
Arc
hive

 of
 S

ID

  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا 

  1391، زمستان 35دوره جديد، سال دهم، شماره     

 

  ريزي شهري كاربرد پدافند غير عامل در ژئوپليتيك و برنامه

  )شهرستان شهريار(

  2اميني حسن حسيني ، 1دكتر حسن كامران

                   
  هچكيد

صحت اين ادعا را . دارد ياي طوالن تاريخچه اي و منطقه ريزي شهري برنامه ژئوپليتيك و درآن  كاربردو  دافند غيرعاملپ

در   حصار، و ايران باستان و حفر خندق :و تدابير دفاعي همچون) سلمان فارسي(هاي صدر اسالم  توان در جنگ مي

ات بنيادين تغيير وجه به پيشرفت تكنولوژي وجستجو نمود، اما با ت... و، شارستان، رباط، ديوار كهندژزيگورات، : ساخت

در  خصوص هاي نوين، بهجنگ و خسارات در كاهش تلفات نوين پدافند غيرعاملبكارگيري  نظامي؛ لزوم تسليحات در

ساالري  مردم: مثلالمللي با اهداف ايدئولوژيك  عنوان يك بازيگر مستقل بين ايران به .دشو ازپيش احساس مي بيش شهرها

، تمدن معنوي، ، ضد هژموني، حفظ تماميت ارضي، استقالل سياسي، الگوي پيشرفت بومي)طلبي عزت( قتدارگرايياديني، 

دليل  همچنين به  ...و ، الگوي پيشرفت بومي و ايراني اسالميزتوليد قدرت، الهام بخشيبا  سازي، امنيت ملي، قدرت

، ژئوراهبردي، الژئواستراتژيك، ژئواكونوميك، ژئوكالچر ژئوپليتيك،فرد  نحصر بهم هاي موقعيت قرارگيري در خاورميانه و

و اعتماد به نفس ناشي از آن؛ مورد  و منطقه ايي رسالت جهاني ژئومديا، ، هيدروپليتيك، آئرواستراتژيك،ژئوايدئولوژيك

در آن شامل  متغيرهاي مورد بررسي است واين پژوهش از نوع كاربردي . است س و تهديد هژموني جهانيطمع، تر

، باال بردن هاي ناشي از حمالت دشمن هاي حياتي، حساس و مهم  شهريار، به منظور كاهش خسارت شناسايي مكان

 اسالمي -گيري شهر قدرت و شهر ايراني ، آستانه مقاومت ملي، بازدارندگي و شهرسازي دفاعي و نهايتاً شكل قدرت دفاعي

نيز استفاده ) مصاحبه( اي بوده و با توجه به نوع تحقيق از مطالعات ميداني انهآوري اطالعات عمدتاً كتابخ روش جمع. است

ماتريسي براي بررسي انطباق نظام شهري شهريار با اصول پدافند غيرعامل استفاده شده  تكنيكدر اين مقاله از . شده است

 ج پژوهششهرك پرداخته شده؛ نتاي مركز  در اين 40به شناسايي شهرك اداري  شهريار و تبعات تمركز بيش از  كه است

توان قبل از وقوع جنگ براي  بدين طريق مي. استبيانگر عدم رعايت اصول پدافند غيرعامل در شهرك اداري شهريار 

ادامه حيات شهر و مقاومت آن وابسته به اين مراكز است  كاهش خسارات جاني و مالي نقاط استراتژيك شهر، جايي كه

  .اقدام نمود

 .ريزي شهري ، ژئوپليتيك، برنامهشهريار ، شهرك اداري،جنگپدافند غيرعامل، : انكليدواژگ

                                                             
  دانشيار دانشگاه تهران.  1

  ) نويسنده مسئول( و مدرس دانشگاه ريزي شهري و برنامهكارشناس ارشد جغرافيا.  2
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    2                               ريزي شهري                   كاربرد پدافند غير عامل در ژئوپليتيك و برنامه 

  مقدمه

ميليارد كشته، حتي  4جنگ در دنيا رخ داده با بيش از 14000سال گذشته 5000در

تا به حال فقط  1945اند، از سال  شناسان نيز جنگ را يك واقعيت اجتماعي قلمداد كرده جامعه

  .است هفته بدون جنگ بوده2

هاي ويرانگر اخير با همسايگان  هايي از جنگ تجارب هشت سال دفاع مقدس همراه با درس

، جنگ يازده ))جنگ اول خليج فارس(متحدين امريكا عليه عراق  1991روزه سال  43جنگ (

امريكا و انگليس عليه عراق، جنگ  2003ناتو عليه يوگسالوي، جنگ سال  1999اي سال  هفته

مؤيد اين نظر است كه كشور مهاجم و جنگ ليبي اسرائيل عليه لبنان  2006روزه سال  33

و نهايتاً تغيير  جهت درهم شكستن اراده ملت و توان اقتصادي و نظامي كشور مورد تهاجم

و مهم ) ايي منطقه(حساس  ،)ملي(حياتي  با اتخاذ استراتژي انهدام مراكز ثقل نظام سياسي آن

كه خود نشانگر آثار مخربي است  ه از بين بردن اين مراكز نمودهابتدا بتوجه خود را  )شهري(

  .د را مورد هجوم قرار خواهد دا ها  زيرساخت هاي احتمالي آينده كليه كه در جنگ

در كشور تهاجم خود  موفقيت صدرصدبراي ) جهاني مديريت( ناتوو  نيروهاي نظامي آمريكا

، با اقدام به )شود زي قطعي ندهد نميآمريكا هيچوقت وارد جنگي كه احتمال پيرو(هدف 

هزار  2به عنوان مثال امريكا قبل از جنگ عراق از ( آوري اطالعات موردنياز از منابع جمع

صفحه گزارش بازديد بازرسان آژانس انرژي اتمي از مراكز حياتي، حساس و مهم عراق 

ن موفقيت مربوطه و ارزيابي هاي كيفي تأثيرگذار در ميزا و مدنظر قرار دادن مؤلفه )استفاده كرد

با حمله  ابتدا شروع عمليات مسپس در هنگا كنند، ميكمي نهايي، بهترين هدف را انتخاب 

صورت زميني  هكرده سپس بخلع سالح كشور مورد تخاصم را  ،مراكز ثقل ياد شده هوايي به

د از شكست اين استراتژي بع .)استراتژي واردن(پردازد  وارد شده و به اشغال سرزميني مي

جدول ( ريزي و اجرا شد طرح )ارتش امريكا( امريكا در جنگ ويتنام توسط سرهنگ واردن

نظامي با  5و4دفاع هوشمند، ايجاد ركنايران نيز براي دفاع در برابر  حمله احتمالي  با ). واردن

اي  االنبيا و سازمان پدافند غيرعامل، دفاع موزاييكي، منطقه هاي قرارگاه پدافند هوايي خاتم نام

