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ABSTRACT 

Introduction: The most comprehensive program that can include the principles of passive defense in the 
country in various fields is the planning of land use, because this program basically focuses on the dispersion of 
all kinds of activities and people in the space. And its goal is to create a comprehensive space system in a 
country according to natural and human ability and talent. 
Objectives: The current research is to investigate and rank the principles and effective measures of passive 
defense in land preparation in Zahedan city. 
Methodology: The research method is descriptive and analytical and based on library, documentary and field 
studies.the statistical population of the research includes: academic staff (university teachers), deputy research 
assistant of strategic center, deputy engineer and non-active defense, commander of Naja, employee of non-
active defense organization, guard (military). The sample population was determined using targeted sampling 
of 30 people. It is worth mentioning that AHP Fuzzy model and Expert choice software have been used in this 
research for measurement and analysis.  
Result and Discussion: The results of the AHP Fuzzy model showed that among the effective principles of 
passive defense on land use, the principles of determining the optimal scale of population settlement and 
activity in space with a normalized weight of 0.239 have been assigned the highest rank. In the following, the 
ranking results of the effective principles of passive defense on land use using Expert Choice software showed, 
Among the actions proposed in all principles, the evaluation of the vulnerable areas of Zahedan city with a 
weight of 0.342, the detailed interaction of three elements of the population, the performance and scale of 
Zahedan city with a weight of 0.654, the action of determining safety and protection standards and defense with 
a weight of 0.578, the act of observing the economic nature of the plans and not imposing high costs with a 
weight of 0.352 the act of defining and rating the level of security for each plan against the threat with a weight 
of 0.582, the act of checking The possibility of separating systems from the point of view of feasibility, 
economic, technical and safety with a weight of 0.289, the action of using resistant technical standards in 
critical and sensitive structures with a weight of 0.312, the action of checking safe points in the safe 
geographical zone of Zahedan city with a weight of 432/ In the end, the action of prioritizing the needs and 
centers have assigned the highest weights to vital and sensitive facilities with a weight of 0.398. 
Conclusion: According to these results, it should be said that the planners, urban managers and urban 
designers should have a solution by devising measures and principles of passive defense with an emphasis on 
improving the land, because the city of Zahedan due to its strategic location It has several sensitive, vital and 
important centers, each of which has strategic weight and importance, as well as the depth of penetration of 
different influences in order to realize passive defense planning.  
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    چکیده
ریزی آمایش سررزمین اسرت، کند برنامه های مختلف لحاظتواند اصول پدافند غیرعامل در کشور را در زمینهای که میترین برنامهجامع مقدمه:

پردازد و هدف آن خلق یک نظام جامع فضرایی در یرک کشرور برا ها و انسان در پهنه فضا میچرا که این برنامه اصوال به پراکندگی انواع فعالیت

 .توجه به توان و استعداد طبیعی و انسانی است

 وثر پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین در شهر زاهدان است.بندی اصول و اقدامات محاضر، بررسی و رتبه پژوهش :هدف

 جامعره آمراری پرژوهش شرامل:  باشرد.ای، اسنادی و میدانی مریو مبتنی بر مطالعات کتابخانهروش تحقیق، توصیفی و تحلیلی  :یشناسروش

، فرمانرده ناجرا، کارمنرد سرازمان پدافنرد هیات علمی )مدرس دانشگاه(، معاون پژوهش مرکز راهبرردی، معراون مهندسری و پدافنرد غیرعامرل

شرایان ککرر اسرت در ایرن نفر تعیرین شردند.  30گیری هدفمند تعداد جامعه نمونه نیز با استفاده از نمونه باشد. میغیرعامل، پاسدار )نظامی( 

 ده است.دی، استفاده گرExpert choiceو نرم افزار   AHP Fuzzyپژوهش به منظور سنجش و تجزیه و تحلیل از مدل 

تعیرین مقیراس بهینره اسرتقرار ، اصرول موثر پدافند غیرعامل بر آمرایش سررزمین ، در بین اصولنشان داد AHP Fuzzyمدل نتایج : هاافتهی

صرول بنردی اقردامات ارتبه نتایج، باالترین رتبه را به خود اختصاص داده است. در ادامه نیز 239/0جمعیت و فعالیت در فضا با وزن نرمال شده 

در برین اقردامات مطررد شرده در تمرامی اصرول،  نشران داد، Expert Choiceنرم افرزار  با استفاده ازغیرعامل بر آمایش سرزمین  موثر پدافند

