شهرك اداري ييشناسا آن به بررسي شهرك اداري شهريار از نظر انطباق با اصول پدافند غيرعامل و در است وشده 
 . پرداخته شده استمركز در اين شهرك  ۴۰ار و تبعات تمركز بيش از يشهر
رض در مع، جنگ وقوعدر صورت ، پژوهش نشان داد كه شهر شهريار به دليل نزديكي به شهر تهرانهاي  يافته :ها يافته

، مركز در يك مكان ۴۰شكل گيري شهرك اداري شهريار با تمركز بيش از ، باشد و از سوي ديگر مي حمالت دشمن
   .تمركز زدايي شوند) ....و فرمانداري ( باشد و بايد حداقل مراكز حياتي اين شهرك مي برخالف اصول پدافند غيرعامل

 قين طريبد. باشد مي اريشهر ير عامل در شهرک اداريفند غت اصول پدايانگر عدم رعايق بيج تحقينتا: نتيجه گيري
و ادامه حيات شهر  که ييجا، نقاط استراتژيك شهر يو مال يکاهش خسارات جان يتوان قبل از وقوع جنگ برا مي

  . آن وابسته به اين مراكز است اقدام نمود مقاومت
  شهري ريزي نامهبر، اريشهر، يشهرک ادار، جنگ، ر عامليپدافند غ: واژگان كليدي

  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  حسيني امينيحسن  كامران و نحس
  

۱۰۸ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  مقدمه
در دنيا رخ  جنگ ۱۴۰۰۰سال گذشته  ۵۰۰۰در 

 زين شناسان جامعهحتي ، ميليارد كشته ۴داده با بيش از 
از سال ، اند کردهرا يك واقعيت اجتماعي قلمداد  جنگ
  . بدون جنگ بوده است هفته ۲تا به حال فقط  ۱۹۴۵

هايي  تجارب هشت سال دفاع مقدس همراه با درس
روزه  ۴۳جنگ ( هاي ويرانگر اخير با همسايگان نگاز ج

جنگ اول خليج ( متحدين امريکا عليه عراق ۱۹۹۱سال 
ناتو عليه  ۱۹۹۹اي سال  جنگ يازده هفته ،)فارس

امريکا و انگليس عليه  ۲۰۰۳جنگ سال ، يوگسالوي
و اسرائيل عليه لبنان  ۲۰۰۶روزه سال  ۳۳جنگ ، عراق
کشور مهاجم جهت  مؤيد اين نظر است که يبيل جنگ

درهم شکستن اراده ملت و توان اقتصادي و نظامي کشور 
با اتخاذ استراتژي  آن ياسينظام س رييو تغ مورد تهاجم

و ) اي منطقه( حساس ،)ملي( حياتي انهدام مراکز ثقل
بردن اين  نياز بابتدا به توجه خود را ) شهري( مهم

در که خود نشانگر آثار مخربي است که  مراكز نموده
را مورد  ها زير ساخت هاي احتمالي آينده کليه جنگ

  . دهجوم قرار خواهد دا
) جهاني تيريمد( و ناتو کايآمرنيروهاي نظامي  
با اقدام ، در كشور هدفتهاجم خود حتمي موفقيت براي 

به عنوان مثال ( از منابع ازيمورد نآوري اطالعات  به جمع
د يگزارش بازد هزار صفحه ۲از  کا قبل از جنگ عراقيامر

عراق استفاده  ياز مراکز نظام ياتم يبازرسان آژانس انرژ
هاي کيفي تأثيرگذار در  و مدنظر قرار دادن مؤلفه) کرد

بهترين ، ميزان موفقيت مربوطه و ارزيابي کمي نهايي
شروع  منمايند سپس در هنگا هدف را انتخاب مي

كشور ، يادشده مراکز ثقل به با حمله هوايي ابتدا عمليات
كرده سپس بصورت زميني  خلع سالحمورد تخاصم را 

استراتژي ( پردازد مي وارد شده و به اشغال سرزميني
اين استراتژي بعد از شكست امريكا در جنگ ) واردن

طرح ريزي و ) ارتش امريكا( ويتنام توسط سرهنگ واردن
گويد  مي به عنوان مثال امريكا) جدول واردن( اجرا شد

 ۱۰۰ايران را از طريق  نقطه ۳۰۰۰در صورت جنگ 
از آنها پايگاه  تا ۱۲اطراف ايران که  خود در پايگاه نظامي
سرتاسر در  يگاه نظاميپا ۷۰۰ کايامر( زند مي هوايي است

دات يا تهدي) دارد و قدرت اول نظامي دنياست ايدن
يا در جنگ  ران ويا يا هسته ساتيتأسل به زدن ياسرائ

حمله هوايي به  ۱۰۰۰ش از رژيم بعث عراق بي، تحميلي
واحد  تيريبا مدز متقابالً يران نيشهرهاي ايران کرد؛ ا

با  ينظام ۶و  ۵جاد رکن يا ،)يمقام معظم رهبر( کشور
سازمان پدافند ، اياالنب خاتم ييقرارگاه پدافند هواهاي  نام

 يروهايکردن ناي  منطقه، يکييدفاع موزا، ر عامليغ
کا اطراف يامر ييهوا يها گاهيپاد به زدن يتهد، يدفاع
 يدات دفاعيتمه ...و  يزانيو پارت يکيدفاع چر، رانيا

در ستاد کل ) استيدن ۱۲ران قدرت يا( ده استيشياند
پژوهش در  ساعت ۱۰۰۰۰ش از يران بيمسلح ا يروهاين

به  ذکر استشايان ( ..ر شده استياخهاي  مورد جنگ
زند  مي كسي كه اولين ضربه را يگفته کارشناسان نظام

كند  مي روز نيست كسي كه آخرين ضربه را تحمليپ
باال  شده بااد يبر موارد  عالوه نيهمچن ،)روز استيپ

، خالقيت، ايده پروري) يقدرت ساز( يبردن قدرت مل
ک ياستفاده از عمق استراتژ، توليد علم، نوآوري، ابتكار
توان اين  مي ....و  يعلوم انسان يساز يبوم، کشور

 يزير و برنامه؛ با آمايش دفاعي خنثي نموداستراتژي را 
سطح ، ي كشور عالوه بر شهرهايپدافندي سازمان فضا

 كالبدي کشور نيز در برابر تهاجمات نظامي مصون
، كويرها( از جغرافياي طبيعي يستفاده دفاع؛ اماند مي
، كشور) ...و  ها رودخانه، ها اچهيدر، ها کوه، ها ابانيب

در  ).ينقشه راهبرد. (باشد ريزي مي برنامهن ياز ا يا نمونه
هاي  نيرو ۵پدافند غير عامل به عنوان ركن  سطح ملي

نظامي ايران عمل كرده و باعث باال بردن قدرت ملي 
نيروي : نظامي عبارتند از گانه پنجاركان ( كشور شده

قرارگاه پدافند ، نيروي زميني، نيروي هوايي، دريايي
خاطر نشان ) افند غير عاملسازمان پد، اياالنب خاتمهوايي 

ران يا، يست نه تهاجما يران دفاعيک ايتيژئوپل کنم يم
طلب است چند صد ساله  و صلح ريپذت يقدرت مسئول

 اکثراًبوده  يحمله نکرده اگر هم قبالً حمالت يبه کشور
و شدستانه يحمله پ، يت مليامن نيتأم، ديدفع تهد يبرا

   .)۱۳۸۹، ينيام ينيحس( بس رسالتش بوده و انجام
هنوز در مقياس تک ، پذيري بحث تخصصي آسيب

 و درو معماري باقي مانده  ساخت و ساز  بنا و مباحث 
جايگاه ، ها يابي مكان وهاي پيش روي شهرسازي  عرصه
در سطح . قانوني و تخصصي خود را نيافته است، شايسته

 يهاي اجرايي ساختمان برا نامه شهرها نيز عيناً آيين
بايد تدوين و اجرا گردد تا  يشهر يو طراح يريز برنامه