كردن نيروهاي دفاعي، در تيررس بودن پايگاههاي نظامي امريكا اطراف ايران، جنگ چريكي 

تماد به نفس، استفاده از عمق و پارتيزاني، بستن تنگه هرمز، فرهنگ شهادت، روحيه اع
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    3                               ريزي شهري                   كاربرد پدافند غير عامل در ژئوپليتيك و برنامه 

ن قدرت اول ايرا(تمهيدات دفاعي انديشيده است  اي وجهانيش استراتژيك، حاميان منطقه

زند  شايان ذكر است به گفته كارشناسان نظامي كسي كه اولين ضربه را مي). (خاورميانه است

وضع دفاع كند پيروز است و كسي كه در م پيروز نيست كسي كه آخرين ضربه را تحمل مي

سطح ملي  پدافند  در. پذيريش از كسي كه در موضع حمله است كمتر است است آسيب

هاي نظامي ايران عمل كرده و باعث باال بردن قدرت ملي كشور  نيرو 5غيرعامل به عنوان ركن 

نيروي دريايي، نيروي هوايي، نيروي زميني، : گانه نظامي عبارتند از 5نيرو و يا اركان .(شده

  ).االنبيا، سازمان پدافند غيرعامل اه پدافند هوايي خاتمقرارگ

پذير و  كنم ژئوپليتيك ايران دفاعيست نه تهاجمي، ايران قدرت مسئوليت خاطر نشان مي

طلب است، چند صد ساله به كشوري حمله نكرده اگر هم قبالً حمالتي بوده اكثراً براي  صلح

اي، توازن قدرت، حمله پيشدستانه،  ملي و منطقهبازدارندگي، دفع تهديد، تأمين منافع، امنيت 

سازي و انجام رسالتش بوده؛ ارتقاي قدرت ايران، توازن قوا را در منطقه  ايدئولوژيك، تمدن

  )2و1(هديدات نداردسازي براي دفع ت ايي جز قدرت كند، ايران چاره برقرار مي

وساز و معماري باقي  ساخت  بنا و مباحث پذيري، هنوز در مقياس تك  بحث تخصصي آسيب

جايگاه شايسته، قانوني و تخصصي ها،  و مكانيابيهاي پيش روي شهرسازي  عرصه در مانده و

ريزي و  هاي اجرايي ساختمان براي برنامه نامه در سطح شهرها نيز عيناً آيين. خود را نيافته است

چه به ( يت شودتا توسعه آتي شهر به نحو ايمن هدا شودطراحي شهري بايد تدوين و اجرا 

ها و تأسيسات  يابي زيرساخت ، مكان)لحاظ گسترش در سطح و چه از نظر تراكم و ارتفاع

شناختي صورت گيرد، شبكه شهري كارآمد به  شهري متناسب با بستر طبيعي و وضعيت زمين

ويژه با شعاع عملكرد محلي و واحدهاي  همسايگي با توجه به محصور بودن و نسبت ارتفاع 

.)14و22(دسازي طراحي شو سير با كدهاي ايمنو عرض م  

آستانه مقاومت ملي، بازدارندگي، دوام و بقاي شهر تابعي است از تمهيدات دفاعي كه شهر را 

جنگ، شورش، بيماري، ونداليسم، تروريسم، تصادفات (در مقابل انواع تهديدات انساني 

. كند حفظ مي...) ان، خشكسالي وزلزله، سيل،آتشفشان، سونامي، طوف(و طبيعي ...) رانندگي و

 :هاي هم رديف بحران واژه( )نوع آن درايران تجربه شده است 36نوع بحران ؛ 40بيش از از(

  ).تهديد، پديده، سانحه، حادثه است
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    4                               ريزي شهري                   كاربرد پدافند غير عامل در ژئوپليتيك و برنامه 

عامل دفاع بوده است؛ يكي از ) جمعي زندگي دسته(ها  گيري شهر طوركلي، فلسفه شكل به

نزديكي به : ها ساير شاخص(ايران باستان عامل دفاع بوده ها نيز در  يابي شهر هاي مكان شاخص

ها، زيرزمين  ها، پايكوهها، كنار رودخانه ها را در بلندي كه شهر...) منابع آب و زمين زراعي و

با توجه به تسليحات (كردند تا در مقابل تهاجمات دشمن از آن دفاع كرد  يابي مي مكان... و

  ). نظامي آن زمان

هاي مديريت بحران و نوع تهديد مرتبط با آن جنگ است؛ بيش  ل يكي از شاخهپدافند غيرعام

ايي،  تك هسته(بافت شهر (ريزي شهري  رشته از پليمر و معماري تا برنامه 26از 

دشت، (، ساختار منطقه )متراكم، گسسته(، ساختار شهر )باز، بسته(، فرمشهر )ايي چندهسته

ونقل  ، مسكن، محيط زيست، حمل)ها ها، دسترسي همجواري(،كاربر يا راضي )جلگه، كوه

در آن كاربرد دارد ...) يابي و غيره ، آمايش سرزمين، مكان)هاي شهر ورودي و خروجي(

  ).8و3(

كشور و مهم هاي حياتي، حساس  تأسيسات و تجهيزات شهري كه بخشي از آنها زيرساخت

مخزن  كاربري اراضي،: و بخش ديگر مراكز توليد، توزيع و ارائه خدمات شهري مانند هستند

و منابع آب شهر، تأسيسات برق شهر، مركز مخابرات، تأسيسات گاز شهري، اورژانس، 

از جمله ... و ها ونقل، بيمارستان هاي حمل ، مترو و مسيرنشاني، فرمانداري، شهرداري آتش

هاي  ريزي و منطقه هستند كه بايستي در برنامه ي در شهرداهبرفضاهاي عمومي خدماتي و ر

هاي نويني كه با هزينه گزاف  امروزه با توجه به تجهيزات جديد و فناوري .دفاعي لحاظ شوند

ارتباط مستقيم با ساير كاركردهاي شهر  و گيرند شهري قرار ميي بردار احداث و مورد بهره

از جمله مواردي  )نمايد ر كاركردهاي شهري را فلج ميهر گونه اختالل در آنها ديگ(دارند 

 .اند هستند كه مورد غفلت قرار گرفته

نوع مصالح، فرم تأسيسات مدفون، (در اولويت اول و قبل ازانجام مطالعاتي كه در استحكام بنا 

ها، ارتباطات،  دسترسي( ، معماري و رعايت الزامات پدافند غيرعامل)نيمه مدفون و در ارتفاع

يابي سايت  مكان. يابي سايت است گيرد، نياز به پژوهش درباره مكان انجام مي) ارتفاع و حجم

بررسي و ارزيابي نقش الزامات پدافند . اي است تأسيسات شهري اقدامي اساسي و پايه

يابي مراكز و تأسيسات شهري اقدامي ضروري است و تأخير در آن باعث  غيرعامل در مكان
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    5                               ريزي شهري                   كاربرد پدافند غير عامل در ژئوپليتيك و برنامه 