، اقدام تعامل دقیق سه عنصر جمعیت، عملکرد و مقیاس شرهر زاهردان برا 342/0ارزیابی نواحی آسیب پذیر شهر زاهدان نسبت به تهدید با وزن 

ها و عدم تحمیل هزینره براال رعایت اقتصادی بودن طرد ، اقدام578/0های ایمنی و حفاظتی و دفاعی با وزن ، اقدام تعیین استاندارد654/0وزن 

، اقردام بررسری امکران تفکیرک 582/0بندی میزان امنیت برای هر طرد در برابر تهدید با وزن به دست آمده /، اقدام تعریف و درجه352با وزن 

هرای حیراتی و هرای فنری مقراوم در سرازه، اقدام استفاده از اسرتاندارد289/0پذیری، اقتصادی، فنی و ایمنی با وزن ها از هم نظر امکانسیستم

بنردی در نهایت اقردام اولویرت  432/0، اقدام بررسی نقاط امن در پهنه امن جغرافیای شهر زاهدان با وزن 312/0حساس  با وزن به دست آمده 

 اند.را به خود اختصاص داده ها، باالترین وزن398/0و مراکز به امکانات حیاتی و حساس با وزن به دست آمده ها نیاز

با تردبیر اقردامات و اصرول پدافنرد غیرعامرل برا  ریزان، مدیران شهری و طراحان شهری برنامه با توجه به این نتایج باید گفت که :یریگجهینت

اش دارای مراکز حساس، حیراتی و چرا که شهر زاهدان بنا به موقعیت استراتژیکی ،اندیشی داشته باشندبایست چارهتاکید بر آمایش سرزمین می

ریرزی پدافنرد مهم متعددی است که هر یک دارای وزن و اهمیت استراتژیک و نیز عمق نفروک تاثیرگرذاری متفراونی بره منظرور تحقرق برنامره

 باشند.غیرعامل می

 

ژه  پدافند غیرعامل، آمایش سرزمین، شهر زاهدان ،اصول و اقدامات ها:کلیدوا
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 مقدمه
-های کالن و بخشی باید به طور مستقل به آن پرداخته شود، برنامهریزییکی از مسایل مهم و کلیدی که در کنار برنامه

ی سرزمین است، ریزی فضایی در پهنهباشد. آمایش سرزمین رویکردی منطقی و علمی به برنامهریزی آمایش سرزمین می

شود، آمایش ریزی کالن و بخشی در هر کشوری محسوب میتر برای برنامهترین بسهای آمایش سرزمین، مناسببرنامه

امنیتی است. یکی از مهم -سرزمین دارای ابعاد حقوقی، زیست محیطی، فرهنگی، ارزشی، سیاسی، علمی، هنری و دفاعی

است، مسلم است که ترین ابعاد و مالحظات آمایش سرزمین، بعد امنیتی و دفاعی آن است که کمتر مورد توجه قرارگرفته 

)مظاهری، شود بلکه از شرایط بیرونی و محیط اطراف نیز متاثر است مسائل امنیتی فقط شامل مرزهای داخلی کشورها نمی

های آمایش است که به تثبیت و پایداری های اساسی در طرحرابطه بین امنیت و انسان، فضا و فعالیت، از مولفه (.1398

ای، افزون بر محتوای سیاسی و جغرافیایی آن، دفاع از دفاع از سرزمین در مقیاس ملی و منطقه انجامد.توسعه و امنیت می

باشد. اگر امنیت انسان و فعالیت، در برنامه دفاعی مورد توجه اساسی واقع نشود، های تثبیت یافته فضا نیز میموجودیت

             ترین تهدید فیزیکی و عملکردی فضا خواهد بودناپایداری، اصلی
های نوین و مخرب آفندی برای جلوگیری از اثرهای ویرانگر در این راستا، پدافند عامل به تنهایی قادر به مقابله با سالح

آنها بر مراکز حیاتی و حساس و نیروهای انسانس نیستند. از این رو به کارگیری اصول و معیارهای پدافند غیر عامل در کنار 

تواند به تکمیل زنجیره دفاعی کمک موثر و قابل ریزی و مدیریتی میهای برنامهزمین و سیاستفنون روز در آمایش سر

بی تردید رابطه تهدیدات با آمایش سرزمین رابطه متقابلی است و هر چه آمایش دفاعی، امنیتی، (. همان منبع) توجهی بکند

تهدیدات کاهش می یابد )سیاه سر و  منطقی و واقع گرایانه شکل گیرد ضریب امنیت ملی کشور باال رفته و