چه به لحاظ ( توسعه آتي شهر به نحو ايمن هدايت شود
يابي  مکان ،)گسترش در سطح و چه از نظر تراکم و ارتفاع

ها و تأسيسات شهري متناسب با بستر طبيعي  زيرساخت
شبکه شهري ، و وضعيت زمين شناختي صورت گيرد

 يرد محلي و واحدهاکارآمد به ويژه با شعاع عملک
همسايگي با توجه به محصور بودن و نسبت ارتفاع و 

 سازي طراحي شود عرض مسير با کدهاي ايمن
)Banergeet, 1998(.   
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  ...زی شهریير برنامه و اير عامل در جغرافيکاربرد پدافند غ 

۱۰۹ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

شهر  يو بقادوام ، بازدارندگي، آستانه مقاومت ملي
تابعي است از تمهيدات دفاعي كه شهر را در مقابل انواع 

، سميوندال، يماريب، شورش، جنگ( تهديدات انساني
، يسونام، آتشفشان، ليس، زلزله( و طبيعي) ...و سم يترور

نوع  ۴۰از  شياز ب( کند مي حفظ) ...و  يخشکسال، طوفان
هاي  واژه() تجربه شده است رانيدر انوع آن  ۳۶؛بحران
   ).تحادثه اس، سانحه، دهيپد، ديتهد: ف بحرانيهم رد

دسته  يزندگ(ها  شهر يريفلسفه شکل گ يبطور کل
 ياز فاکتورها يکي؛ عامل دفاع بوده است) يجمع
 عامل دفاع بوده ران باستانيز در ايشهرها ن يابي مکان

) ...و  ين زراعيبه منابع آب و زم يکينزد: ر فاکتورهايسا(
 ....و ها  کنار رودخانه، ها کوه يپا، ها يبلندکه شهرها را در 

آن کردند تا در مقابل تهاجمات دشمن از  مي يابي مکان
 يبعض) آن زمان يحات نظاميبا توجه به تسل( دفاع کرد

بوده مثل  ينظام يها پادگانه آنها ياول هسته زينشهرها 
   ....و بوشهر ، بغداد

 مديريت بحرانهاي  پدافند غير عامل يكي از شاخه
 ۲۶از باشد؛ بيش  مي د مرتبط با آن جنگيو نوع تهد

 هري بافت شهرش يزير تا برنامه يو معمار مريپلرشته از 
 ،)بسته، باز( فرم شهر ،)يا چند هسته، ييتک هسته ا(

، دشت( ساختار منطقه ،)گسسته، متراکم( ساختارش هر
 ،)ها يدسترس، ها يجوار هم( اراضي كاربري ،)کوه، جلگه
و  يورود( حمل و نقل، محيط زيست، مسكن
 مكان يابي و غيره، آمايش سرزمين ،)شهرهاي  يخروج

  ) ۱۳۹۰، حسيني اميني( دارددر آن كاربرد 
تأسيسات و تجهيزات شهري که بخشي از آنها 

باشند و  مي کشور و مهمحساس ، هاي حياتي زيرساخت
توزيع و ارائه خدمات شهري ، بخش ديگر مراکز توليد

تأسيسات ، مخزن و منابع آب شهر، كاربري اراضي: مانند
، اورژانس، تأسيسات گاز شهري، مرکز مخابرات، برق شهر

 يرهايمترو و مس، شهرداري، فرمانداري، نشاني آتش
از جمله فضاهاي عمومي  ....و  ها مارستانيب، حمل و نقل

ي در سطح شهر و منطقه هستند که دخدماتي و راهبر
امروزه با توجه به . اند کمتر مورد پژوهش واقع شده

هاي نويني که با هزينه گزاف  تجهيزات جديد و فناوري
ارتباط  و رنديگ يمشهري قرار ي بردار هرهاحداث و مورد ب

هر گونه اختالل ( مستقيم با ساير کارکردهاي شهر دارند
از جمله ) نمايد در آنها ديگر کارکردهاي شهري را فلج مي
 . اند مواردي هستند که مورد غفلت قرار گرفته

  
  اجزاي پنج حلقه واردن :۱جدول 

  قلمراکز ث  انسان سه بايمقا  نيعناو  ها حلقه

  يستم عصبيمغز و س  يمل يرهبر  حلقه اول

 ياسيکالن سهاي  يريم گيتصم يتيمراکز امن-ياسيسيرهبر
 ها، وزارتخانه، مايصدا و س، رياست جمهوري، مجلس( نظام

، نيروهاي مسلح ستاد کل، يعمده فرمانده يها قرارگاه
  ) ...مخابرات راه دور

يديمحصوالت کل  حلقه دوم
ستم هاضمه و گردش يس

  خون

، مخازن سوخت، نيع سنگيصنا، ها شگاهيپاال،برقيهاروگاهين
و  ييعمده مواد غذا يانبارها، مهمهاي  دپو، يصنايع دفاع

  يآب رسانشبکه ، ييدارو

) دست و پا( يحرکتهاي  اندام  ها ساختر يز  حلقه سوم
 يها اتوبان، ها پل،سدها، بنادر، و متروآهن راه،هافرودگاه
  يمخابرات شهرشبکه ، عمده

و  يت مردميجمع  حلقه چهارم
  ياراده مل

ت يمراکز جمع و ها ومياستاد، روستاها، شهرها، شهرها کالن  روح و روان و اراده
  يمردم

  يدفاع يها سلول ياتيعمل يروهاين  حلقه پنجم

هاي  ستميسهاي  تيمواضع و سا، ياعالن خبر رادارهاستميس
، ييهوا يها گاهيپا، ييپدافند هوا، يو موشکاي  توپخانه

مراکز ، ييايدر يها گاهيپا، نين به زميزم يموشک يها گاهيپا
خطوط  ياتيعملهاي  گاني، يدکيقطعات  يو انبارها يراتيتعم

  .يکيتاکت يها قرارگاهمقدم 
  نگارنده: منبع
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  حسيني امينيحسن  كامران و نحس
  

۱۱۰ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  
  )نگارنده: منبع(گانه ايران  سطوح قلمرويي سه: ۱تصوير 

  
که در  يمطالعات مازان جادر اولويت اول و قبل 

نيمه ، فرم تأسيسات مدفون، نوع مصالح( استحکام بنا
معماري و رعايت الزامات پدافند  ،)مدفون و در ارتفاع

انجام ) ارتفاع و حجم، ارتباطات، ها دسترسي( غيرعامل
. يابي سايت است نياز به پژوهش درباره مکان، گيرد مي

و يابي سايت تأسيسات شهري اقدامي اساسي  مکان
بررسي و ارزيابي نقش الزامات پدافند . استاي  پايه

يابي مراکز و تأسيسات شهري اقدامي  غيرعامل در مکان
ضروري است و تأخير در آن باعث ناپايداري و 

حل و  ن انتخاب راهيبنابرا. گردد پذيري شهر مي آسيب
دستيابي به الگوي بهينه و بررسي ساز و کارهاي الزم 

  . طلبد اوري روز را ميمنطبق بر تحوالت فن
ز يكي از يمطابق با قانون برنامه پنجم توسعه ن

محورهاي اساسي موضوع امنيت ملي و دفاع بحث پدافند 
لحاظ شود؛ ها  ريزي برنامهغير عامل است كه بايستي در 

 لزوم زينر عامل يسازمان پدافند غ يدر سند راهبرد
ي، عمرانهاي  ه طرحيدر کل رعامليپدافند غدات يتمه
، كامران( د قرار گرفته استيمورد تاک ...و  يشهر

۱۳۹۰(.  
  