حل و دستيابي به الگوي بهينه و  انتخاب راه ،بنابراين. شود ميپذيري شهر  ناپايداري و آسيب

  .طلبد بررسي ساز و كارهاي الزم منطبق بر تحوالت فناوري روز را مي

مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه نيز يكي از محورهاي اساسي موضوع امنيت ملي و دفاع 

ها لحاظ شود؛ در سند راهبردي سازمان  ريزي بحث پدافند غيرعامل است كه بايستي در برنامه

مورد ... هاي عمراني، شهري و پدافند غيرعامل نيز لزوم تمهيدات پدافند غيرعامل در كليه طرح

  )9و21(. تأكيد قرار گرفته است
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    6                               ريزي شهري                   كاربرد پدافند غير عامل در ژئوپليتيك و برنامه 

  اجزاي پنج حلقه واردن: 1جدول

  مراكز ثقل  مقايسه با انسان  عناوين  ها حلقه

  سيستم عصبيمغز و   رهبري ملي  حلقه اول

هاي كالن سياسي  گيري مراكز امنيتي تصميم-رهبري سياسي

ها،  مجلس، رياست جمهوري، صداوسيما، وزارتخانه(نظام 

قرارگاههاي عمده فرماندهي، ستادكل نيروهاي مسلح، 

  ...)مخابرات راه دور

  محصوالت كليدي  حلقه دوم
هاضمه و  سيستم

  گردش خون

صنايع سنگين، مخازن نيروگاههاي برق، پااليشگاهها، 

هاي مهم، انبارهاي عمده مواد  سوخت، صنايع دفاعي، دپو

  غذايي و دارويي، شبكه آبرساني

  ها زير ساخت  حلقه سوم
  هاي حركتي اندام

  )دست و پا(

هاي  آهن و مترو، بنادر، سدها، پلها، اتوبان  فرودگاهها، راه

  عمده، شبكه مخابرات شهري

  حلقه چهارم
جمعيت مردمي و 

  اراده ملي
  روح و روان و اراده

ها و مراكز جمعيت  كالنشهرها، شهرها، روستاها، استاديوم

  مردمي

  سلولهاي دفاعي  نيروهاي عملياتي  حلقه پنجم

هاي  ها اعالن خبر راداري، مواضع و سايت سيستم

اي و موشكي، پدافند هوايي، پايگاههاي  هاي توپخانه سيستم

به زمين، پايگاههاي هوايي، پايگاههاي موشكي زمين 

هاي  دريايي، مراكز تعميراتي و انبارهاي قطعات يدكي، يگان

  هاي تاكتيكي عملياتي خطوط مقدم قرارگاه

 )21: (منبع   
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  )4: (منبع     

  

  بيان مسئله

هزار كشته  300با بيش از ( از مخاطرات انساني جنگ .خيز دنياست كشور حادثه 10ايران جز 

هزار كشته  150با بيش از ( مخاطرات طبيعي زلزله و) موضوع اين پژوهش و سال اخير در صد

از نظر منابع ( درصد منابع دنيا 10ترين تهديدات ايران است،  محتمل) در صد سال اخير

 .و يك درصد جمعيت دنيا در ايران است) جهان 17طبيعي رتبه  و12معدني رتبه ،1انرژي رتبه

 :هاي منحصر به فرد جغرافيايي قرارگيري در خاور ميانه و موقعيتهمچنين به دليل 

 ژئوايدئولوژيك، ژئوراهبردي، ژئوكالچر، ژئواكونوميك، ژئواستراتژيك، ژئوپليتيك،

به عنوان  اعتماد به نفس ناشي از آن و و رسالت جهاني ژئومديا، آئرواستراتژيك، هيدروپليتيك،

 استقالل سياسي، ساالري ديني، مردم :ئولوژيك ماننديك بازيگر مستقل جهاني با اهداف ايد

 -ايراني(، ضد هژموني، الگوي پيشرفت بومي )عزت طلبي(حفظ تماميت ارضي،اقتدار گرايي

هايي چون حقوق  جهاني با بهانه) هژموني( ترس و تهديد مديريت مورد طمع،... و) اسالمي

هاي چون  ايي و طرح به سالح هستهبشر، دموكراسي، آزادي بيان، تروريسم، امكان دستيابي 
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درصد  30نفت ودرصد  50. است... خاورميانه بزرگ، نظم نوين جهاني، صلح خاورميانه و

  .اي خزر به بيضي انرژي مشهور استفارس است كه با منابع دري گاز دنيا در خليج

ت بر منابع تغيير نظام در ايران، تسل: كنم هدف غايي دشمنان ايران و نظام سلطه خاطرنشان مي

انرژي، تجزيه ايران، همسويي ايران با منافع هژموني جهاني است و تا زماني كه دشمن حمله 

.. به ايران نداشته باشد با حمالت هوايي، دريايي، سايبري و) اشغال سرزميني(زميني موفق 

و نشانده  شايان ذكر است غرب نظام دست. امكان تغيير نظام و رسيدن به اهداف ميسر نيست

يران باشد كه با غرب خواهد و اگر هر نظام دگرانديش ديگري هم در ا همسوي خود را مي

           )5(.  سازي ندارد ايي جز قدرت چارهنيز  ايران تابد و  همسو نباشد  غرب برنمي

... سياسي، اداري، اجرايي و: عنوان مركز سياسي كشور با تمركز بسيار زياد استان تهران به

اين استان داراي چندين شهرستان است ). بايستي از آن تمركززدايي شود(زا است  انبسيار بحر

به دليل جمعيت زياد و توسعه تهران به ) شهريار و كرج(كه دو تا از آنها در غرب تهران 

  .سمت غرب اهميت زيادي دارد

قبل از ( رينف ميليون باالي يك هاي استان تهران با جمعيت شهريار به عنوان يكي از شهرستان

جديداً وزارت كشور اين ( در قسمت غرب اين استان واقع شده است )تقسيم به سه شهرستان

بندي جديد  در تقسيم). شهرستان را به سه شهرستان قدس، مالرد و شهريار تقسيم كرده است

شهر  7بخش،  1هزار نفر جمعيت،  675كيلومترمربع وسعت،  320شهريار داراي حدوداً 

رزكان، حصار (دهستان  6، )نديشه، باغستان، فردوسيه، وحيديه، صباشهر، شاهدشهرشهريار، ا(

مركز اين شهرستان، شهر  ).روستا است39و ) آباد، سعيدآباد، مويز و جوقين زيرك، قائم

 هزار نفر و به داليل زير اهميت فراوان جهت بررسي و صد سي شهريار با جمعيت باالي

تراكم : دارد كه عبارتند از مهيدات پدافند غيرعاملنظام شهري و ت تحقيق در خصوص

دشتي در سطح استان تهران و كشور، ) درصد8(و باالترين سطح مهاجرپذيري  جمعيت باال

نزديكي خيلي زياد به ، هاي شاخص است نسبتاً وسيع كه عاري از پستي و بلندي و ناهمواري

