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 چکیده  واژگان کلیدی

نقل با رویکرد پدافند غیرعامل از واساسی کشور در حوزه حملهای ریزی و مدیریت صحیح زیرساختبرنامه

از خسارات و ادی یزو آشوب، تا حد در صورت وجود بحران د نبتوانست تا هاترین نیازهای همه دولتاساسی

یکی از  های اساسیو تحلیل مولفه بررسی در این پژوهش بهد. نپیشگیری کنتلفات ناشی از مخاطرات 

صلی های اداخته شد. در این مطالعه در ابتدا مولفهراساسی کشور در حوزه پدافند غیرعامل پهای ختازیرس

حلیل اطالعات شناسایی د پدافند غیرعامل از طریق تهیه پرسشنامه و تیکرقل هوشمند با رونوسیستم حمل

با استفاده از مقایسات  از طریق روش تحلیل سلسله مراتبیها شدند. در ادامه، به بررسی و ارزیابی این مولفه

افند دنقل و پوین پژوهش نخبگان و افسران ارشد حوزه حملا مورد استفاده درجامعه  زوجی پرداخته شد.

های تهدید کننده بشر نقل بر انواع بحرانوای شناسایی شده سیستم حملهتاثیرات مولفهدر آخرین تحلیل در این پژوهش،  .هستندغیرعامل 

نسبت در زمان بروز بحران جنگ و حمالت تروریستی  وشمندنقل هوهای سیستم حملتاثیرات مولفهبررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که 

 ات ناشی از آن را کاهش دهد.رنشان دهد و خسارات و مخاط خود رااثرات پیشگیرانه تواند میها به سایر بحران

 نقل هوشمندوسیستم حمل

 مدیریت بحران

 پدافند غیرعامل

 ل سلسله مراتبیتحلی

 مخاطرات بشر

 

 مقدمه -1
 نه تهدیدات وهای گذشته پیشگیری از هر گودر دهه

ها سازی کشورها برای مقابله با آن به برنامه اصلی دولتآماده

و تعداد این تهدیدات و آنجاییکه انواع از ه است. تبدیل شد

مان در حال توسعه و پیشرفت ها با گذر زو شدت آن هابحران

ریزی دقیق و کارآمدی را طلب است پس یک مدیریت و برنامه

کمترین خسارات مالی و  کند تا در زمان مواجه با بحران،می

 ها و تهدیداتی که همهبحران .جانی به کشورها تحمیل شود

های مختلفی قابل وهردر گ کندزندگی بشر را تهدید می هروز
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را خود ریزی خاص که در هر گروه برنامه بندی هستندتقسیم

کشور ما  مخاطرات طبیعی در د.کنجهت کنترل آن طلب می

هد از دبیشتر به صورت زلزله، سیل و طوفان خود را نشان می

جهت  بهای مناستند که بسترسازیان نوع اول هسنوع بحر

و از همه مهمتر  نقلوها، سیستم حملتمانسازی ساخایمن

تواند خسارات ناشی از این مراکز امنیتی و سیاسی کشور می

.    (Bhatti, 2005) بحران را به میزان زیادی کاهش دهد

هایی است که از طریق ها، بحرانگروه بعدی در این بحران

ها و انفجارها سوزیکه انواع آتش شودان ایجاد میانس
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 بندیگروه آخر در این طبقهترین نوع این گروه هستند. مهم

ترین نوع تهدیدات که از نظر بسیاری از کارشناسان مهم

تهدیدات و خطرات جنگی است. این شود، انی طلقی میانس

 شوددیده میجهان های ع خطرات که امروزه در اکثر کشورنو

 ریستی و تجاوز به خاک کشورها خود رابصورت عملیات ترو

ها ایجاد و مشکالت بسیار زیادی را برای دولت دهدنشان می

 ،در تمام جوامع .(Farzadbehtash, 2008) دکنمی

توسعه  الملل،وابط بینر های پیشرفت کشوربرنامه

یتی و سیاسی مراکز تولیدی و همچنین مراکز امنها، تزیرساخ

سیب و آهای فوق دچار بحران کشور، در بروز حوادث و

 توانند براین خسارات و تلفات می ند.شوخسارات جدی می

اساس پارامترهای مختلفی چون فاصله منطقه مورد نظر، 

 درجات مختلفیبه  مرتبط عوامل و سایر  آسیبمیزان قدرت و 

 شوند آسیب واقع شوند و متحمل خسارات زیادیمورد 

(Fallahi, 2003). 