  مباني نظري
كشور حادثه خيز دنياست از مخاطرات  ۱۰ايران جز 
مخاطرات طبيعي  و) ن پژوهشيموضوع ا( انساني جنگ

درصد منابع  ۱۰، تهديدات ايران است نيتر محتملزلزله 

 و ۱۲رتبه معدني ، ۱رتبه از نظر منابع انرژي ( دنيا
و يك درصد جمعيت دنيا در ) جهان ۱۷رتبه  يعيطب

انه و يدر خاور م يريل قرارگين به دليهمچن. ايران است
، کيتيژئوپل :ييايمنحصر به فرد جغرافهاي  تيموقع

، يژئوراهبرد، ژئوکالچر، کيژئواکونوم، کيژئواستراتژ
هزار سال ، يرسالت جهان، کيتيدروپليه، کيدئولوژيژئوا
گر مستقل يک بازيا و به عنوان يدن يتمدن يش قراوليپ

، ينيد يمردم ساالر: ک ماننديدئولوژيبا اهداف ا يجهان
 يياقتدار گرا، يت ارضيحفظ تمام، ياسياستقالل س

ترس و ، مورد طمع ....و  يضد هژمون ،)يعزت طلب(
، چون حقوق بشرهايي  با بهانه يت جهانيريد مديتهد

به  يابيان دستامک، سميترور، انيب يآزاد، يدموکراس
نظم ، انه بزرگيچون خاورمهاي  طرح واي  سالح هسته

در  ينسکيبرژ( است ...و انه يصلح خاورم، ين جهانينو
. نامد مي ايانه را قلب دنيشطرنج خود خاورم يکتاب باز

ت يوش در وصيدار ؛)انه استيز هارتلند خاورميران نيا(
و  يالخشکس، دشمن ران را ازيا ايد خدايگو مي نامه خود

ران يک ايتيژئوپل کنم مي ديدوباره تاک .)دروغ محفوظ دار
ر و يپذ تيران قدرت مسئوليا، ينه تهاجم است يدفاع
حمله  يطلب است چند صد سال است به کشور صلح

، ديدفع تهد يبوده اکثراً برا ينکرده اگر هم قبالً حمالت
انجام رسالتش  دستانه و شيحمله پ، يت مليامن نيتأم

  . بس بوده و
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  ...زی شهریير برنامه و اير عامل در جغرافيکاربرد پدافند غ 

۱۱۱ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

وجود دارد  يتيدر داخل کشور سه کانون مهم امن
ت يمرکز‐ ۲) ها ترک( جانيآذربا ،يت قوميمرکز‐۱

 تهران، ياسيت سيمرکز‐۳) نفت( خوزستان، ياقتصاد
  ) تختيپا(

 کشور با تمرکز ياسيمرکز س به عنواناستان تهران  
 زا ار بحرانيبس ....و  يياجرا، يادار، ياسيس :اديار زيبس
 ين استان دارايا) شود يياز آن تمرکز زدا ديبا( باشد مي
در غرب  تا از آنها باشد که دو مي ن شهرستانيچند
اد و توسعه يت زيل جمعيبه دل) کرج و اريشهر( تهران

  . دارد ياديت زيتهران به سمت غرب اهم
هاي استان  شهريار به عنوان يکي از شهرستان 

رب و نفري در قسمت غ ۰۰۰،۲۰۰،۱تهران با جمعيت 
وزارت  به تازگي. (جنوب غرب اين استان واقع شده است

 مالرد و، ن شهرستان را به سه شهرستان قدسيکشور ا
شهر ، مرکز اين شهرستان) م کرده استيار تقسيشهر

و به داليل زير  شهريار با جمعيت باالي دويست هزار نفر
 ق در خصوصيتحق و يداراي اهميت فراوان جهت بررس

. باشد مي در آن مهيدات پدافند غير عاملنظام شهري و ت
تراکم : داليل اهميت اين شهرستان عبارتند از برخي از

سطح  پذيري در باالترين سطح مهاجر و جمعيت باال
دشتي نسبتاً وسيع که عاري از ، كشور استان تهران و

نزديکي ، هاي شاخص است پستي و بلندي و ناهمواري
مهم و ، مراکز حساسخيلي زياد به شهر تهران و وجود 

وجود نيروي کار زياد که عمدتاً در تهران ، در آن حياتي
 سيدالتأسيجدوجود دو شهرک ، مشغول به کار هستند

 توسعه و، شهرستاناين انديشه و پرند در اطراف 
آب ، گسترش روزافزون به علت اشباع شدن کرج و تهران

وزش باد محلي شهريار از دشت قزوين  و و هواي مطلوب
حالت ، ه کوير قم که جاذب جمعيت سرريز تهران استب

وجود مراکز ، مرکزي و قزوين، مرکزيت بين استان تهران
ر در يانفجار اخ( مركز نظامي ۳۵بيش از  متعدد نظامي

مهم  تکاور ۳۳و  ۲۳لشگر  ۲و  اريدگنه شهريپادگان ب
: وانع توسعه تهرانبه علت م ،از آن هستاي  نمونه) ارتش
وجود دشت  ،)ريکو( و جنوب) کوه( شرق ،)کوه( شمال

جهت  يعامل) شهرياردشت ( مستعد در غرب تهران
نزديکي به ، سمت است نيا توسعه روزافزون تهران به

تغيير ، پيام و بادآمهر، المللي امام خميني فرودگاه بين
هاي  عبور راه، کاربري اراضي وسيع کشاورزي به مسکوني

اتوبان ، اتوبان کرج( يا مختلف حمل و نقل ريلي و جاده
محور کرج و تهران ( قزوين، آهن مرکزي راه، ساوه

عدم توجه به  ،)ترين مسير حمل و نقل کشور پرتراکم
، هاي توسعه شهري اصول پدافند غيرعامل در برنامه

هاي وسيع و لزوم استفاده  وجود فضاي سبز و باغ
هاي آمايش سرزمين و  طرح عدم وجود، پدافندي از آنها

و موقعيت  نزديکي سد کرج، هاي محيطي يابي توانارز
وجود نيروگاه توليد برق ، جنگخطرناک آن در هنگام 

، وجود سه رودخانه کرج، در نزديکي اين شهر منتظر قائم
 ،)کوه تخت رستم( يد ثانيتخت جمش، شور و کردان

عمراني متعدد و لزوم تدابير هاي  و وجود طرحها  قلعه
 رياخبا اين تفاسير در چند سال  ....و دفاعي براي آنها 

با هدف دسترسي آسان و  اين شهرستان مسئوالن
الگوبرداري از ساير کشورها اقدام به تمرکز تدريجي بيش 

، فرمانداري :مثل) ۱۰شماره جدول ( مرکز شهري ۴۰از 
 ....و گاز ، آب و فاضالب، نشاني آتش، بيمارستان، پليس

حسيني ( اند؛ کرده در يک نقطه با عنوان شهرک اداري
  ) ۱۳۹۰، اميني
بر ، پدافند غيرعامل اساس اصول اين پژوهش بر 

تمرکز در راستاي اصول اين اين فرضيه استوار است که 
در اين ؛ لذا نيست و با آن مغاير است رعامليپدافند غ

ق به توضيح و تشريح روش ماتريسي و سپس يتحق
، اسبه نقاط حس بندي مراکز اين شهرک اداري درجه

 ياتيعمل يسپس راهبردها، حياتي و مهم پرداخته شده
  . شنهاد شده استيجهت حل اين مسئله پ

  
  جامعه و فضاي پژوهش، روش تحقيق

رويکرد حاکم . نوع کاربردي است پژوهش حاضر از
از ، که در آن توصيفي ـ تحليلي است، بر اين پژوهش

ز استفاده يسم نيتيويسم و فرا پوزيتيويپوزهاي  روش
 ييدر آن شامل شناسا يمورد بررس يرهايمتغ ده ويردگ

به منظور ، اريشهر حساس و مهم، ياتيحهاي  مكان
و باال بردن  از حمالت دشمن يناشهاي  کاهش خسارت
 يدفاع شهرسازيو آستانه مقاومت و  قدرت دفاعي

 يبررس يبرا يسين مقاله از روش ماتريدر ا. باشد مي
ر عامل يصول پدافند غار با ايانطباق نظام شهري شهر

ار يشهر شهرك اداري ييبه شناسا كه استفاده شده است
در اين شهرك پرداخته  مركز ۴۰و تبعات تمركز بيش از 

  . است شده
فضاي پژوهش محدوده شهر شهريار به طور کلي و 
محدوده شهرک اداري شهر شهريار به طور خاص و 