 ساكن در آن وجود نيروي كار زياددر آن،  شهر تهران و وجود مراكز حساس، مهم و حياتي

و  انديشه، پرند وجود دو شهرك جديداالتأسيس، كه عمدتاً در تهران مشغول به كار هستند

گسترش روزافزون به علت اشباع  توسعه و شهرستان،اين در اطراف  مراكز متعدد مسكن مهر
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ن به كوير وزش باد محلي شهريار از دشت قزوي و آب و هواي مطلوب، شدن كرج و تهران

، مركزي و مركزيت بين استان تهران، قزوين حالت، قم كه جاذب جمعيت سرريز تهران است

 2انفجار اخير در پادگان بيدگنه شهريار و ( مركز نظامي 35بيش از ( وجود مراكز متعدد نظامي

شمال  :وانع توسعه تهرانبه علت م. ))اي از آن هست نمونه) تكاور 33و 23(لشگر مهم ارتش 

) شهرياردشت (وجود دشت مستعد در غرب تهران  و) كوير( ، جنوب)كوه( شرق، )كوه(

گيري يك مگاالپليس و  سمت غرب واحتمال شكل عاملي جهت توسعه روزافزون تهران به

، پيام و بادآالمللي امام خميني، مهر نزديكي به فرودگاه بين ،كريدور شهري از تهران به زنجان

هاي مختلف حمل و نقل ريلي و  عبور راه يع كشاورزي به مسكوني،تغيير كاربري اراضي وس

ترين  محور كرج و تهران پرتراكم( آهن مركزي، قزوين اتوبان كرج، اتوبان ساوه، راه(اي  جاده

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

هاي  عدم وجود  طرح، لزوم استفاده پدافندي از آنهاهاي وسيع و  وجود فضاي سبز و باغ

نزديكي سد كرج  و موقعيت خطرناك آن در  هاي محيطي، آمايش سرزمين و ارزيابي توان

وجود سه رودخانه ، وجود نيروگاه توليد برق منتظرقائم در نزديكي اين شهرجنگ، هنگام 

و لزوم تدابير دفاعي براي آنها  هاي عمراني متعدد ها و وجود طرح ، قلعهكرج، شور و كردان

اين شهرستان  با هدف دسترسي آسان و  با اين تفاسير در چند سال اخير مسئوالن.... و

جدول (مركز شهري  40الگوبرداري از ساير كشورها اقدام به تمركز تدريجي بيش از

در يك . ..نشاني، آب و فاضالب، گاز و  فرمانداري، پليس، بيمارستان، آتش: مثل )10شماره

  ).24و9( اند؛ نقطه با عنوان شهرك اداري كرده

تمركز در اين پدافند غيرعامل، بر اين فرضيه استوار است كه  اين پژوهش براساس اصول 

لذا در اين تحقيق به توضيح و . راستاي اصول پدافندغيرعامل نيست و با آن مغاير است

اداري  به نقاط حساس، حياتي و  بندي مراكز اين شهرك تشريح روش ماتريسي و سپس درجه

  .مهم پرداخته شده، سپس راهبردهاي عملياتي جهت حل اين مسئله پيشنهاد شده است

  

  هاي اصلي تحقيق پرسش

 حمالت  دشمن است؟ وآيا شهر شهريار در معرض تهديدات 
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    10                               ريزي شهري                   كاربرد پدافند غير عامل در ژئوپليتيك و برنامه 

 آيا شهرك اداري شهر شهريار براساس اصول پدافند غيرعامل مكانيابي و احداث شده است؟

  

  ضيه تحقيقفر

رسد شهريار به علت مجاورت با تهران و توسعه تهران به اين سمت در معرض  به نظر مي

 .حمالت دشمن هست

احداث نشده  يابي و مكان رسد شهرك اداري شهريار براساس اصول پدافند غيرعامل به نظر مي

  .است

  

  مباني نظري و پيشينه تحقيق

ساز در  انسان مصون نمودن عوامل انساني و و سازي ، آمادهآنگيري و رعايت تمهيدات  پيش

اين موضوع در طول تاريخ از ذهن . دهنده تدبير است نشان )جنگ( مقابل هر نوع بحراني

اي از  اقدامات تدافعي قبل از وقوع  مدبران دور نمانده و هميشه فاتحان و قهرمانان افسانه

، زيگورات، كهندژ، شارستان، ربض: با تدابيري چون ساخت در ايران ، اند بهره جسته جنگ

تنگ  درپيچ و هاي پيچ ، راه ابريشم، راه ادويه، شهرهاي زيرزميني، خيابانبرج و بارو، قلعه، سد

اميركبير با به كارگيري  پل،  33را، ميدان نقش جهان، كاروانس و باريك و شيخ بهايي با ساخت

تدابير  صدر اسالم با حفر خندق، حصار ،لمان فارسي در س ، دارالفنون ،مستشاران نظامي

  .اند دفاعي داشته

بر فرض اگر ( شدت افزايش يافته است؛ هبتهديدات جنگي دشمن  در شرايط كنوني كه

تهديدي هم در كار نباشد چون ايران هميشه در معرض تهديد هست نبايستي از دفاع غافل 

  . )8(كاري است بس هوشمندانه كارگيري پدافند غيرعامل بهضرورت  ،)بود

به عنوان نوين از پايان جنگ جهاني دوم در بسياري از كشورهاي جهان، پدافند غيرعامل  پس

پذيري تأسيسات شهري، تجهيزات زيربنايي و  كار غيرمسلحانه در جهت كاهش آسيب راه

است به عنوان مثال كشوري مثل سوئيس نيروي انساني مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته 

ايي هستند و يا در  هاي آن ملزم به ساخت پناهگاه ضد هسته كه اصالً ارتش ندارد كليه ابنيه

سازند و  كره شمالي مترو را در عمق زياد و به جاي يك بندر حجيم چندين بندر كوچك مي
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هاي  كه بتوان شورش اند هاي و پكن را طوري طراحي كرده هاي شانگ يا در چين خيابان

اي قبل از اجرا بايستي  خياباني را به آساني كنترل نمود، در كشورهاي پيشرفته نيز هر پروژه

  :شود پدافند به دو شاخه تقسيم مي) . 7. (هاي دفاعي آن سنجيده شود جنبه

 به معني حفظ جان مردم، تضمين امنيت افراد، صيانت از تماميت ارضي و:  غيرعامل پدافند

در همه مواقع در برابر هرگونه سازي و باال بردن قدرت ملي  عاملي در قدرتكميت ملي حا

بكارگيري كه  :پدافند عامل .استرگيري سالح اك بههر گونه تجاوز بدون  شرايط، موقعيت و