های مختلف تواند اصول پدافند غیرعامل در کشور را در زمینهای که میترین برنامهکلی جامع به طور (. 1392،همکاران

-ها و انسان در پهنه فضا میریزی آمایش سرزمین است، چرا که این برنامه اصوال به پراکندگی انواع فعالیتلحاظ کند برنامه

از این دیدگاه  .پردازد و هدف آن خلق یک نظام جامع فضایی در یک کشور با توجه به توان و استعداد طبیعی و انسانی است

راهبردهای دفاعی، نقش  .ریزی آمایش سرزمین قرار گرفته استبسیاری از اهداف و اصول پدافند غیرعامل در بطن برنامه

های متعدد دفاعی رایج، باید مدنظر طراحان وبرنامه ریزان آمایش سرزمینی نیز های دفاع غیرعامل با توجه به شیوهسیاست

های امنیتی در ارتباط است ولی عمالً تأثیرات عمیقی بر های راهبردی اگر چه با سیاستباشد زیرا این بخش از سیاست

 (.1393)پوری رحیم،  های توسعه مناطق خواهد داشتبرنامه

قعیت ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیک و ماهیت راهبرد آن نیازمند داشتن طرح آمایش سرزمین کشور ایران با توجه به مو

برداری و استفاده مطلوب از شرایط موجود، لزوم بنابراین برای بهره(. 1399، همکاراننیا و باشد )حافظبرای توسعه ملی می

های مهم، جایگاه آمایش سرزمین و نقش آن در لفهکند، یکی از این موهای استراتژایک ضرورت پیدا میتوجه به مولفه

)مظاهری، امنیتی است  -مدیریت بهینه سرزمینی و توسعه منطقه ای در ابعاد گوناگون و علی الخصوص در بعد دفاعی

با توجه به استقرار بیش از نیمی از جمعیت تاسیسات مهم و حیاتی در مناطق مرزی کشور این نقاط به یکی از (. 1398

پذیری در مناطق های آسیبکلیدی آسیب پذیر در مواقع تهدید محسوب می شود. در این راستا از بین بردن زمینه نقاط

های توسعه و امنیت ریزی سیستممناطق داخلی کشور طراحی و برنامهمرزی تقویت پیوندهای فیزیکی و غیرفیزیکی با 

ا به شکل دو منظوره دفاعی عمرانی و احداث تاسیسات و ههمچنین اجرای طرحهای عمرانی چندمنظوره تقویت زیرساخت

استحکامات دفاعی در مواقع مورد نیاز از جمله تمهیدات و پدافند غیرعامل در مناطق مرزی است که کاربرد این دانش با 

 (.1391، همکاراننیا و )فاضلهمراهی اصول آمایش سرزمین باید مورد توجه قرار گیرد 
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باشد. شهر زاهدان به دلیل قرار ساس در کشور، شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان مییکی از شهرهای مرزی ح

ترین مناطق کشور و همسایگی با کشور پاکستان و افغانستان همواره از لحاظ امنیتی مورد توجه گرفتن در یکی از حساس

مهری قرار گرفته به طوری که ای همواره مورد بیهای آمایش منطقهریزیخاص بوده است. اما متاسفانه این شهر در برنامه

های کشور از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در شرایط بدتری قرار دارد. در واقع اصول و اقدامات نسبت به سایر مراکز استان

این لذا با توجه به اهمیت نگهداشت جمعیت در  موثر پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین در این شهر لحاظ نشده است، 

-بررسی و رتبه، منطقه حساس باید توجه خاصی به این شهر و منطقه شود. در این راستا در پژوهش حاضر هدف پژوهش

باشد، که در راستای هدف پژوهش، سئوال ذیل میبندی اصول و اقدامات موثر پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین در شهر 

 گردد: مطرح می

افند غیرعامل در آمایش سرزمین در شهر زاهدان کدام یک باالترین رتبه را از دیدگاه در بین اصول و اقدامات موثر پد 

 ؟متخصصین به خود اختصاص داده است

شود. تفاوت و برجستگی پژوهش در اینجا، بخشی از تحقیقاتی که درباره موضوع پژوهش حاضر انجام شده، بررسی می

بندی اصول و اقدامات موثر پدافند بررسی و رتبه بندی اصولزمینه رتبهها، تاکنون پژوهشی در حاضر نسبت به سایر پژوهش

، صورت نگرفته است، بنابراین در ان قسمت از پژوهش به مطالعاتی که همپوشانی با موضوع غیرعامل در آمایش سرزمین

ری آمایش سرزمین با ای طراحی الگوی نظ( در مقاله1388حافظ نیا و همکاران )هش حاضر دارند پرداخته شده است. پژو

های اصول پدلفند غیرعامل، عناصر جغرافیایی نظامی و اعمال اصول پدافند غیرعامل، به این نتایج دست یافتند، بین مولفه

هاشمی و ژوپولتیک، تهدیدات و عناصر فضایی و غیرفضایی با آمایش سرزمین رابطه معنادار و تنگاتنگی وجود دارد. 