تعدادي از کارشناسان ، جامعه آماري پژوهش حاضر
مهندسين مشاور و ( خصوصي ،)شهرداري( خش عموميب

اساتيد  ،)فرمانداري و ادارات( دولتي ،)دفاتر مهندسي
مسئوالن بلند پايه اجرايي ، پژوهشگران مرتبط، دانشگاه
  . هستند ...و غيره مردم، يارشد نظامكارشناسان ، كشور
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  حسيني امينيحسن  كامران و نحس
  

۱۱۲ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

در راستاي شناخت وضع موجود و درک ضرورت 
اقدام ، رعامل در شهر شهرياربررسي تمهيدات پدافند غي

هاي خام از نتايج آخرين سرشماري  به گردآوري داده
، ۱۳۸۵ سال نفوس و مسکن کشور در مرکز آمار ايران

د و با بررسي مطالعات طرح جامع و تفصيلي شهريار يگرد
، هاي مربوطه از وزارت مسکن و شهرسازي و اخذ نقشه

اداري جايگاه شهر و سايت ، مطالعات ميداني وسيع
تدقيق  ....و اجتماعي ، اقتصادي، شهريار به لحاظ طبيعي

سطوح ، جدول ماتريسي ازت با استفاده يد و در نهايگرد
هاي  گيري تا تعيين پروژه هاي تصميم مختلف عرصه

در اين . اي مشخص و ارائه خواهد شد تغييري و توسعه
 زين  ARC GIS , Excel-Spssافزارهاي  از نرم، پژوهش
   .)۱۳۹۰، حسيني اميني( ه شده استاستفاد
  

  پيشينه تحقيق
 و يساز آماده، آندات يت تمهيو رعا يريگ شيپ

ساز در مقابل هر نوع  انسان و يمصون نمودن عوامل انسان
ن موضوع در يا. ر استيتدب نشان دهنده) جنگ( يبحران

شه فاتحان و يخ از ذهن مدبران دور نمانده و هميطول تار
 جنگقبل از وقوع  ياقدامات تدافع ازاي  قهرمانان افسانه
، وشيدار، چون کوروش يکسان، اند بهره جسته

 يريران باستان با تدابيدر ا. ...و سورن ، آرش، ارشاهيخشا
، قلعه، و بارو برج، ربض، شارستان، چون ساخت کهندژ

ي شاه عباس صفو ،....و  هيادو، شميابر يراه شاه، سد
دان نقش يم، اروانسراک ۱۰۰۰ جاديابا ) ييخ بهايش(

مستشاران  يريکارگ بهر با ير کبيام ،....و  پل ۳۳، جهان
 ياسيدر استقالل س يمصدق سع ،...و دارالفنون ي، نظام

حصار ، حفر خندقدر صدر اسالم با  يو سلمان فارس. ...و 
  . اند داشته ير دفاعيتداب. ...و 

به دشمن  يدات جنگيتهد که يط کنونيدر شرا
هم  يديبر فرض اگر تهد( افته است؛ي شيافزا شدت

) از دفاع غافل بود يستيدرزمان حال در کار نباشد نبا
است  يکار) ۶رکن ( ر عامليضرورت بكارگيري پدافند غ

  .بس هوشمندانه

  آن جوار هم يو شهرهاشهر شهريار  :۱ نقشه
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  ...زی شهریير برنامه و اير عامل در جغرافيکاربرد پدافند غ 

۱۱۳ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

ر عامل يپدافند غ گذار انيبن( مقام معظم رهبري
تمهيدات پدافند غيرعامل را  :فرمودند) رانيدر ان ينو

  . بر افروزيداي  عملي سازيد و آن را مثل شعله
پايان جنگ جهاني دوم در بسياري از  پس از

کار  به عنوان راهنوين پدافند غيرعامل ، کشورهاي جهان
پذيري تأسيسات  در جهت کاهش آسيب مسلحانه ريغ

تجهيزات زيربنايي و نيروي انساني مطرح شده و ، شهري
است به عنوان مثال كشوري مثل د توجه قرار گرفته مور

آن ملزم به هاي  ارتش ندارد كليه ابنيه اصالًسوئيس كه 
يا در كره شمالي  و هستند يا هستهساخت پناهگاه ضد 
ن يم چنديک بندر حجي يبه جا اد ويمترو را در عمق ز

 سازند تا از دسترس دشمن در امان باشد مي بندر کوچک
 يپکن را طور و يشانگها يها ابانيخن يا در چي و

را به  يابانيخهاي  که بتوان شورش اند کرده يطراح
ز هر يشرفته نيپ يدر کشورها، کنترل نمود يآسان
ده يسنج آن يدفاعهاي  جنبه ديقبل از اجرا بااي  پروژه
   .)۱۳۸۹ پريزادي( شود

ت ين امنيتضم، حفظ جان مردم يپدافند به معن
در همه  يت مليحاکم و يت ارضيانت از تماميص، افراد

هر گونه تجاوز  ت ويموقع، طيمواقع در برابر هرگونه شرا
 و) ۱۳۸۹ حسيني اميني( باشد مي رگيري سالحابدون بك

 يريبکارگپدافند عامل که  :شود مي ميبه دو شاخه تقس
 در مقابل هر گونه حمله مسلحانه استعمالسالح 

 فين طور تعريتبار پدافند عامل را ا يازين. شود مي
، سالح يريدفاع در مقابل دشمن با بکارگ :کند مي
 به منظور از کار يرزم يها کيو تکن يزات جنگيتجه

، كامران( آن ينابود دشمن و ين جنگيانداختن ماش
مديريت هاي  يكي از شاخه ر عامل کهيو پدافند غ) ۱۳۹۰

ش از يت پيريمد يد آن رويشتر تأکيب بحران است و
که  يا ر مسلحانهيعبارتست از هر اقدام غ باشد مي بحران

 ها،  ساختمان، يانسان يروين يريب پذيموجب کاهش آس
کشور در مقابل هاي  انياسناد و شر، زاتيتجه، ساتيتأس

   .)۱۳۸۹ پريزادي( حمالت مسلحانه دشمن گردد
ر يد مرتبط با پدافند غيالزم به ذکر است نوع تهد

 يعيو طب يندات انساير تهديسا عامل جنگ است و
رانه خاص خود يشگيدات پيت بحران و تمهيريمشمول مد

ر يپدافند غ زين يداخل پردازان هينظرشتر يب طلبند؛ مي را
رانه در برابر حمالت يشگيد بر بعد دفاع پيتأک عامل را با
 ،)۳ ،۱۳۸۶ اين يموحد( اند کردهر يتعب) جنگ( دشمن

 تبار يازين( ،)۱۵ ،۱۳۸۸ ينبات( ،)۱۴۵ ،۱۳۸۹ نوبخت(
   .)۱۶ ،۱۳۸۶ يجد() ۱۵ ،۱۳۸۷

خصوص موضوعات مرتبط با پژوهش در سطح  در
کشور مطالعاتي که هم به اجرا رسيده و هم انجام شده 

مطالعات و کاهش خطرات سدهاي  :زا است عبارتند
ريزي مطالعات  برنامه) ۱۳۸۴( آذربايجان در مقابل جنگ

زي ري برنامه ،)۱۳۸۵( سازي پتروشيمي شيراز مقاوم
 سازي منازل مسکوني پااليشگاه اصفهان مطالعات مقاوم

سازي اصفهان  انجام مطالعات طرح جامع ايمن ،)۱۳۸۳(
 جنگ و انفجار، حريق، زلزله، بزرگ در مقابل سيل

هاي  انجام کليه مطالعات و ارائه طرح ،)۱۳۸۲(
سازي جهت کاهش ريسک ناشي از خطرات بالقوه  مقاوم
 قشم و زرند، بروجرد، هاي بم و جنگ در شهرستان زلزله

هاي اعالم و اطفاي حريق  طراحي سيستم ،)۱۳۸۱(
انجام  ،)۱۳۸۴( ساختمان مرکزي اداره گاز اصفهان
الزم به  .)۱۳۸۳( مطالعات سيالب شهرک صنعت نساجان