نيازي تبار پدافند عامل را اين طور ). 11(حانه است در مقابل هر گونه حمله مسلسالح 

هاي  تكنيك ع در مقابل دشمن با بكارگيري سالح، تجهيزات جنگي ودفا”: كند تعريف مي

 و پدافند غيرعامل كه) 10( نابودي آن رزمي به منظور از كارانداختن ماشين جنگي دشمن و

 است،تأكيد آن روي مديريت پيش از بحران  بيشتر  هاي مديريت بحران است و يكي از شاخه

ها،   پذيري نيروي انساني، ساختمان كاهش آسيب سبباي كه  عبارتست از هر اقدام غيرمسلحانه

)  15( هاي كشور در مقابل حمالت مسلحانه دشمن گردد تأسيسات، تجهيزات، اسناد و شريان

به ذكر است نوع تهديد مرتبط با پدافند غيرعامل جنگ است و ساير تهديدات انساني و الزم 

بيشتر  طلبند؛ ول مديريت بحران و تمهيدات پيشگيرانه خاص خود را ميطبيعي مشم

تأكيد بر بعد دفاع پيشگيرانه در برابر حمالت  پدافند غيرعامل را با   نيز پردازان داخلي نظريه

، )15: 1388نباتي،(، )145: 1389نوبخت،(، )3: 1386نيا، موحدي( اند تعبير كرده) جنگ( دشمن

  ).16: 1386جدي،) (15: 1387نيازي تبار،(

سازمان پدافند غيرعامل، دبيرخانه پدافند : مراكز مرتبط با پدافند غيرعامل نيز عبارتند از

هاي پدافند غيرعامل در ادارات، پژوهشگاه مديريت بحران و پدافند  غيرعامل كشور، كميته

  ).11.. .(و) سوانح طبيعي(، سازمان مديريت بحران )خصوصي( غيرعامل

  

  ق و فضاي پژوهشروش تحقي

 رويكرد حاكم بر اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي است. نوع كاربردي است پژوهش حاضر از

  .هاي پوزيتويسم و فراپوزيتويسم نيزاستفاده شده است از روش كه
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فضاي پژوهش محدوده شهر شهريار به طور كلي و محدوده شهرك اداري شهر شهريار به 

، )شهرداري(، تعدادي از كارشناسان بخش عمومي طور خاص و جامعه آماري پژوهش حاضر

، اساتيد دانشگاه، )فرمانداري و ادارات(، دولتي )مهندسين مشاور و دفاتر مهندسي(خصوصي 

 ...و غيره ، مردمپژوهشگران مرتبط، مسئوالن بلند پايه اجرايي كشور، كارشناسان ارشد نظامي

  . هستند

بررسي تمهيدات پدافند غيرعامل در شهر در راستاي شناخت وضع موجود و درك ضرورت 

هاي خام از نتايج آخرين سرشماري نفوس و مسكن كشور در  شهريار، اقدام به گردآوري داده

، گرديد و با بررسي مطالعات طرح جامع و تفصيلي شهريار و اخذ 1385مركز آمار ايران سال  

جايگاه شهر و سايت  وسيع،مطالعات ميداني  هاي مربوطه از وزارت مسكن و شهرسازي، نقشه

با استفاده  ،تدقيق گرديد و در نهايت... اداري شهريار به لحاظ طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و 

هاي تغييري و  گيري تا تعيين پروژه هاي تصميم جدول ماتريسي، سطوح مختلف عرصهاز 

-ARC GIS , Excelافزارهاي  در اين پژوهش، از نرم. اي مشخص و ارائه خواهد شد توسعه

Spss 9( .استفاده شده است نيز(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  شهرهاي همجوار آن شهر شهريار و :1نقشه

  1389مهندسان مشاور باوند،: مأخذ
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       روش ماتريسي

مطالعه و بررسي كه به عنوان يك نظريه مورد قبول و اجرايي با كاربردهاي  معيارهاي مورد

كلمه . مختلف در منابع مربوطه ثبت گرديده تحت عنوان ماتريس كارور قابل تشخيص است

بندي اهداف يا انتخاب  گانه اولويت جمع حروف اول معيارهاي شش“ كارور”اختصاري 

هاي تكميلي بعدي، معيار ديگري كه در واقع  يدر طول مطالعات و بررس. بهترين هدف است

با عنوان ارزش اقتصادي مستحدثات و بازدهي ارزي و ريالي آن كه  شدهمعيار هفتم محسوب 

 .شدگانه اضافه  در حقيقت تأثير تخريب هدف در افكار عمومي جهان است به معيارهاي شش

  

  گانه انتخاب بهترين هدف از سوي دشمن معيارهاي هفت :2جدول

  حروف اول  معيارهاي اولويت هدف  رديف

 C (Criticality)اهميت و حساسيت هدف   1

  A   (Access ability)قابليت دسترسي هدف  2

  R   (Recuper ability)قابليت مرمت و احياي مجدد هدف  3

  V   (Vulnerability)پذيري هدف آسيب  4

  E   (Effect)تأثيرپذيري هدف  5

  R   (Recognizability)قابليت كشف هدف  6

  CARVER  نام ماتريس يا مجموع حروف اول  

7  
 Economic)ارزش اقتصادي مستحدثات و بازدهي ارزي و ريالي 

Value)  يا(Economic Worth)  كه مخفف آنEW  ياEV است  
  

  

  اهميت و حساسيت هدف) الف

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

  . هدف است... اجتماعي، نظامي، امنيتي و 
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    14                               ريزي شهري                   كاربرد پدافند غير عامل در ژئوپليتيك و برنامه 

  قابليت دسترسي هدف) ب

هدف در صورتي قابل دسترسي است كه دشمن بتواند به سهولت به طرق فيزيكي يا شليك از 

راه دور بدون مواجه شدن با موانع طبيعي يا مصنوعي به هدف رسيده و مأموريت خود را 

  . انجام دهد

، هاي هشداردهنده و اعالم خطر سامانه: مالحظات تأثيرگذار در دسترسي به هدف عبارتند از

عوارض و منابع ، تسليحات موجود پدافند هوايي در منطقه، تجهيزات تجسسي و مراقبتي

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

، آب و هوايي  شرايط، )عميق سطحي، زيرزميني، عميق يا نيمه(موقعيت مكاني هدف ، هدف

 .پوشش و انقضا، ي و ريليا سيستم حمل و نقل جاده

  

  قابليت مرمت و احياي مجدد هدف) پ

گيري و اصابت و ايجاد  قابليت مرمت و احياي مجدد هدف بدين مفهوم است كه بعد از هدف

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

  : هدف عبارتند ازمالحظات و عوامل تأثيرگذار در مرمت و احياي مجدد 

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

تجهيزات و قطعات ، تجهيزات و قطعات يدكي موجود براي جايگزيني و تعمير، مهندسي

نيروي انساني متخصص ، امكانات تعميراتي، منحصر بفرد نبودن هدف، ديده معيوب و خسارت

ميزان آمادگي و سازماندهي ، تحريم اقتصادي، تجهيزات اطفاي حريق، دسترسو ماهر در 

  .جهت مواجهه با بحران

 
  پذيري هدف آسيب) ت

پذير است كه به راحتي و سهولت در مقابل تهديدات، خطرپذير  يك هدف در صورتي آسيب

 . بوده و در صورت تهاجم دشمن با خسارات و تلفات زيادي مواجه گردد

 :پذيري هدف عبارتند از آسيب عوامل تأثيرگذار درمالحظات و 

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

 .مواد و اقالم پرخطر، موقعيت نامناسب مكاني، تأسيسات
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    15                               ريزي شهري                   كاربرد پدافند غير عامل در ژئوپليتيك و برنامه 