دفاعی با سطوح توسعه در استان کردستان با -شی به بررسی همبستگی تهدیدهای امنیتی(، در پژوه1389همکاران )

های دفاعی و شاخص-دهند که بین شاخص های امنیتیاند. نتایج پژوهش نشان میرویکرد آمایش سرزمین پرداخته

گی، حمل و نقل، زیربنایی و های فرهنبین تهدیدها و شاخص بهداشتی درمانی و اقتصادی ارتباط معنادار وجود دارد. اما

ها ارتباط معناداری مشاهده نشد. در نهایت نیز به ارائه راهبرد برای استان با کمک نخبگان پرداخته مجموع کلیه شاخص

گزینی مراکز (، در پژوهشی تحت عنوان، تحلیل مالحظات نظامی و امنیتی در آمایش و مکان1390زرقانی و اعظمی ) است.

برای  نظرانصاحبی نظامی با تاکید بر استان خراسان رضوی، به این نتایج دست یافتند، کارشناسان و هاو استقرارگاه

اند. های نظامی شرایط و الزامات دفاعی و امنیتی مختلفی را مطرح کردهگزینی مناسب مراکز و استقرارگاهاستقرار و مکان

شود، به نحوی که منجر به تامین حداکثر قابلیت دفاع ر فضا میهای نظامی درعایت این مالحظات سبب استقرار بهینه واحد

های امنیت ساز پدافند (، در پژوهشی به برریس شاخص1392) مدیری و همکارانپذیری خواهد شد. و حداقل آسیب

از تجارب و  سازی، استفاده یابی مناسب، مقاومدهد که مکاناند. نتایج تحقیق نشان میرداختهغیرعامل در آمایش سرزمین پ

رین عوامل امنیت ساز پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین تا استفاده از عوارض طبیعی از مهمهای برخی کشورها باقدام

(، در پژوهشی تحت عنوان، آمایش دفاعی سرزمین از منظر پدافند غیرعامل، نتایج این 1394فرجی مالی و همکاران ) است.

ها، اشتغال، فعالیت و.. بوده سال دفاعی در نظام شهری و روستایی، امکانات و زیرساختپژوهش گویای عدم تعادل و لحاظ م

ریزان به ایجاد تعادل در عوامل یاد شده برای ایجاد امنیت، دفاع، که لزوم نگرش دوباره مسوالن سیاسی، نظامی و برنامه

(، در پژوهشی به بررسی نقش 1398مظاهری )ید. نماهمچنین جلوگیری از ایجاد فکر تجاوز و تهدید به کشور را ضروری می

های تحقیق امونی ایران  پرداخته است. یافتهامنیتی منطقه ای با تاکید بر محیط پیر-آمایش سرزمین در تحکیم دفاعی

ا ای و توسعه آن ربیانگر این نکته است که توجه به مالحظات آمایش سرزمینی، اثر مهم و کلیدی در برقراری امنیت منطقه

های حریم ایمنی شهر ایالم در پذیری و ریزپهنه(، در پژوهشی تحت عنوان، بررسی آسیب1399شماعی و همکاران ) دارد.
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، به 113/0، و 116/0برابر حمالت هوایی از منظر پدافند غیرعامل، به این نتایج دست یافتند، شاخص انتظامی و انبار با وزن 

های شهری ایالم بیشترین بندی ساختارغرعامل شناسایی شدند. در بخش پهنه عنوان مهمترین شاخص در زمینه پدافند

هایی که مورد خظر تهاجم در حمله هوایی قرار داشته و در وضعیت کامال آسیب پذیر قرار داشتند عبارت بودند از : بخش

مانی، مذهبی، انتظامی، آموزشی، راههای مراکز انبار، مراکز مسکونی، مراکز تجاری، مراکز اداری، پایانه، مراکز بهداشتی و در

شریانی شهر، با توجه به این نتایج باید گفت که وضعیت شهر ایالم از منظر پدافند غیرعامل بخصوص برای حمله هوایی 