نه ين سال است در زمين مقاله چنديسنده ايذکر است نو
 ريزي امهبرنا و يجغراف کاربرد آن در ر عامل ويپدافند غ

، کتاب( اثر ۲۰ش از يبا چاپ ب کند و يکار م يشهر
، يجيترو، يشيهما، يا کنگره، يپژوهش‐يمقاالت علم

منابع آمده  آنها در يکه شناسنامه تمام ....و روزنامه 
  . باشد مي شتازين حوزه پيدر ا) است

ر يسازمان پدافند غ: ز عبارتند ازيمراکز مرتبط ن
هاي  تهيکم، ر عامل کشوريرخانه پدافند غيدب، عامل

 رعامليپژوهشگاه پدافند غ، ر عامل در اداراتيپدافند غ
 ...و ) يعيسوانح طب( ت بحرانيريسازمان مد ،)يخصوص(
   .)۱۳۸۹ حسيني اميني(

  
  پژوهشهاي  يافته

      روش ماتريسي
مطالعه و بررسي که به عنوان يک  معيارهاي مورد

ي مختلف در نظريه مورد قبول و اجرايي با کاربردها
منابع مربوطه ثبت گرديده تحت عنوان ماتريس کارور 

جمع  »کارور«کلمه اختصاري . قابل تشخيص است
بندي اهداف يا  گانه اولويت حروف اول معيارهاي شش

در طول مطالعات و . انتخاب بهترين هدف است
معيار ديگري که در واقع ، هاي تکميلي بعدي بررسي

با عنوان ارزش اقتصادي معيار هفتم محسوب گرديده 
مستحدثات و بازدهي ارزي و ريالي آن که در حقيقت 
تأثير تخريب هدف در افکار عمومي جهان است به 

  . گانه اضافه گرديد معيارهاي شش
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  حسيني امينيحسن  كامران و نحس
  

۱۱۴ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  گانه انتخاب بهترين هدف از سوي دشمن معيارهاي هفت :۱جدول 
  حروف اول معيارهاي اولويت هدف  رديف

 Criticality ( C( فاهميت و حساسيت هد  ۱

  Access ability (  A( قابليت دسترسي هدف  ۲
  Recuper ability (  R( قابليت مرمت و احياي مجدد هدف  ۳
  Vulnerability (  V( پذيري هدف آسيب  ۴
  Effect (  E( تأثيرپذيري هدف  ۵
  Recognizability (  R( قابليت کشف هدف  ۶
  CARVER  نام ماتريس يا مجموع حروف اول  

۷  
 يا) Economic Value( ارزش اقتصادي مستحدثات و بازدهي ارزي و ريالي

 )Economic Worth ( که مخفف آنEW  ياEV است  
  

  
  اهميت و حساسيت هدف) الف

، اهميت و حساسيت هدف در حقيقت ميزان اهميت
، نظامي، اجتماعي، سياسي، حساسيت و ارزش اقتصادي

  . هدف است ....و امنيتي 
  بليت دسترسي هدفقا) ب

هدف در صورتي قابل دسترسي است که دشمن 
بتواند به سهولت به طرق فيزيکي يا شليک از راه دور 
بدون مواجه شدن با موانع طبيعي يا مصنوعي به هدف 

  . رسيده و مأموريت خود را انجام دهد
مالحظات تأثيرگذار در دسترسي به هدف عبارتند 

تجهيزات ، عالم خطرهاي هشداردهنده و ا سامانه :از
تسليحات موجود پدافند هوايي در ، تجسسي و مراقبتي

موانع مصنوعي از قبيل ، عوارض و منابع طبيعي، منطقه
اندازه ، عمق و فاصله هدف، اي  ديوارهاي حفاظتي و سازه

عميق ، زميني زير، سطحي( موقعيت مکاني هدف، هدف
نقل سيستم حمل و ، شرايط آب و هوايي ،)مه عميقييا ن
  پوشش و انقضا، اي و ريلي جاده
  قابليت مرمت و احياي مجدد هدف) پ

قابليت مرمت و احياي مجدد هدف بدين مفهوم 
گيري و اصابت و ايجاد خسارت به  است که بعد از هدف

توان آن را ترميم و به حالت  در چه مدت زمان مي، آن
  . اول برگرداند

اي مالحظات و عوامل تأثيرگذار در مرمت و احي
   :مجدد هدف عبارتند از

امکانات و تجهيزات موجود در محل از ، تسليحات
، هاي سنگين و تجهيزات مهندسي جرثقيل :قبيل

تجهيزات و قطعات يدکي موجود براي جايگزيني و 
، ديده  تجهيزات و قطعات معيوب و خسارت، تعمير

نيروي ، امکانات تعميراتي، نبودن هدف به فردمنحصر 
تجهيزات اطفاي ، و ماهر در دسترس انساني متخصص

ميزان آمادگي و سازماندهي ، تحريم اقتصادي، حريق
  . جهت مواجهه با بحران

  پذيري هدف آسيب) ت
پذير است که به راحتي  يک هدف در صورتي آسيب

خطرپذير بوده و در صورت ، و سهولت در مقابل تهديدات
 . تهاجم دشمن با خسارات و تلفات زيادي مواجه گردد

هدف  يريب پذيآس مالحظات و عوامل تأثيرگذار در
 : عبارتند از

اهداف موجود در دسترس ، ماهيت و ساختار هدف
موقعيت ، تجهيزات و تأسيسات، نيروي انساني :شامل

  .مواد و اقالم پرخطر، نامناسب مکاني
  تأثيرپذيري هدف) ث

ميزان تأثيرات ، منظور از تأثيرپذيري يک هدف
نظامي و امنيتي پس از ، اجتماعي، سياسي، اقتصادي

مبناي سه  تأثيرات حمله به اهداف بر. انجام تهاجم است
  . اي و محلي قابل ارزيابي است منطقه، سطح سراسري

  قابليت کشف و شناسايي هدف) ج
ميزان ، قابليت کشف و شناسايي هدف در حقيقت

تجهيزات و ، تشخيص و شناسايي هدف توسط منابع
ي و اطالعاتي دشمن در شرايط هاي شناساي سامانه

  . مختلف است
مالحظات تأثيرگذار بر قابليت کشف و شناسايي 

   :هدف عبارتند از
، پيچيدگي هدف، اندازه هدف، شرايط آب و هوايي

 اختفا و پوشش هدف، وضعيت استتار، عاليم و آثار هدف
  ارزش اقتصادي مستحدثات و بازدهي ارزي و ريالي) ح
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  ...زی شهریير برنامه و اير عامل در جغرافيکاربرد پدافند غ 

۱۱۵ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

  ريسي مربوط به ارزشيابي اهميت و حساسيت هدفمشخصات مات: ۲جدول 
  ارزش معيار  رديف
  ۱۰  اقتصادي  ۱
  ۱۰  سياسي  ۲
  ۱۰  اجتماعي  ۳
  ۱۰  نظامي  ۴
  ۱۰  امنيتي  ۵
  ۱۰  فرهنگي  ۶
  ۱۰  اعتقادي  ۷

  ۵۰  شود از هفت فاکتور مطرح شده پنج فاکتور که اهميت بيشتري دارند انتخاب مي  مجموع

  
بازدهي ارزي و ريالي  ارزش اقتصادي مستحدثات و

در حقيقت ميزان تأثير تخريب هدف در افکار ، هدف
عمومي جهان و ميزان کاهش ارزش و اعتبار يک هدف 

به عنوان مثال ممکن . اقتصادي در انظار عمومي است
است ارزش اقتصادي نيروگاه بوشهر و ميزان اعتبار ارزي 
و ريالي که از سوي جمهوري اسالمي ايران در آنجا 

 دالر و يا ريال Nمقدار مشخصي مانند . زينه گرديده
باشد ولي اين تأسيسات در مجامع عمومي و در افکار 

  . جهاني بسيار باالتر است
  

  ) بندي هدف اولويت( ارزش نهايي ماتريس کارور
يک از معيارها در  براي مشخص شدن هر

گانه بر مبناي  معيارهاي هفت، سناريوهاي حمله دشمن
) ۱۰الي  ۱( با مقياس عددي، اي دشمنوضعيت آن بر
سپس هر يک از نمرات اخذ شده . شود نمره داده مي