در این مطالعه سعی بر آن است تا اثرات یکی از      

در صورت بروز بحران  ی جهانمهم کشورهای اهزیرساخت

های آن شناسایی ها و مولفهرمورد بررسی قرار بگیرد و پارامت

ها در نهایت اثر این شاخص د.نو مورد ارزیابی قرار بگیرشده 

 ار بگیرد.رهای مورد تهدید جوامع مورد بررسی قبر انواع بحران

باشد مینقل وها سیستم حملاین زیرساخت نترییکی از مهم

ن آها و حل یادی در بروز بحرانزتواند تاثیر بسیار که می

بر آن است تا اصلی در این مطالعه هدف  داشته باشد.

بودن هوشمند با رویکرد نقل وهای اصلی سیستم حملمولفه

پدافند غیرعامل مورد شناسایی و ارزیابی قرار  آن با رویکرد

دات مورد بررسی قرار گیرد و سپس تاثیرات آن بر انواع تهدی

  گیرد.

 

 پیشینه -2
در مطالعات انجام شده توسط محققان موضوع پدافند 

های موثر بر آن در مطالعاتی مورد بحث قرار رغیرعامل و پارامت

مقاالت پرداخته این خالصه به  وردچندین مگرفته است که در 

ی عامل در مترونقش و تاثیر پدافند غیر ایمقالهدر . شودمی

مزایا و معایب و نیز استفاده و  تهران مورد ارزیابی قرار گرفته

 گیردقرار میتجزیه و تحلیل مورد عموم و استفاده خاص از آن 

(Zarei, Jabbari ,& Zamani, 2014) .های سیستم

متفاوت یکی از  داشتن ابزارهای نقل باوهوشمند حمل

ها و هدف ریزیمتناسب با نوع برنامه راهکارهایی است که

تواند کارایی بسیار باالیی در این زمینه ایفا می مهندسین،

این  المقدور تعداد این حوادث را کاهش دهد، درنموده و حتی

مقاله به بررسی نقش و کاربرد پدافند غیرعامل در سیستم 

 ,Mirdrikvand) شودمیای پرداخته ونقل جادهحمل

برای ایجاد انگیزه بیشتر در بخش ای دیگر در مطالعه .(2015

و در عین حال دستیابی دولت  گذاریخصوصی جهت سرمایه

 & Torkan) ارائه شده است اجتماعیای و به اهداف توسعه

Shahbazi, 2011). بخش در غیرعامل پدافند بکارگیری 

 باشدمی ریلی و ایجاده ونقلحمل شامل که زمینی ونقلحمل

 نظر از استفاده با گیرد.بسیار مورد توجه محققان قرار می

 در تهدیدها و هافرصت ضعف، قوت، نقاط خبرگان، از جمعی

 SWOT تحلیلی ماتریس از استفاده با و شده واکاوی مورد این

 است گردیده ارائهزمینه  این در اجرایی هایبرنامه و هکارهارا

(Heidarzade sahi, Fasihi karami, Gholami ,& 

Moghadam, 2016).  روش توصیفی بامهم  یپژوهشدر-

به بررسی و  ایتناد به منابع معتبر کتابخانهتحلیلی و با اس

به مراکز و تجهیزات  ویژه تروریستیحمالت نظامی و به ارزیابی

پرداخته شهرهای ایران کالن بر ونقل با تأکیدزیرساخت حمل

وجود اهمیت  با دهدهای پژوهش نشان میت. یافتهاسشده 

ونقل در تداوم حمل ویژه زیرساختهای حیاتی بهرساختزی

روزانه شهروندان و  شهرها و نیاز شدیدعادی در کالن زندگی