(، 2011بسیار نامناسب است و در صورت هر گونه حمله این شهر با مشکل جدید رو به رو خواهد بود. لرتین و همکارانش )

یقی با عنوان ارزیابی حمله پیشگیرانه در مقابل اهداف نادرست و حفاظت در استراتژی دفاعی صورت گرفته بود، در تحق

ی توزیع منابع با به کارگیری دفاع بهینه در پیشگیری موثر حمالت، استقرار اهداف کاذب و پشتیبانی اهداف را مورد نحوه

پذیری اجتماعی و (، در پژوهشی به بررسی ارتباط فضایی آسیب2011)تجزیه و تحلیل قرار دادند. اسمیتلین و همکاران 

 تخمین خسارات زلزله پرداختند. 

اندیشه آمایش سرزمین در کشور فرانسه با مشاهده عدم تعادل در توزیع جغرافیایی جمعیت، فعالیت و خدمات، همزمان 

بر (. FIPS PUB, 2006)جنگ جهانی دوم نمایان شدریزی به منظور بازسازی کشور پس از پایان با پیدایش تفکر برنامه

داد: توان تعاریفی را برای آمایش مورد نظر قرار اساس مفاهیم جدیدی که در سال های اخیر در فرانسه منتشر شده است می

سرزمین در حال حاضر شامل سازماندهی اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و محیط زیستی است، و به منظور تحقق  آمایش

ریزی و ای است و به بیانی دیگر، ابزار اصلی برنامهشود. آمایش سرزمین زیربنای توسعه منطقهای مطلوب پیشنهاد میهآیند

-اجتماعی هر منطقه را فراهم می-های توسعه اقتصادیای و ملی است که زمینه اصلی تهیه برنامههای منطقهگیریتصمیم

گرایی و گرایی، کیفیتنگری، دوراندیشی، کلیت آمایش سرزمین، جامعمهمترین خصوص(. United Nation, 2008) آورد

ای که هر سازماندهی فضای کشور است. هدف آمایش سرزمین، توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سرزمین است، به گونه

شد و جمعیتی متناسب با های اقتصادی و اجتماعی برخوردار باها، نیازها و موقعیت خود، از فعالیتمنطقه متناسب با قابلیت

  Jones,1989 &  ( Bostock)  توان و ظرفیت اقتصادی خود بپذیرد

ها، ای که هر منطقه متناسب با قابلیتهدف آمایش سرزمین، توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سرزمین است، به گونه

دار باشد و جمعیتی متناسب با توان و های اقتصادی و اجتماعی برخورنیازها و موقعیت خود از طیف مناسبی از فعالیت

وری مطلوب از ظرفیت اقتصادی خود بپذیرد. به عبارت دیگر، هدف کلی آمایش سرزمین، سازماندهی فضا به منظور بهره

ای و به بیانی دیگر ابزار اصلی سرزمین در چارچوب منافع ملی است. آمایش سرزمین زیربنای امر سازماندهی توسعه منطقه

 –های توسعه اقتصادی ای و ملی است. آمایش سرزمین، زمینه اصلی تهیه برنامههای منطقهگیرییزی و تصمیمبرنامه ر

های فیزیکی و ریزیهای اقتصادی و اجتماعی با برنامهریزیآورد و ابزار اصلی تلفیق برنامهای را فراهم میاجتماعی منطقه

 (.1398ظاهری و همکاران، م) فضایی خواهد بود

شود. پدافند غیرعامل بکار برده می” Passive Defence“در منابع التین، معادل دقیق عبارت پدافند غیرعامل ر ادامه نیز، د

های ضروری، پذیری، تداوم فعالیتعبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب

داند که تعریف دیگر پدافند غیرعامل را مجموعه اقدامات غیرمسلحانه می .باشدمیدر مقابل تهدیدات و اقدامات نظام دشمن 

های حیاتی شهر در برابر حمالت ها، تاسیستات، تجهیزات و شریانپذیری نیروی انسانی، ساختمانموجب کاهش آسیب

یان مفهوم پدافند غیرعامل و دفاع توان گفت م(. به عبارتی دیگر میSpilerman,2005شود )نظامی یا مخاطرات و انسانی می

باشد. دفاع شهری مفهومی است از ترکیب دو واژه دفاع که به نوعی مقوله ایمنی را نیز در شهری ارتباط مفهومی برقرار می