هدفي ، مرتبط با هر معيار در جدول نهايي منظور گرديده
بهترين هدف براي ، که باالترين نمره را کسب نمايد

به عبارت ديگر هر يک از معيارهاي . حمله خواهد بود
. ماتريس هستندخود داراي يک ، گانه انتخابي هفت

هاي شماره   گانه مطرح در جدول هاي هفت نمرات ماتريس
  . آورده شده است ۱۰تا  ۱

، گانه مطرح در جدول هاي هفت نمرات ماتريس
هر هدفي که باالترين . نمره هستند ۱۰۰حداکثر داراي 

بهترين هدف ، کسب نمايد) ۵( نمره را در جدول شماره
به طور کلي اهداف . بود و يا هدف با اولويت باالتر خواهد

مورد انتخاب دشمن با توجه به نمره دريافتي در جدول 
حساس و مهم تقسيم ، به سه گروه حياتي) ۹( شماره
 ۱۰۰به طور کلي اين جدول حداکثر داراي . گردد مي

 ۱۰۰الي  ۷۰اي بين  هر هدف که نمره. نمره است
دريافت نمايد جزو اهداف حياتي محسوب گشته و در 

؛ و نمايد تهاجمي دشمن اولويت اول را کسب ميجدول 
، باشد کينزد ۱۰۰هر قدر نمره کسب شده به نمره 

اولويت باالتري را نسبت به اهداف هم طبقه خود کسب 
  .نمايد مي

  
  مشخصات ماتريسي مربوط به ارزشيابي قابليت دسترسي به هدف: ۳جدول 

  ارزش معيار  رديف
  ۱۰تا  ۹  هدف به سهولت قابل دسترسي باشد  ۱
  ۸تا  ۷  هدف قابل دسترسي باشد  ۲
  ۶تا  ۵  هدف نسبتاً قابل دسترسي باشد  ۳
  ۴تا  ۳  هدف به سختي قابل دسترسي باشد  ۴
  ۲تا  ۱  هدف قابل دسترسي نباشد  ۵

  ۱۰تا  ۱  هدف متناسب با يکي از پنج فاکتور حداکثر ده و حداقل يک نمره است  مجموع
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  حسيني امينيحسن  كامران و نحس
  

۱۱۶ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  ط به ارزشيابي قابليت مرمت و احياي مجدد هدفمشخصات ماتريسي مربو: ۴جدول 

  ارزش  معيار  رديف

  ۱۰تا  ۹  برد مرمت و احياي هدف بيش از يک سال زمان مي  ۱

  ۸تا  ۷  برد مرمت و احياي هدف شش ماه الي يک سال زمان مي  ۲

  ۶تا  ۵  برد مرمت و احياي هدف سه ماه الي شش ماه زمان مي  ۳

  ۴تا  ۳  برد ي سه ماه زمان ميمرمت و احياي هدف يک ماه ال  ۴

  ۲تا  ۱  برد مرمت و احياي هدف يک ماه زمان مي  ۵

  ۱۰تا  ۱  هدف متناسب با يکي از پنج فاکتور حداکثر ده و حداقل يک نمره است  مجموع

  
اهدافي که نمره دريافتي آنها در جدول مطرح شده 

باشد جزو اهداف حساس مطرح شده و  ۷۰الي  ۴۰بين 
تر از اولويت  اولويتي پايين، مي دشمندر جدول تهاج

اهداف حياتي کسب نموده اما متناسب با نزديکي نمره 
اولويت باالتري در اهداف هم  ۷۰کسب شده آنها به نمره 

باالخره اهدافي که نمره . طبقه خود کسب خواهد نمود
باشد جزو  ۴۰الي  ۹دريافتي آنها در جدول مطرح بين 

، جدول تهاجمي دشمناهداف مهم مطرح گشته و در 
تر از اولويت اهداف حساس کسب نموده اما  اولويتي پايين

 ۴۰متناسب با نزديکي نمره کسب شده آنها به نمره 
  . نمايند طبقه خود کسب مي اولويت باالتري در اهداف هم

هاي  به طور کلي اهميت و شناخت شاخص
حساس و مهم از سه اصل کلي ، کننده نقاط حياتي تعيين
امکانات و ، مقدورات، مقاصد متجاوز :جنگ شامل تصوير
زمان حمله و ، هاي مورد استفاده در تجهيزات آوري فن
هاي راهبردي و عملياتي آن ـ قابليت و امکانات  طرح

متأثر گرديده و به ميزان خرابي و ، دفاعي کشور هدف
، آسيب، حاصل از اقدامات دشمن و بروز بحران  آسيب

، ميزي که به نظام سياسيآ صدمات جدي و مخاطره
، توليدي و اقتصادي، کنترل و فرماندهي، هدايت

دفاعي وارد ، اجتماعي، ارتباطي و مواصالتي، پشتيباني
اي و  منطقه، گردد با سطح تأثيرگذاري سراسري مي

  . گردد محلي در کشور تقسيم مي
  

  پذيري هدف مشخصات ماتريسي مربوط به ارزشيابي ميزان آسيب :۵جدول 

  ارزش  معيار  يفرد

  ۶  کننده نياز کشور بوده و در عمق سطحي واقع است نيهدف تأم  ۱

  ۴  کننده نياز کشور بوده و در عمق متوسطي واقع است نيهدف تأم  ۲

  ۲  کننده نياز کشور بوده و در عمق عميق واقع است نيهدف تأم  ۳

  ۶  هدف با اراده کشور مرتبط بوده و در عمق سطحي واقع است  ۴

  ۴  با اراده کشور مرتبط بوده و در عمق متوسطي واقع است هدف  ۵

  ۲  هدف با اراده کشور مرتبط بوده و در سطح عميق واقع است  ۶

  ۶تا  ۲  هدف متناسب با يکي از دو وضعيت حداکثر شش و حداقل دو نمره است  مجموع
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  ...زی شهریير برنامه و اير عامل در جغرافيکاربرد پدافند غ 

۱۱۷ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

  مشخصات ماتريسي مربوط به ارزشيابي ميزان تأثيرپذيري هدف :۶جدول 
  ارزش معيار  رديف
  ۶  تأثير تهاجم اقتصادي بوده و سراسري است  ۱
  ۴  اي است تأثير تهاجم اقتصادي بوده و منطقه  ۲
  ۲  تأثير تهاجم اقتصادي بوده و محلي است  ۳
  ۶  گيرد مي در برتأثير تهاجم اقتصادي بوده و سراسر جمعيت را   ۴
  ۴  گيرد مي در برتأثير تهاجم اقتصادي بوده و يک منطقه جمعيتي را   ۵
  ۲  گيرد مي در برتأثير تهاجم اقتصادي بوده و جمعيت محلي را   ۶

  ۶تا  ۲  هدف متناسب با يکي از دو وضعيت حداکثر شش و حداقل دو نمره است  مجموع

    
  مشخصات ماتريسي مربوط به ارزشيابي قابليت کشف و شناسايي هدف :۷جدول 

  ارزش معيار  رديف
  ۲  نيستشرايط آب و هوايي مؤثر   ۱
  ۰  شرايط آب و هوايي مؤثر است  ۲
  ۲  اندازه هدف مناسب تهاجم است  ۳
  ۰  اندازه هدف مناسب تهاجم نيست  ۴
  ۲  هدف ساده و تهاجم آسان است  ۵
  ۰  هدف پيچيده و تهاجم مشکل است  ۶
  ۲  از هدف عاليم و آثار متعدد موجود است  ۷
  ۰  عاليم و آثار هدف نامشخص است  ۸
  ۲  ار براي نگهداري هدف استفاده نشده استاز اصول استت  ۹
  ۰  از اصول استتار براي نگهداري هدف استفاده شده است  ۱۰
  ۲  از اصول اختفا براي نگهداري هدف استفاده نشده است  ۱۱
  ۰  از اصول اختفا براي نگهداري هدف استفاده شده است  ۱۲
  ۲  شد نخواهداحتماالً از اصل پوشش براي نگهداري هدف استفاده   ۱۳
  ۰  احتماالً از اصل پوشش براي نگهداري هدف استفاده خواهد شد  ۱۴