  تأثيرپذيري هدف) ث

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

اي و  تأثيرات حمله به اهداف برمبناي سه سطح سراسري، منطقه. پس از انجام تهاجم است

 . محلي قابل ارزيابي است

  

  قابليت كشف و شناسايي هدف) ج

شخيص و شناسايي هدف توسط منابع، قابليت كشف و شناسايي هدف در حقيقت، ميزان ت

  . هاي شناسايي و اطالعاتي دشمن در شرايط مختلف است تجهيزات و سامانه

  : مالحظات تأثيرگذار بر قابليت كشف و شناسايي هدف عبارتند از

وضعيت استتار، اختفا ، عاليم و آثار هدف، پيچيدگي هدف، اندازه هدف، شرايط آب و هوايي

  .و پوشش هدف

  اقتصادي مستحدثات و بازدهي ارزي و ريالي ارزش) ح

ارزش اقتصادي مستحدثات و بازدهي ارزي و ريالي هدف، در حقيقت ميزان تأثير تخريب 

هدف در افكار عمومي جهان و ميزان كاهش ارزش و اعتبار يك هدف اقتصادي در انظار 

زان اعتبار ارزي به عنوان مثال ممكن است ارزش اقتصادي نيروگاه بوشهر و مي. عمومي است

 Nمقدار مشخصي مانند . و ريالي كه از سوي جمهوري اسالمي ايران در آنجا هزينه گرديد

  . دالر و يا ريال باشد ولي اين تأسيسات در مجامع عمومي و در افكار جهاني بسيار باالتر است

  

  )بندي هدف اولويت(ارزش نهايي ماتريس كارور 

گانه بر  در سناريوهاي حمله دشمن، معيارهاي هفتيك از معيارها  براي مشخص شدن هر

سپس هر يك . شود نمره داده مي) 10الي  1(مبناي وضعيت آن براي دشمن، با مقياس عددي 

از نمرات اخذ شده مرتبط با هر معيار در جدول نهايي منظور گرديده، هدفي كه باالترين نمره 

ه عبارت ديگر هر يك از معيارهاي ب. را كسب نمايد، بهترين هدف براي حمله خواهد بود

گانه مطرح در  هاي هفت نمرات ماتريس. گانه انتخابي، خود داراي يك ماتريس هستند هفت

  . آورده شده است 11تا  2هاي شماره   جدول
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    16                               ريزي شهري                   كاربرد پدافند غير عامل در ژئوپليتيك و برنامه 

هر هدفي كه . نمره هستند 100گانه مطرح در جدول، حداكثر داراي  هاي هفت نمرات ماتريس

كسب نمايد، بهترين هدف و يا هدف با اولويت باالتر ) 6(ماره باالترين نمره را در جدول ش

به طور كلي اهداف مورد انتخاب دشمن با توجه به نمره دريافتي در جدول . بود خواهد

به طور كلي اين جدول . گردد به سه گروه حياتي، حساس و مهم تقسيم مي) 10(شماره 

دريافت نمايد جزو  100الي  70 اي بين هر هدف كه نمره. نمره است 100حداكثر داراي

و . نمايد اهداف حياتي محسوب گشته و در جدول تهاجمي دشمن اولويت اول را كسب مي

نزديك باشد، اولويت باالتري را نسبت به اهداف هم  100هر قدر نمره كسب شده به نمره 

 70الي  40اهدافي كه نمره دريافتي آنها در جدول مطرح شده بين . نمايد طبقه خود كسب مي

تر از اولويت  باشد جزو اهداف حساس مطرح شده و در جدول تهاجمي دشمن، اولويتي پايين

اولويت  70اهداف حياتي كسب نموده اما متناسب با نزديكي نمره كسب شده آنها به نمره 

باالخره اهدافي كه نمره دريافتي آنها در . باالتري در اهداف هم طبقه خود كسب خواهد نمود

باشد جزو اهداف مهم مطرح گشته و در جدول تهاجمي دشمن،  40الي  9مطرح بين جدول 

تر از اولويت اهداف حساس كسب نموده اما متناسب با نزديكي نمره كسب شده  اولويتي پايين

  . كنند ميطبقه خود كسب  اولويت باالتري در اهداف هم 40آنها به نمره 

كننده نقاط حياتي، حساس و مهم از سه اصل  هاي تعيين اهميت و شناخت شاخص ،طوركلي به

هاي مورد استفاده در  آوري مقاصد متجاوز، مقدورات، امكانات و فن: كلي تصوير جنگ شامل

هاي راهبردي و عملياتي آن ـ قابليت و امكانات دفاعي كشور  تجهيزات، زمان حمله و طرح

حاصل از اقدامات دشمن و بروز بحران،   ان خرابي و آسيبهدف، متأثر گرديده و به ميز

آميزي كه به نظام سياسي، هدايت، كنترل و فرماندهي،  آسيب، صدمات جدي و مخاطره

با سطح  شود ميتوليدي و اقتصادي، پشتيباني، ارتباطي و مواصالتي، اجتماعي، دفاعي وارد 

  . شود مي اي و محلي در كشور تقسيم تأثيرگذاري سراسري، منطقه
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    17                               ريزي شهري                   كاربرد پدافند غير عامل در ژئوپليتيك و برنامه 

  مشخصات ماتريسي مربوط به ارزشيابي اهميت و حساسيت هدف :3جدول

  ارزش  معيار  رديف

  10  اقتصادي  1

  10  سياسي  2

  10  اجتماعي  3

  10  نظامي  4

  10  امنيتي  5

  10  فرهنگي  6

  10  اعتقادي  7

  مجموع
از هفت فاكتور مطرح شده پنج فاكتور كه اهميت بيشتري دارند 

  شود انتخاب مي
50  

  

  مشخصات ماتريسي مربوط به ارزشيابي قابليت دسترسي به هدف :4جدول

  ارزش  معيار  رديف

  10تا  9  هدف به سهولت قابل دسترسي باشد  1

  8تا  7  هدف قابل دسترسي باشد  2

  6تا  5  هدف نسبتاً قابل دسترسي باشد  3

  4تا  3  هدف به سختي قابل دسترسي باشد  4

  2تا  1  هدف قابل دسترسي نباشد  5

  مجموع
هدف متناسب با يكي از پنج فاكتور حداكثر ده و حداقل يك 

  نمره است
  10تا  1
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  مشخصات ماتريسي مربوط به ارزشيابي قابليت مرمت و احياي مجدد هدف: 5جدول  