یکسو های مختلف شهری به خدمات این زیرساخت از بخش

و وابستگی شدید و روزافزون جوامع صنعتی و فرا صنعتی به 

این  یونقل، عناصر و اجزاخت حیاتی حملشبکه زیرسا

شدت زیرساخت در برابر حمالت نظامی و تروریستی به

که برای حفاظت از عناصر و ویژه آنپذیر هستند. بهآسیب

زم ها و تدابیر الهای شهری، طرحتجهیزات این نوع زیرساخت

نشده  امنیتی تدوین و اجرا -در قالب اصول و مالحظات دفاعی

در  .(Zarghan, Amini, & Ramazani, 2017) است

شناخت ماهیت حمله هوایی دشمن، به دیگر ای مطالعه

نقل، رفع معایب وارزیابی نحوه تاثیرگذاری آن بر شبکه حمل

های مدیریتی صحیح با غیرعامل، ارائه روشو نواقص پدافند 

استفاده از تجارب و راهکارهای موثر در مقابله با عواقب ناشی 

و اقتصادی، سیاسی  ،از حمله هوایی و پیامدهای اجتماعی

منیتی بر اثر تبلیغات دشمن با استفاده از قدرت نرم و ا

 است پرداخته شدههوشمند به وسیله نیروی انتظامی 
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(Sherafati, 2014). سیستم هوشمند، شهر مفاهیم بیینت 

گامی موثر در حوزه پیشرفت  آن هوشمندسازی و ونقلحمل

شده پرداخته پدافند غیرعامل باشد که در این مطالعه به آن 

یسازهوشمند تهدید و فرصت و قوت و ضعف نقاط سپس و

 نظرات طبق وشده  شناساییونقل حمل حوزه بر تأکید با را ها

 عوامل و( قوت و عف)ض درونی عوامل خبرگان، و کارشناسان

 تدوین با تا شده است دهیوزن( تهدید و فرصت) بیرونی

 سیستم اجرای و طراحی خصوص، این در هاییاستراتژی

 پدافند اهداف تحقق در هوشمند صورت به شهری ونقلحمل

در . (Jalali & Piri hoor, 2016) گردد واقع مؤثرغیرعامل 

های موثر پدافند غیرعامل ه شناسایی شاخصب ای دیگرمطالعه

بندی چنین اولویتدر برقراری امنیت پل طبقاتی صدر و هم

. (Laieghe Rana & Keshvari, 2017) پرداخته استآن 

های ترین اولویتشهرها یکی از مهمسازی توجه به هوشمند

 غیرقابل گذاران است که امری ضروری وریزان و سیاستبرنامه

های مختلف رسد. بدیهی است که حوزهانکار نیز به نظر می

امنیت هوشمند، اقتصاد هوشمند، انرژی و سودمندی 

جایی هوشمند و ... در شهر ونقل و جابهحمل هوشمند،

ی از دیدگاه پدافند غیرعامل و مدیریت هوشمند نیازمند بررس

ترین مزیت شهرهای هوشمند کارایی مهم باشد. ازبحران می

به تبیین مفاهیم پس  بخشی برای اداره امور شهری است و اثر

 .شهر هوشمند و ارتباط ان با پدافند غیرعامل پرداخته است

 

 مبانی نظری -3
دافند و موضوع پانی نظری این مطالعه، در ابتدا مب در قسمت

خواهد گرفت. تعاریف مختلف و لزوم  رانواع آن مورد بررسی قرا

ها به این موضوع در ادامه بحث بیان خواهد توجه کامل دولت

و نوع بکارگیری آن  نقلودر ادامه به معرفی سیستم حملشد. 