ای از اجزاست که در تعامل متقابل با هم هستند. شهر را باید موجودی زنده تصور کرد خود مستت دارد و شهر که مجموعه
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هایی را طراحی نمود که مانع بروز مخاطراه و یا حداقل، باشد برنامهی دوام و قوام آن که در برگیرنده دفاع نیز میو برا

ها اختالالتی اساسی در هر کانون سکونتگاهی به وجود پذیری شهرآسیب (.Ashworth, 1987کنترل پیامدهای آن شود )

ها، متعلقات (. از طرفی مساله حفاظت از جان انسانQuarol, 2005نماید )میها را نیز مختل آورد و کارایی دیگر سازمانمی

ها، تاسیسات و تجهیزات شهری در مقابل مخاطرات طبیعی و انسانی آن قدر مهم است که به عنوان یکی از اهدف اصلی آن

رعامل در مناطق شهری، بنابراین پدافند غی (.Johnasson  & Hassel, 2010شود )ریزی شهری محسوب میدر برنامه

موضوعی است که هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اجتماعی و فرهنگی و... واجد اهمیتی دو چندان 

 (.Tang & Wen, 2009است )

 

 شناسیروش
امل )فیش ای شهای آن از طریق منابع کتابخانهباشد، دادهپژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد. روش تحقیق کمی می

آوری مبانی نظری به روش نامه، مصاحبه(  فراهم شده است. در پژوهش حاضر، جمعبرداری، اینترنت( و میدانی )پرسش

هیات علمی )مدرس دانشگاه(، معاون پژوهش مرکز راهبردی، معاون قیاسی و تعمیم نتایح به صورت استقرایی بوده است. 

به عنوان جامعه نمونه پژوهش کارمند سازمان پدافند غیرعامل، پاسدار )نظامی(  مهندسی و پدافند غیرعامل، فرمانده ناجا،

شایان ذکر است در این نفر تعیین شدند.  30گیری هدفمند تعداد جامعه نمونه نیز با استفاده از نمونهحاضر انتخاب شدند. 

ده است. ، استفاده گردیExpert choiceو نرم افزار   AHP Fuzzyپژوهش به منظور سنجش و تجزیه و تحلیل از مدل 

دهندگان پرداخته و در شناختی پاسخهای جمعیتهمچنین قابل ذکر است سئواالت پرسشنامه در بخش اول، به ویژگی

های استنباطی پژوهش پرداخته شده است.در ادامه نیز جهت بررسی بهتر مسئله پدافند غیرعامل و آمایش بخش دوم، یافته

های پدافند غیرعامل، اصولی را که تاثیر ن این دو متغیر ابتدا باید با مروری اجمالی به اصول و شاخصسرزمین و ارتباط بی

  تر بررسی نموده و احصاء نماییم.مستقیم بر مباحث آمایش سرزمین شهر زاهدان دارند دقیق

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
 60قی ایران واقع شده است. ایستگاه زاهدان در زاهدان که مرکز استان سیستان و بلوچستان می باشد، در جنوب شر

 1370ه دقیقه شمالی قرار گرفته است. ارتفاع زاهدان در ایستگاه هواشناسی ب 28درجه و  29ی شرقی و دقیقه 53درجه و 

بیش هایی کم و درجه که کوه 25رسد. این شهر در دشتی صاف و هموار با شیب مالیم در حدود متر از سطح آبهای آزاد می

های تکتونیکی بسوی شمال و شمال اند، قرار گرفته است. بوسیله معابری در قالب درهمرتفع و خشن آن را محصور کرده

  یابد.غرب و جنوب و جنوب شرق به خارج راه می
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 موقعیت جغرافیای و کاربری شهرستان زاهدان در ایران .1 شکل

 

 ها و بحثیافته
 های توصیفی یافته
نفر  30گیری هدفمند تعداد اساس اطالعات به دست آمده از جامعه نمونه )متخصصین شهر زاهدان( که بر اساس نمونهبر 

( بوده 66/6نفر ) 2( بوده و تعداد پاسخگویان زنان 33/93نفر ) 28گویان بیشتر مربوط به مردان با بوده است، تعداد پاسخ

-سال، تقسیم 65تا  55سال،  55تا  35سال،  35تا  26گروه سنی،  3به است. همچنین افراد مورد مطالعه از لحاظ سن 

 18سال است که شامل  35تا  26بندی شده است. با توجه به نتایج به دست آمده بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی 

سال با مقدار  65تا  55 ( را به خود اختصاص داده است و کمترین فراوانی نیز مربوط به گروه سنی60/0نفر بوده که حدود )