  ارزش  معيار  رديف

  10تا  9  برد مرمت و احياي هدف بيش از يك سال زمان مي  1

  8تا  7  برد الي يك سال زمان مي مرمت و احياي هدف شش ماه  2

  6تا  5  برد مرمت و احياي هدف سه ماه الي شش ماه زمان مي  3

  4تا  3  برد مرمت و احياي هدف يك ماه الي سه ماه زمان مي  4

  2تا  1  برد مرمت و احياي هدف يك ماه زمان مي  5

  مجموع
هدف متناسب با يكي از پنج فاكتور حداكثر ده و حداقل يك 

  استنمره 
  10تا  1

  

  پذيري هدف مشخصات ماتريسي مربوط به ارزشيابي ميزان آسيب :6جدول

  ارزش  معيار  رديف

  6  كننده نياز كشور بوده و در عمق سطحي واقع است هدف تأمين  1

  4  كننده نياز كشور بوده و در عمق متوسطي واقع است هدف تأمين  2

  2  عميق واقع استكننده نياز كشور بوده و در عمق  هدف تأمين  3

  6  هدف با اراده كشور مرتبط بوده و در عمق سطحي واقع است  4

  4  هدف با اراده كشور مرتبط بوده و در عمق متوسطي واقع است  5

  2  هدف با اراده كشور مرتبط بوده و در سطح عميق واقع است  6

  مجموع
هدف متناسب با يكي از دو وضعيت حداكثر شش و حداقل دو 

  نمره است
  6تا  2
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  مشخصات ماتريسي مربوط به ارزشيابي ميزان تأثيرپذيري هدف :7جدول      

  ارزش  معيار  رديف

  6  تأثير تهاجم اقتصادي بوده و سراسري است  1

  4  اي است تأثير تهاجم اقتصادي بوده و منطقه  2

  2  تأثير تهاجم اقتصادي بوده و محلي است  3

  6  گيرد سراسر جمعيت را دربر ميتأثير تهاجم اقتصادي بوده و   4

  4  گيرد تأثير تهاجم اقتصادي بوده و يك منطقه جمعيتي را دربر مي  5

  2  گيرد تأثير تهاجم اقتصادي بوده و جمعيت محلي را دربر مي  6

  مجموع
هدف متناسب با يكي از دو وضعيت حداكثر شش و حداقل دو 

  نمره است
  6تا  2

  مربوط به ارزشيابي قابليت كشف و شناسايي هدفمشخصات ماتريسي : 8جدول

  ارزش  معيار  رديف

  2  شرايط آب و هوايي مؤثر نيست  1

  0  شرايط آب و هوايي مؤثر است  2

  2  اندازه هدف مناسب تهاجم است  3

  0  اندازه هدف مناسب تهاجم نيست  4

  2  هدف ساده و تهاجم آسان است  5

  0  هدف پيچيده و تهاجم مشكل است  6

  2  هدف عاليم و آثار متعدد موجود است از  7

  0  عاليم و آثار هدف نامشخص است  8

  2  از اصول استتار براي نگهداري هدف استفاده نشده است  9

  0  از اصول استتار براي نگهداري هدف استفاده شده است  10

  2  از اصول اختفا براي نگهداري هدف استفاده نشده است  11

  0  نگهداري هدف استفاده شده استاز اصول اختفا براي   12

  2  احتماالً از اصل پوشش براي نگهداري هدف استفاده نخوهد شد  13

  0  احتماالً از اصل پوشش براي نگهداري هدف استفاده خواهد شد  14

  12تا  0  است 14الي  1هدف متناسب با ده فاكتور فوق داراي ارزش برابر   مجموع
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مربوط به ارزشيابي ارزش اقتصادي و بازدهي ارزي و ريالي مشخصات ماتريسي : 9 جدول

  هدف

  ارزش  معيار  رديف

  3  ارزش اقتصادي و بازدهي ريالي و ارزي هدف باال است  1

  2  ارزش اقتصادي و بازدهي ريالي و ارزي هدف متوسط است  2

  1  ارزش اقتصادي و بازدهي ريالي و ارزي هدف پايين است  3

  3تا  1  مجموع

  

  هاي هر معيار ميزان ارزش معيارهاي انتخاب هدف و حوزه: 10جدول
  هاي فرعي حوزه  ارزش كمي  شرح معيار  رديف

  نمره 50حداكثر   اهميت و حساسيت هدف  1
سياسي، اقتصادي، اجتماعي، (حوزه  7

  )نظامي، فرهنگي، امنيتي و اعتقادي

  نمره 10حداكثر   قابليت دسترسي به هدف  2

 حوزه  4

تجهيزات و نيروي  مكان، تاسيسات،(

  )انساني

  حوزه 1  نمره 10حداكثر   قابليت مرمت و احياي مجدد هدف  3

  )جغرافيا و جمعيت(حوزه  2  نمره 6حداكثر   پذيري هدف ميزان آسيب  4

  نمره6حداكثر   ميزان تأثيرپذيري هدف  5
 حوزه  2

  )تأمين نيازهاي حياتي و اداره كشور(

  نمره 6 حداكثر  قابليت كشف و شناسايي هدف  6
 حوزه  2

  )ميزان وپايداري تهديد و نوع تهديد(

7  
ارزش اقتصادي مستحدثات و بازدهي 

  ارزي و ريالي
  حوزه 1  نمره 3حداكثر 

  

هدف متناسب با هفت فاكتور فوق 

و  100داراي ارزشي برابر حداكثر 

  نمره است 9حداقل 

  هدف حياتي است  100تا  70

  هدف حساس است  69تا  40

  هدف مهم است  39تا  9

  )22و6( :منبع     
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حساس و مهم با استفاده از روش ، ارزيابي مراكز شهرك اداري شهريار به حياتي :11جدول

 ماتريسي

www.SID.ir

http://www.SID.ir
http://www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

    22                               ريزي شهري                   كاربرد پدافند غير عامل در ژئوپليتيك و برنامه 

  

    

www.SID.ir

http://www.SID.ir
http://www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

    23                               ريزي شهري                   كاربرد پدافند غير عامل در ژئوپليتيك و برنامه 

شهرك اداري و نتايجي كه  اطرافپس از طي مرحله ماتريسي و ارزيابي كليه مراكز داخل و

حاصل شد مشخص شد هفت مركز از مراكز شهرك اداري داراي اهميت حياتي در سطح 

مركز  25و نهايتاً  )69-40امتياز (اهميتي حساس  دارايمركز  14، )100-70امتياز بين ( شهريار

هميت مراكز توان به ا لذا از نتايج حاصل شده مي. هستند) 39-9امتياز بين( داراي اهميتي مهم

 شهركموجود در اين شهرك پي برده و به بررسي بكارگيري  اصول پدافند غيرعامل در اين 

  .پرداخت

    