و در حالت هوشمند و تجهیزات وابسته آن بیان خواهد شد 

مورد تحلیل های جوامع نات و بحرارابطه آن با انواع تهدید

 گیرد.قرار می

 پدافند -3-1

حفاظت از جان و مال مردم و حفاظت از  به معنایپدافند 

حاکمیت ملی و ارضی کشور در برابر هرگونه بحران و تجاوز 

پدافند . (Hoseini Amini & Parizadi, 2010)باشد می

در پدافند شود. می بندیعامل تقسیمو غیر به دو دسته عامل

عامل دفاع کردن از تمامیت ارضی و حفاظت جانی و مالی 

اما در  گیرد.نگی صورت میهای جارگیری سالحمردم با بک

گیرد که قبل از عامل مجموعه اقداماتی صورت میپدافند غیر

صورت پذیری جهت کاهش آسیبمشکل  ایجاد بحران و 

 ,Parizadi, Hoseini Amini ,& Shahriari) گیردمی

افند غیرعامل این پژوهش به تاثیرات و اهمیت پد در .(2010

توان گفت که پدافند پس بطور کلی می اخته خواهد شد.دپر

ای است که موجب غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه

اساسی کشور و  های، تداوم فعالیتپذیریسیبآکاهش 

 ,NikooManesh) شودها میجلوگیری از بحران

Nazarkhah ,& Panahyian, 2014)  و(Kamran & 

Hoseini Amini, 2012) . این کاهش خسارات در برابر

 انسانیهای طبیعی، تواند در هر سه زمینه بحرانها میبحران

 Abbaszade, Alizade)و تجاوز دشمن مقاومت کند 

Aghdam, Budaghi, Mohammadnejad ,& 

Hedaiati, 2012). های در کشور ایران نیز انواع روش

از انواع بحران و پدافند غیرعامل جهت جلوگیری و پیشگیری 

ی هایابیون مکانچا است. این اقدامات همتجاوز در حال اجر

ها سازیها، استتار و اختفا و استحکامفنی، انواع دسترسی

  باشد.می

 نقل هوشمندوسیستم حمل -3-2
ین مطالعه، سیستم اموضوع مهم دیگر مورد بحث در 

های تمسدر چند دهه گذشته توجه به سیباشد. نقل میوحمل

کشور در های اصلی نقل به عنوان یکی از زیرساختوحمل

در حال  سرعت قدرت سیاسی و اقتصادی کشور با بنایزیر

های مختلف زمینی، نقل در بخشوسیستم حملافزایش است. 

ی و هوایی قابل بحث است که در این مطالعه بیشتر بر یدریا

امروزه  ست.نقل زمینی تمرکز شده اوروی سیستم حمل

نقل وحملنقل در جایگاه دیگری به نام سیستم وسیستم حمل

می که در چند سال آینده ، سیستبیندخود را می هوشمند

و پیشرفت و توسعه در آن شد خواهد م فعلی تجایگزین سیس

تقریبا از دو دهه  هد بود.اها خوهای اصلی دولتاز برنامه

ها به عنوان یک روش کارآمد برای بهبود گذشته این سیستم

 ,Zhang, Wang)نقل بکار گرفته شده است ومسئله حمل

Wang, Lin ,& Chen, 2011). نقل وی حملهاسیستم

هوشمند باعث بهبود سیستم فعلی شده و شرایط بسیار 

 کند.معه در ابعاد گوناگون ایجاد میامطلوب را در ج

از ارند که دنقل هوشمند مزایای زیادی وهای حملسیستم
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توان به کاهش شدید اشتباهات می هاآن ترینجمله مهم

کاهش ترافیک، اشاره کرد. نقل وانسانی در سیستم حمل

های بارز هش اتالف وقت از دیگر ویژگیاکاهش تصادفات و ک

نقل زمینی است. وها در حوزه مدیریت حملاین سیستم

های مختلفی متنقل در قسوسازی سیستم حملهوشمند

ها، سازی راههوشمند، هوشمندف است که رانندگی قابل تعری

ترین های هوشمند و ... از مهمختایابی هوشمند، زیرسمکان

 عناصر این سیستم هستند.

ها با پدافند نقل و راهوارتباط سیستم حمل -3-3

 غیرعامل
ای پیچیده ای ارتباطی مجموعههنقل زمینی و راهوشبکه حمل

 ستامرور مردم و وسایل نقلیه روقال و عبوبرای انت

(Zarivani, 1995). توان گفت تمامی ترددها و پس می

که اهمیت  گیردنقل در بستر این سیستم صورت میوحمل

ها ها و انتقالتمامی جابجاییکند. این سیستم را دوچندان می

دچار شور را ک توانددر این حوزه است و کوچکترین مشکلی می

های مهمی در پارامترها و مولفهای کند. مشکالت عدیده

سازی آن ندنقل تاثیرگذار هستند که با هوشموسیستم حمل

ها را آن ها و مخاطرات احتمالی برایتوان میزان این بحرانمی

العه به به مقدار زیادی کاهش داد. از این رو در این مط

با رویکرد پدافند غیرعامل ها یابی این مولفهشناسایی و ارز

 پرداخته خواهد شد. 