گروه کارشناسی،  3باشد. افزون بر این، در ارتباط با میزان تحصیالت افراد مورد مطالعه، افراد در ( می20/0نفر و ) 6فراوانی 

بندی شده است. بر اساس نتایج بیشترین میزان پاسخگویان مربوط به گروه کارشناسی ارشد و در نهایت دکتری طبقه

نفر و حدود  2باشد و کمترین میزان مربوط به گروه کارشناسی با فراوانی ( می33/63نفر و حدود ) 19د دکتری با تعدا

هایی شامل )هیات گروه تقسیم بندی شده است.گروه 6( است. همچنین توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل به 66/6)

ی و پدافند غیرعامل، فرمانده ناجا، کارمند سازمان علمی )مدرس دانشگاه(، معاون پژوهش مرکز راهبردی، معاون مهندس

باشند. بر اساس نتایج بیشترین میزان پاسخگویان مربوط به گروه شغلی کارمندان پدافند غیرعامل، پاسدار )نظامی( می

  باشد.(، می33/23و مقدار ) 7سازمان پدافند غیرعامل با مقدار فراوانی 

 

 های استنباطی یافته
 AHP Fuzzyاصول موثر پدافند غیرعامل بر آمایش سرزمین با استفاده از مدل دی بنرتبه

با . استفاده گردیده است AHP Fuzzyبندی اصول موثر پدافند غیرعامل بر آمایش سرزمین از مدل جهت بررسی و اولویت

ت یک جدول ترسیم شود. توجه به حجم زیاد جداول در این مدل، سعی گردیده است که به صورت مختصر نتایج به صور

-انتخاب عرصههمچنین قابل ذکر است برای هر یک از اصول مطرح شده عالمت اختصاری مطرح شده است. که به ترتیب: 

پراکندگی در (، C2)تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا (، C1های ایمن در جغرافیای شهر زاهدان )

سازی و ابتکار در پدافند غیرعامل  سازی، ارزانکوچک(، C3دات و جغرافیای شهر زاهدان )ها متناسب با تهدیتوزیع عملکرد
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(C4 ،)انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادی پروژه( هاC5 ،)های حیاتی به یکدیگر سازی سیستمعدم وابسته

ها در یابی بهینه استقرار عملکردمکان(، C7یاتی )های حسازی سازهسازی و استحکامات و ایمنمقاوم(، C6)موازی سازی( )

 (.C9)ها ها و حوزهمدیریت بحران دفاعی در عرصه(، C8) فضا

 
 1جدول 

 ماتریس اعداد فازی

وزن 

 نهایی
C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  

 C1 (1و1و1) (/5و2/1و3/2) (2/1و3/2و1) (2/1و1و2/3) (1و1و1) (1و2/3و2) (2/1و3/2و1) (1و1و1) (3/2و1و2) 062/0

(5/2و2/1و2/3 (2و2/5و3) (2/1و3/2و1) (2و2/5و3) 239/0 1و2/3و2)   C2 (3/2و2/2و2/5) (1و1و1) (2/3و2و2/5) (2و2/5و3) (

 C3 (1و2/3و2) (/5و2/1و3/2) (1و1و1) (1و2/3و2) (2/1و3/2و1) (1و1و1) (3/2و1و2) (3/1و5/2و2/1) (1و2/3و2) 115/0

 C4 (3/2و1و2) (/3و5/2و2/1) (2/1و3/2و1) (1و1و1) (1و1و1) (2/1و3/2و1) (1و1و1) (1و2/3و2) (1و1و1) 178/0

 C5 (2/3و2و2/5) (2/3و2و2/5) (2و2/5و3) (2/1و3/2و1) (1و1و1) (2و2/5و3) (2/1و3/2و1) (3/2و1و2) (2/1و3/2و1) 112/0

 C6 (1و1و1) (2/1و3/2و1) (1و1و1) (2/3و2و2/5) (2/3و2و2/5) (2و2/5و3) (1و1و1) (2/3و2و2/5) (2/3و2و2/5) 107/0

 C7 (2/3و2و2/5) (5و2/1و3/2) (1و1و1) (1و1و1) (2/1و1و2/3) (1و1و1) (2/1و3/2و1 (1و1و1) (2و2/5و3) 098/0

5/2و2/1و3/2) (2و2/5و3) (2و2/5و3) (2/3و2و2/5) (1و1و1) 100/0 5/2و2/1و3/2)   C8 (1و1و1) (3و2/2و2/5) (1و1و1) 
 C9 (2/1و1و2/3) (1و1و1) (1و1و1) (2/3و2و2/5) (1و1و1) (2/3و2و2/5) (2/1و3/2و1) (1و2/3و2) (1و1و1) 041/0