  ۱۲تا  ۰  است ۱۴الي  ۱هدف متناسب با ده فاکتور فوق داراي ارزش برابر   مجموع

    
  مشخصات ماتريسي مربوط به ارزشيابي ارزش اقتصادي و بازدهي ارزي و ريالي هدف :۸جدول 

  ارزش معيار  رديف
  ۳  و بازدهي ريالي و ارزي هدف باال است ارزش اقتصادي  ۱
  ۲  ارزش اقتصادي و بازدهي ريالي و ارزي هدف متوسط است  ۲
  ۱  ارزش اقتصادي و بازدهي ريالي و ارزي هدف پايين است  ۳

  ۳تا  ۱    مجموع
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  حسيني امينيحسن  كامران و نحس
  

۱۱۸ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  هاي هر معيار ميزان ارزش معيارهاي انتخاب هدف و حوزه :۹جدول 
  هاي فرعيحوزه ارزش کمي شرح معيار  رديف

  نمره ۵۰حداکثر   اهميت و حساسيت هدف  ۱
، نظامي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي( حوزه ۷

  ) امنيتي و اعتقادي، فرهنگي

  نمره ۱۰حداکثر   قابليت دسترسي به هدف  ۲
تجهيزات و نيروي ، ساتيتأس، مکان( حوزه ۴

  ) انساني

  حوزه ۱  نمره ۱۰حداکثر   قابليت مرمت و احياي مجدد هدف  ۳

  ) جغرافيا و جمعيت( حوزه ۲  نمره ۶حداکثر   پذيري هدف ميزان آسيب  ۴

  ) ن نيازهاي حياتي و اداره کشوريتأم( حوزه ۲  نمره ۶حداکثر   ميزان تأثيرپذيري هدف  ۵

 ) تهديد و نوع تهديد يداريو پا ميزان( حوزه ۲  نمره ۶حداکثر   قابليت کشف و شناسايي هدف  ۶

۷  
بازدهي ارزي ارزش اقتصادي مستحدثات و 

  و ريالي
  حوزه ۱  نمره ۳حداکثر 

  
هدف متناسب با هفت فاکتور فوق داراي 

نمره  ۹و حداقل  ۱۰۰ارزشي برابر حداکثر 
  است

  هدف حياتي است  ۱۰۰تا  ۷۰
  هدف حساس است  ۶۹تا  ۴۰
  هدف مهم است  ۳۹تا  ۹

  ) ۱۳۹۰، صارمي( :منبع
  

اکز پس از طي مرحله ماتريسي و ارزيابي کليه مر
شهرک اداري و نتايجي که حاصل شد  و اطرافداخل 

مشخص شد هفت مرکز از مراکز شهرک اداري داراي 
 ،)۱۰۰‐ ۷۰امتياز بين ( اهميت حياتي در سطح شهريار

و نهايتاً ) ۶۹‐۴۰امتياز ( مرکز اداري اهميتي حساس ۱۴
؛ هستند) ۳۹‐ ۹ نيبامتياز ( مرکز داراي اهميتي مهم ۲۵
توان به اهميت مراکز موجود  مي شده از نتايج حاصللذا 

اصول  يريبکارگ يدر اين شهرک پي برده و به بررس
  . پرداخت شهركن ير عامل در ايپدافند غ

 : باشند مي رير عامل به شرح زياصول پدافند غ 
، دفاعي يابي  مکان، سازي پراکنده، سازي کوچک
اطالع رساني و ، استحکام، اختفا، استتار، تمرکززدايي

 . فريب و غيره، پوشش، يبوم آمايش دفاعي ،ن خبراعال
توان گفت که اصول پدافند غيرعامل در  مي
ابي و تمرکز اين مراکز در شهرک اداري شهريار ي مکان

شتر مورد يب پدافند غير عاملکن آنچه در يرعايت نشده ل
و  يابي مکان، يساز پراکنده، يساز کوچک د استيتأک

ن يدر ا مركز ايجاد شدهبه تبا توجه  ؛است ييتمرکز زدا
کل اين شهرک يک هدف واحد را براي دشمن ، شهرک

، پراکندگي، دهد که در صورت تعديل تشکيل مي

تمرکززدايي و رعايت اصول پدافند غير عامل از يک 
  . خواهد گرفت به خودهدف واحد خارج و شکل دفاعي 

نقاط ضعف اين شهرک ، نيمحققهاي  افتهيبر اساس 
  : ر استيز به شرحبا اصول پدافند غيرعامل در مقايسه 

با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق تنها نقطه 
مثبت و شايد هدف مسئوالن که اقدام به تجمع اين 

براي  سهولت دسترسي، اند مراکز در يک شهرک کرده
ها و  مراجعان را بتوان ذکر کرد و با توجه به مصاحبه

شخص شد که در م، ميداني به عمل آمده يبازديدها
هاي قبل به علت پراکندگي هر يک از مراکز در نقاط  سال

مختلف شهر دسترسي به آنها با توجه به بعد مسافت 
 در. گرفت بر بوده و به سختي صورت مي تقريباً زمان

 يدسترس، صورتي که با تجمع اين مراکز در يک منطقه
ه شدتر  راحت.... و زمان ، ن مراکز به لحاظ ترافيکيبه ا
 از يشتر با الگو برداريب يادارهاي  ن شهرکيچن. (است
ست يار هم نيآلمان ساخته شده و مختص شهرهاي  شهر
با تمرکز  ين شهرک اداريز چنين) کرج( استان البرز در

  ). است يريگ باال در حال شکل
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  ...زی شهریير برنامه و اير عامل در جغرافيکاربرد پدافند غ 

۱۱۹ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

 نقاط ضعف پدافند غيرعامل :۱۰جدول 

 وضع موجود شهرک اداري اصول پدافند غير عامل
  سازي انبوه  سازي کوچک ‐۱

  يتجمع ساز  سازي پراکنده ‐۲

  ندارد  يابي مکان ‐۳

  تمرکز شديد  تمرکززدايي ‐۴

  باز و قابل ديد به صورت آسان  استتار ‐۵

  متوسط  استحکام ‐۶

  باز و قابل ديد به صورت آسان  اختفا ‐۷

  ندارد  آمايش سرزمين ‐۸

  ندارد  آمايش دفاعي ‐۹
  ندارد  فريب ‐ ۱۰  

  ندارد  پوشش ‐  ۱۱

  دهعات نگارنمطال :مآخذ
  

   يريجه گينت
استان تهران و در  يها ستانار از شهريهرش
با توجه به . آن واقع شده است يغرب يگيهمسا

) كوه( شرق) كوه( توسعه تهران در شمالهاي  محدوديت
دشت مساعد ( به سمت غرب نتوسعه تهرا) كوير( جنوب
 يها پادگانهمچنين . ناپذير است اجتناب) كرج و شهريار

نظامي نيز به آن  موقعيت) پادگان ۳۵از بيش ( ارشم يب
و  يز کشاورزيمسطح حاصلخ ياراض يدارا. داده است

عالوه بر ، ل بزرگ شاهسونياز ا ياسکان بخش، يباغ
 نيتأمو  يخدمات، يخوابگاه :يها نقش، ينقش چهارراه

، دارد زيرا ن جوار هم يشهر تهران و شهرها يزيجال ازين
جذب در  ييکه توانا يتيجمعنگ يريلتينقش ف يدارا

نقش مرحله اول  نيهمچنو  اقتصاد و اجتماع شهر تهران
 بر اساس. بر عهده دارد زين مهاجرت به شهر تهران را

مطالعات نگارندگان در زمان جنگ ايران و عراق بيشترين 
مهاجران با توجه به حمالت هوايي رژيم بعث به تهران 

خطوط  ژه بهيو لذا توجه ار بوده استيبه كرج و شهر
ها و  يع کاربرينحوه توز، يخدمات يازهايو ن حمل و نقل