ی شده از های شناسایدر این مطالعه جهت ارزیابی مولفه     

فرآیند تحلیل  تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است.روش 

گیری ترین فنون تصمیمیکی از معروف( AHP)سلسله مراتبی 

 1970چندشاخصه است که توسط توماس ال ساعتی در دهه 

ابداع گردید. اساس این روش بر اساس مقایسات زوجی است. 

 AHPها در روش بندی مولفهبندی و اولویتفرآیند رتبه

دربرگیرنده مراحلی به شرح زیر است. مرحله اول ساخت 

سلسله مراتبی است که در این مرحله مساله مورد نظر تعریف 

 شود و عوامل، عناصر و هدف اصلی تشکیل این فرآیندمی

شوند. قسمت بعدی مقایسات سلسله مراتبی مشخص می

های مشخص شده بین معیارهای زوجی است که مقایسه

ها داده تعریف شده صورت گرفته و امتیازهای دودوی به آن

های مورد بررسی ها و گزینهشود. سپس محاسبه شاخصمی

 & ,Hoseini, Ariana)باید مورد ارزیابی قرار گیرد 

Abroodi, 2016). 

 

 روش کار -4
 یت، روش و نحوه انجام آن کاربردیروش پژوهش از نظر ماه

این پژوهش،  ابزار اصلی گردآوری اطالعات در. ای استتوسعه -

ای و اینترنتی و پرسشنامه هستند. مرحله مطالعات کتابخانه

شناسایی پارامترها به کمک طراحی پرسشنامه و مقایسات 

گیرد. جامعه آماری در این پژوهش شامل زوجی انجام می

پدافند غیرعامل و های مختلف نظران حوزهخبرگان و صاحب

هدفمند برای انجام  گیرینمونهبا روش  باشد کهمیل نقوحمل

دست نحوه ارزیابی اطالعات ب .نداهمقایسات زوجی انتخاب شد

و روش  Expert Choiceافزار آمده در قسمت دوم به کمک نرم

 پذیرد.حلیل سلسله مراتبی صورت میت

در این پژوهش پس از گردآوری اطالعات و منابع و     

 ونقل هوشمند و پدافند غیرعاملحوزه حمل مطالعات میدانی،

ی سیستم هامؤلفهی قرار گرفته و فهرستی از بررس مورد

 بر اساسبر پدافند غیرعامل  مؤثرنقل هوشمند وحمل

 دیتائمورد  تا هدیگردتوسط محقق ارائه  شده هیته پرسشنامه

ین شد که آیا ا سؤالد و این در مرحله اول نیا رد قرار بگیر

 در برابر مؤثری هاو شاخص هامؤلفه، هاشاخصو  هامؤلفه

ح دارند و در مرحله دوم آیا نیاز به اصال ریخ ای ندها هستبحران

یا خیر و نظرات اصالحی نیز درخواست گردید. پس از 

به  شاخص و سه مؤثر مؤلفه ، ششهانامهبندی پرسشجمع

پس  سوم شرح زیر از جامعه نخبگی احصاء گردید. در مرحله

، برای شدهانیب رگذارثیتأی هاشاخصو  هامؤلفه نتخاباز ا

یسات زوجی و تحلیل ها از مقامحاسبه ضریب اهمیت آن

ین در ازیر بهره گرفته شده است.  صورتبهسلسله مراتبی 

و با  هاپرسشنامهاز  آمدهدستبهمرحله با استفاده از اوزان 

وجی زماتریس مقایسات  ،Expert Choice افزارنرماستفاده از 

ی اسهیمقاو همچنین ماتریس  هاشاخصو  هامؤلفهبرای  را

 .ستابدست آورده شده  هاشاخصبا هریک از  هامؤلفه زوجی
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 رعاملیغ پدافند کردیرو با هوشمند نقلوحمل ستمیس یهامولفه یابیارز: 1شکل 

 