 :عبارتند ازاصول پدافند غير عامل 

، اختفا، استتارو پرهيز از تمركز،  تمركززدايي، دفاعي يابي مكان، سازي پراكنده، سازي كوچك

سازي،  بومي ،، اعتماد به نفسفريب، پوشش، دفاعي يشآما رساني و اعالن خبر، اطالع، استحكام

 ....وسازي، اتحاد ملي  قدرت

توان گفت كه اصول پدافند غيرعامل در مكانيابي و  ميلذا با توجه به نتايج تكنيك ماتريسي 

بيشتر  پدافند غيرعاملتمركز اين مراكز در شهرك اداري شهريار رعايت نشده ليكن آنچه در 

با توجه به  ؛زدايي است و تمركز دفاعي يابي سازي، مكان سازي، پراكنده كوچك  تأكيد است مورد 

در اين شهرك، كل اين شهرك يك هدف واحد را براي دشمن تشكيل  مركز ايجاد شدهت

دهد كه در صورت تعديل، پراكندگي، تمركززدايي و رعايت اصول پدافند غيرعامل از يك  مي

  .هدف واحد خارج و شكل دفاعي بخود خواهد گرفت

بشرح  هاي محققين، نقاط ضعف اين شهرك در مقايسه با اصول پدافند غيرعامل بر اساس يافته

  :زير است
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 نقاط ضعف پدافند غيرعامل :12جدول

  وضع موجود شهرك اداري  اصول پدافند غير عامل

  سازي انبوه  سازي كوچك

  سازي تجمع  سازي پراكنده

  ندارد  يابي مكان

  تمركز شديد  تمركززدايي

  باز و قابل ديد به صورت آسان  استتار

  متوسط  استحكام

  صورت آسانباز و قابل ديد به   اختفا

  ندارد  آمايش سرزمين

  ندارد  آمايش دفاعي

  ندارد  فريب

  ندارد  پوشش

  )1(: ماخذ    

  

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

توجه اند، سهولت دسترسي  براي مراجعان را بتوان ذكر كرد و با  اين مراكز در يك شهرك كرده

هاي قبل به علت  ها و بازديدهاي ميداني به عمل آمده، مشخص شد كه در سال به مصاحبه

پراكندگي هر يك از مراكز در نقاط مختلف شهر دسترسي به آنها با توجه به بعد مسافت تقريباً 

صورتي كه با تجمع اين مراكز در يك منطقه،  در. گرفت بر بوده و به سختي صورت مي زمان

هاي اداري  چنين شهرك .است  تر شده راحت... به اين مراكز به لحاظ ترافيك، زمان ودسترسي 

هاي آلمان ساخته شده و شايد براي كشوري مثل آلمان با شرايط  بيشتر با الگوبرداري از شهر

بومي خودش ساخت چنين شهركي توجيه علمي داشته باشد ولي براي كشوري با شرايط ايران 

و چند شهر ) كرج(اين طرح مختص شهريار هم نيست در استان البرز  .توجيه علمي ندارد

  . گيري است هاي اداري با تمركز باال در حال شكل ديگر ايران نيز چنين شهرك

  گيري  نتيجه

با توجه به  .هاي استان تهران و در همسايگي غربي آن واقع شده است ستانهريار از شهرش

به  نتوسعه تهرا ،)كوير(جنوب ، )كوه( شرق، )كوه(هاي توسعه تهران در شمال  محدوديت

هاي بيشمار  همچنين پادگان .است ناپذير اجتناب) كرج و دشت مساعد شهريار(سمت غرب 
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داراي اراضي مسطح حاصلخيز  .نظامي نيز به آن داده است موقعيت )پادگان 35بيش از(

 مين نيازأي، خدماتي و تخوابگاه: هاي عالوه بر نقش چهارراهي، نقش ،)كشاورزي و باغي،

داراي نقش فيلتيرينگ جمعيتي كه توانايي  دارد، نيز جاليزي شهر تهران و شهرهاي همجوار را

 نقش مرحله اول مهاجرت به شهر تهران را همچنينجذب در اقتصاد و اجتماع شهر تهران  و 

يشترين مهاجران براساس مطالعات نگارندگان در زمان جنگ ايران و عراق ب. بر عهده دارد نيز

لذا . شهريار بوده است سپس به كرج و نخست با توجه به حمالت هوايي رژيم بعث به تهران

حياتي، ها و تأسيسات  و نيازهاي خدماتي، نحوه توزيع كاربري ونقل خطوط حمل توجه ويژه به

ريزان  نبايد از ديده تيزبين برنامه كارگيري اصول پدافند غيرعامل و خصوصاً به حساس، مهم

طرح جامع  شهريار و  منابع مختلف، بنابراين در اين نوشتار با تكيه بر مطالعات. غافل بماند

شناخت اهداف حياتي،  و سعي در شناسايي اهميت استراتژيك اين شهر ،مطالعات ميداني

مشخص شد كه اين شهر در معرض حمالت دشمن  .1 ؛حساس و مهم شهرك اداري شهريار

مركز برخالف اصول پدافند  40تمركز بيش از با شهرك اداري شهريارگيري  كلش. 2است؛ 

  : عبارتند از كهبايستي حداقل مراكز حياتي اين شهرك تمركززدايي شود  و باشد غيرعامل مي

 بنزين پمپ؛ )امتياز 78( غرب تهران آب جنوب؛ )امتياز 86( اداره گاز؛ )امتياز 86( فرمانداري

كه ، )امتياز 74(پليسو  )امتياز 75( آب و فاضالب؛ )امتياز 78) (كلهر(پادگان سپاه ؛ )امتياز 78(

 :انندم راطراف شهريا و روستاهاي ها مركز هر كدام به يكي از شهرك 7شود اين  پيشنهاد مي

 ،كنم كيد ميأتانتقال يابد؛ .. .غيره فرارت و اميريه، جعفريه،، باغستان انديشه، فردوسيه، وحيديه،

مراكز  در قدم اول، و براي خروج از بحران، با توجه به هزينه باالي اين تمركززدايي فقط

، )جنگ(عالوه بر تهديد مورد بحث ما در پدافند غيرعامل و اين مقاله . حياتي انتقال پيدا كنند

اين  توسعهبايستي از خيز نيز واقع شده  چون اين شهرك روي خطوط گسل و منطقه سيل

چون . و تمركززدايي كرد جلوگيري به عمل آورد )كرج(گيري موارد مشابه  و شكل شهرك

   .زا است تمركزگرايي در برابر خطرات طبيعي چون سيل و زلزله نيز بحران

سازي ندارد و  ايي جز قدرت كنم ايران براي دفع تهديدات چاره تأكيد مي دوباره در انتها (

ه برقرار خواهد كرد؛ پدافند غيرعامل نيز يكي از ارتقاي قدرت ايران، توازن قوا را در منطق

  ).سازي است راههاي قدرت
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