ن يزبيده تيد از ديحساس و مهم نبا، حياتيسات يتأس
ه بر ين نوشتار با تکين در ايبنابرا. زان غافل بماندير برنامه

ار و مطالعات يشهر طرح جامع، منابع مختلف مطالعات
شهر و اين اهميت استراتژيك  ييدر شناسا يسع يدانيم

 يحساس و مهم شهرک ادار، ياتياهداف ح شناخت
مشخص شد كه اين شهر در معرض حمالت  )۱ اريشهر

 با شكل گيري شهرك اداري شهريار) ۲ ؛باشد مي دشمن

 مركز بر خالف اصول پدافند غير عامل ۴۰تمركز بيش از 
حداقل مراكز حياتي اين شهرك تمركز  دباي و باشد مي

   :تند ازعبار كهزدايي شود 
آب ) ازيامت ۸۶( اداره گاز) ازيامت ۸۶( فرمانداري
) ازيامت ۷۸( بنزين پمپ) ازيامت ۷۸( تهران جنوب غرب
 ۷۵( آب و فاضالب) ازيامت ۷۸() کلهر( پادگان سپاه

  ) ازيامت ۷۴( پليس) ازيامت
مركز هر كدام به  هفتشود اين  مي كه پيشنهاد
، يديهوح: اطراف شهريار مثلهاي  يكي از شهرك

، اميريه، جعفريه، اخترآباد، باغستان، انديشه، فردوسيه
با توجه به  کنم يمتاكيد انتقال يابد؛  ...هغير فرارت و

در قدم اول و براي  زدايي فقط هزينه باالي اين تمركز
 عالوه بر. مراكز حياتي انتقال پيدا كنند، خروج از بحران

 ن مقالهاي تهديد مورد بحث ما در پدافند غير عامل و
منطقه  چون اين شهرك روي خطوط گسل و) جنگ(

 و اين شهرك توسعهاز  دباي سيل خيز نيز واقع شده
 و جلوگيري به عمل آورد) کرج( موارد مشابه يريگ شکل

  . تمركز زدايي كرد
  
        و مآخذ عمناب
. )۱۳۸۹( .حسيني امينيحسن  و طاهر، پريزادي )۱

در  بررسي و تحليل تمهيدات پدافند غير عامل
 دو فصلنامه .شهر سقز در رويكردي تحليلي

  ۲۶شماره ، مديريت شهري
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  حسيني امينيحسن  كامران و نحس
  

۱۲۰ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

. )۱۳۸۹( .حسيني امينيحسن  و طاهر، پريزادي )۲
مفاهيم بنيادين در پدافند غير عامل با تاكيد بر 

  . انتشارات كهن .شهر و ناحيه
 .)۱۳۹۱( .ينيام ينيحسحسن  و طاهر، يزاديپر )۳

 ر عامليبر اساس اصول پدافند غ شهرسازي
ن يچهارم .)اريشهر شهر يشهرک ادار يابيارز(

  . ايجغراف ييدانشجو يسراسر يش علميهما
 و مهدي اسديصالح ، حسن، حسيني اميني )۴

ارزيابي ساختار شهر لنگرود جهت  .)۱۳۸۹( .برنافر
نشريه تحقيقات  .پدافند غير عامل ريزي برنامه

 . كاربردي علوم جغرافيايي
 .باديآعشق فرشيد  و حسيني امينيحسن  )۵

ارزيابي يك شهرك صنعتي از منظر  .)۱۳۹۰(
يازدهمين كنگره جغرافيدانان  .پدافند غير عامل

  . ايران
تشكيل كميته  ،)۱۳۹۰(، حسن، حسيني اميني )۶

  . ۱۹۹شماره ، نشريه خوارزمي، پدافند غير عامل
پدافند غير عامل  .)۱۳۹۰( .حسيني امينيحسن  )۷

شمار ، نشريه ارمغان .و كاربرد آن در شهرسازي
۱۱۶ .  

ل يتحل .)۱۳۹۰( .و ديگران ، حسنينيام ينيحس )۸
شهر  ۱۱در منطقه  يشهرهاي  يکاربر يپهنه بند
. ر عامليپدافند غهاي  ه راهکاريبه منظور ارا تهران
، دانشگاه آزاد يت شهريريه مطالعات مدينشر

  . شماره هفتم
 .)۱۳۹۱( .يتيرع يمصطف و حسن، ينيام ينيحس )۹

ار بر اساس يشهر يادارت شهرک يل موقعيتحل
ه پژوهشگران شهر ينشر .ر عاملياصول پدافند غ

۸ .  
ک در يتيژئوپل .)۱۳۹۱( .کاظم و ديگران، يجاجرم )۱۰

 .ر عامليد بر آفند و پدافند غيبر با تاکيسا يفضا
دانشگاه آزاد ، رانيک ايتين کنگره ژئوپليپنجم
  . رشت

 .حسيني امينيحسن ، حميدرضا، صارمي )۱۱
تجهيزات شهري  اتو سيتاس ازحفاظت  .)۱۳۹۰(

با استفاده بهينه از محيط طبيعي درون شهري با 
نمونه موردي شهر ( رويكرد پدافند غير عامل

دانشگاه ، نشريه مطالعات مديريت شهري .)بروجرد
  . شماره ششم، آزاد

 .)۱۳۹۰( .حسيني امينيحسن ، حسن، كامران )۱۲
تحليل ساختارهاي شهر شهريار و راهبردهاي 

  . ۳۰شماره ، مجله جغرافيا .ر عاملپدافند غي

استفاده از  .)۱۳۹۰( .و ديگران حسن، كامران )۱۳
محيط طبيعي درون شهري جهت حفاظت از 

و تجهيزات شهري با رويكرد پدافند غير  ساتيتأس
همايش ملي  .)نمونه موردي شهر سنندج( عامل

زاد اسالمي آمعماري و شهر دانشگاه ، طبيعت
  . واحد مهديشهر سمنان

امنيت و ايمني  .)۱۳۹۰( .و ديگرانحسن ، رانكام )۱۴
 .در فضاهاي شهري با رويكرد پدافند غير عامل

، دانشگاه آزاد مديريت شهري نشريه مطالعات
  . شماره پنجم

ساماندهي  .)۱۳۹۰( .و ديگران حسن، كامران )۱۵
با مرز ايران و  جوار همفضايي نواحي مرزي 
نشريه  .پدافند غير عامل پاكستان با رويكرد

  . شماره پنجم، شهري ريزي برنامهپژوهش و 
نقش مديريت  .)۱۳۹۱( .حسن و ديگران، كامران )۱۶

 يمنيو اامنيت ، رفاه نيتأمخوب شهري در 
همايش ملي ، شهري با رويكرد دفاع غير عامل

 ها، و رهيافتها  الش؛ چمرزي و امنيتهاي  شهر
   .بلوچستان دانشگاه سيستان و

ل نظام يتحل .)۱۳۹۱( .حسن و ديگران، کامران )۱۷
 .رعامليار بر اساس اصول پدافند غيشهر يشهر
دانشگاه آزاد ، رانيک ايتين کنگره ژئوپليپنجم
  . رشت

نقش  يبررس .)۱۳۸۹( .درضا و ديگرانيحم، يوارث )۱۸
 يشهر ييدر پراکنده رو يتوسعه کالبدهاي  طرح
شهر  :ير عامل نمونه مورديکرد پدافند غيبا رو

  . يه ايوسعه ناحا و تيه جغرافينشر .سنندج
گزارش مطالعات  .)۱۳۸۹( .مهندسين مشاور باوند )۱۹

  . تهران، اريشهر حوزه نفوذ شهر طرح جامع و
  

20) Banergeet. (1980) , “Earth quakes”, 
urban scale vulnerability and city 
design, some observations, school of 
urban and regional planning, university 
of southern California . 

21) Col JhonWarde (2002) ,a Study of 
Clauswitz Concept of TheMilitary 
Center Of Gravity . 

22) Us. Military. Glossary, (1998) Civil 
Defense And OtherEmergencies, 
Faculty&Staff 
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