 هایافته -5
های صورت گرفته و در اختیار دادن بررسیپس از 

نقل وبه نخبگان حوزه حملهای طراحی شده پرسشنامه

آوری و ها جمعنتایج حاصل از آن هوشمند و پدافند غیرعامل،

پارامتر  شش. در نتیجه این تحلیل (1جدول ) تحلیل گردید

نقل وگذار سیستم حملتاثیر هایمولفهاساسی در رابطه با 

که این هوشمند بر پدافند غیرعامل بدست آورده شده است 

توانند بیشترین تاثیر زیرساختی را در کاهش شش پارامتر می

ها با های تهدیدکننده دولتپذیری خطرات و بحرانآسیب

در این قسمت به  کهرویکرد پدافند غیرعامل داشته باشند 

خواهد شد. حال مجددا برای  ختهپرداارزیابی این پارامترها 

این قسمت یک پرسشنامه بر مبنای مقایسه دودویی طراحی 

فند انقل هوشمند و پدوحملشده و در اختیار افراد خبره حوزه 

در این حیطه برای ارزیابی قرار گرفته است. در  غیرعامل

ها و بحراننوع مختلف ، سه AHPها در روش قسمت گزینه

انتخاب شده است. این  کند،را تهدید می تهدیداتی که انسان

ها انسان و جنگهمان بالیای طبیعی، بالیای مقصر نوعسه 

افزار نتایج حاصل از این مطالعه با استفاده از نرم هستند.

Choice Expert (3جدول ) مورد ارزیابی قرار گرفته است.  

 

 

 
 هوشمند نقلوحمل یپدافند یهامولفه: 1جدول 

 اختصاریعالمت  نوع مولفه

و سایر یابی هوشمند خودروها مکان

 با توجه به منطقه بحرانیوسایل نقلیه 
A1 

ایجاد های الزم جهت ایجاد زیرساخت

با رویکرد نقل هوشمند وحملسیستم 

 غیرعامل پدافند
A2 

ارتباط مستقیم وسایل نقلیه با هم و با 

ترافیک  مدیریتمرکز مشترک جهت 

 زدهبحران در مناطق خاص
A3 

هوشمند  دهی و تعیین محلآدرس

امنیتی در  مناطق حساس سیاسی و

 زمان تجاوز دشمن 
A4 

کز حیاتی کشور دسترسی سریع به مرا

 هوشمندنقل وبه کمک سیستم حمل
A5 

و کنترل هوشمند حرکتی خودروها 

سایر وسایل نقلیه برای جلوگیری از 

 بحران زمان اهات انسانی در اشتب
A6 
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 هوشمند نقلوحمل ستمیس یپدافند یپارامترها نظر از کننده دیتهد یهابحران انواع یابیارز: 2شکل 

 
 نقلوحمل ستمیس یهامولفه وزن زانیم: 2جدول 

W A6 A5 A4 A3 A2 A1  

120/0 4- 2 6- 3 1 1 A1 

074/0 3- 2- 4- 3 1 - A2 

025/0 7- 9- 8- 1 - - A3 

363/0 6 2- 1 - - - A4 

258/0 3 1 - - - - A5 

161/0 1 - - - - - A6 

Inconsistency= 0.22 

 

 بشر دکنندهیتهد یهابحران انواع یمعرف: 3جدول 

 نوع بحران
عالمت 

 اختصاری

 T1 سیل و زلزله :ی طبیعیهابحران

  انسان: سازعامل دست

 سوزیو آتش انفجار
T2 

 T3 عوامل تروریستی: جنگ

 

 

 

 گیریحث و نتیجهب -6
نقل وهای موثر سیستم حملبه بررسی مولفهدر این مطالعه 

 در مواجه با انواع ان یک زیربنای مهم کشوروهوشمند به عن

پس از شناسایی  ها و مخاطرات احتمالی پرداخته شد.بحران

تفاده از سانقل هوشمند با وهای تاثیرگذار سیستم حملمولفه

ارزیابی این به  سلسله مراتبی و مقایسات زوجی یلتحلروش 

پرداخته شد.  Expert Choiceار ها با استفاده از نرم افزمولفه

دهی و تعیین محل هوشمند مناطق آدرسدر این ارزیابی، 

حساس سیاسی، امنیتی در زمان تجاوز دشمن با ضریب 

ترین مولفه این سیستم در زمان مواجهه به عنوان مهم 363/0

اکز حیاتی دسترسی سریع به مربا مخاطرات انتخاب شد. 

نقل هوشمند و کنترل هوشمند وکشور به کمک سیستم حمل

اهات جلوگیری از اشتببرای و وسایل نقلیه حرکتی خودروها 

های در رده 161/0و  258/0انسانی در بحران نیز با ضرایب 

در  اند.ها قرار گرفتهرتاثیرگذار این پارامت هایبعدی مولفه

شناسایی  به بررسی پارامترهایقسمت بعدی از این پژوهش، 

انواع مخاطرات نقل هوشمند بر وشده سیستم حمل

ان شد این طور که بیکننده موجود پرداخته شد. همانتهدید

ها به سه دسته کلی، مخاطرات طبیعی، مخاطرات بحران

بندی گ و حمالت تروریستی تقسیمو جنساز انسان دست

در این قسمت نیز مجددا بر اساس مقایسات زوجی  د.نشومی
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مقایسات زوجی انجام  Expert Chioceافزار و به کمک نرم

مولفه جنگ و عوامل تروریستی با گرفت. در این ارزیابی، 

های رتاثیر از پارامت ینبیشتراول در رده  625/0ضریب 

های بحرانو های طبیعی بحران قرار گرفت.نقل وسیستم حمل

 136/0و  238/0به ترتیب با ضرایب انسان  ایجاد شده توسط

توان پس می اند.بندی قرار گرفتهطبقهاین  های بعدیدر رده

از نقل هوشمند وبه وضوح دید که پارامترهای سیستم حمل

 و عوامل تروریستی عامل بر روی پارامتر جنگنگاه پدافند غیر

تواند با ساماندهی و د. این سیستم مینبیشترین تاثیر را دار

های ارتباطی و یا جایگزین کردن ها و پلهوشمندسازی راه

های خاص بیشترین نقش زیرساختی زمان ای ارتباطی درهراه

همچنین در صورت بروز هرگونه بالیای طبیعی  را داشته باشد.

ی را در کنترل و ساز انسان نقش بسیار مهمو اتفاقات دست

مدیریت سیستم ارتباطی بر عهده دارد. در این مواقع نیز 

دسترسی به مراکز حیاتی کشور، اقدام امدادرسانی و هرگونه 

های برق و سایر مراکز سیاسی ها، نیروگاهد پاالیشگاههمانن

تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند. در نتیجه این مطالعه می

های پدافندی مناسب یجاد زیرساختتوان برای کمک به امی

شمند پیشنهادات زیر را ارائه نقل هووسیستم حملبرای ایجاد 

 داد:

های تحقیقاتی پدافند یت طرحشترین ظرفاستفاده از بی -

 نقل هوشمندوغیرعامل در حوزه حمل

های سیستم های الزم در ایجاد زیرساختیریزبرنامه ادایج -

 پدافند غیرعامل رویکردمند با شونقل هوحمل

ر ایجاد یک سیستم یکپارچه و هماهنگ پدافند غیرعامل د -

 هوشمند ونقلکل کشور بین مرد و دولت در حوزه حمل

مقدمات فنی الزم بینی تهدیدات دشمن و برقراری پیش -

 پذیریسیبآنقل جهت کاهش وستم حملسی

نقل وافزایش فرهنگ عمومی مردم در سیستم حمل -

 پدافند غیرعامل رویکردهوشمند با 

های بخش خصوصی در ذاریگاستفاده از سرمایه -

 نقلوسیستم حمل های مناسبسازیبستر

 ونقلحمل در غیرعامل پدافند حاصله تجربیات از استفاده -

    تحمیلی جنگ به مربوط

حوزه  درل غیرعامهای جامع پدافند طرحگذاری و پایهایجاد  -

 نقل هوشمندوحملسیستم 

 

 گزاریسپاس -7
این مطالعه از نظرات افسران ارشد در 

نقل و ورانندگی تهران بزرگ که در حوزه حملوراهنمایی

دند استفاده عامل دارای تجارب و تخصص کافی بوپدافند غیر

 م.یسپاس را دار ها کمال تشکر  وآن تمامیشده است که از 
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