 
تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و شود، در بین اصول مطرح شده، اصول همانطور که در جدول باال مالحظه می

به سایر اصول از دیدگاه متخصصین به خود اختصاص داده ، باالترین رتبه را نسبت 239/0فعالیت در فضا با وزن نرمال شده 

های معینی از جمله پدافند غیرعامل های مختلف و برای تامین هدفاست. از دیدگاه متخصصین، آمایش سرزمین در شکل

مر جمعیت های محیطی و استقرار مستها و دادهها به تناسب ویژگیها در فضاشود. توزیع بهتر و هماهنگ فعالیتانجام می

ها، کاربرد تدابیر الزم در تثبیت جغرافیایی جمعیت، در حد متناسب فضا، جلوگیری از حرکت مکانی نابجای جمعیت

امنیتی مناسب و... از آن -های دفاعیهای نامطلوب، ایجاد محیط امن متناسب با شرایط منطقه، ایجاد سازهبازسازی مکان

-ها بدون اصالح و آمایش فضا و انجام این امر بدون حضور انساناجتماعی انسانجمله است. چرا که بهبود شرایط فردی و 

  های مولد، آگاه و کارآمد در فضای شهری زاهدان امکان پذیر نیست.

 
 Expert Choiceبندی اقدامات اصول موثر پدافند غیرعامل بر آمایش سرزمین با استفاده از نرم افزار بررسی و رتبه

 
 2جدول 

 بندی اقدامات هر یک از اصول پدافند غیرعامل بر آمایش سرزمینرتبه

 اقدامات اصول
وزن 

 نهایی

رتبه 

 نهایی

های ایمن در جغرافیای شهر انتخاب عرصهاصول 

 زاهدان

130/0 بررسی و آنالیز تهدیدات خارجی و داخلی  4 

342/0 ارزیابی نواحی آسیب پذیر شهر زاهدان نسبت به تهدید  1 

ی شهر زاهدان از نظر امنیت و پوشش نسبت به تهدیدبنددرجه  221/0  2 

103/0 انتخاب فاصله مناسب از مرز نسبت به تهدید  5 

های دفاعی سرزمیناستفاده از پتانسیل  131/0  3 

130/0 هاها و کارکردآنالیز و بررسی اتواع عملکردتعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت   3 
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مل دقیق سه عنصر جمعیت، عملکرد و مقیاس شهر زاهدانتعا در فضا  654/0  1 

215/0 تحلیل مقیاس از نظر اقتصادی و اندازه و تعیین مقیاس بهینه  2 

ها متناسب با پراکندگی در توزیع عملکرد

 تهدیدات و جغرافیای شهر زاهدان

ها در هر سیستم و پروژهها و کارکردآنالیز و بررسی انواع عملکرد  460/0  3 

ها و جغرافیای نظامیبررسی و آنالیز تهدیدات، مرز  376/0  1 

های ایمنی و حفاظتی و دفاعیتعیین استاندارد  578/0  2 

سازی و ابتکار در پدافند سازی، ارزانکوچک

 غیرعامل

115/0 اجتناب از گسترش مرکز حیاتی و حساس با مقیاس بزرگ  4 

دسازی و مقیاس بهینهسازی و زیاسازی و پراکندهکوچک  290/0  2 

هاهای اجرائی در عدم اجرای طرحجلوگیری از افزایش هزینه  237/0  3 

ها و عدم تحمیل هزینه باالرعایت اقتصادی بودن طرح  352/0  1 

انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه 

 اقتصادی پروژهها

ل انهدام و غیرقاببندی مراکز به قابل تامین و جایگزین در صورت درجه

 تامین و تولید
418/0  2 

بندی میزان امنیت برای هر طرح در برابر تهدیدتعریف و درجه  582/0  1 

سازی و ابتکار در پدافند سازی، ارزانکوچک

 غیرعامل

ها به هم در شرایط بحرانآنالیز میزان وابستگی سیستم  146/0  4 

ب ها در صورت آسی¬ستمبررسی امکان ترمیم و احیاء و جایگزینی سی

 دیدن آنها در شرایط بحران
189/0  3 

، فنی و پذیری، اقتصادیها از هم نظر امکانبررسی امکان تفکیک سیستم

 ایمنی
389/0  1 

های جایگزین برای نقاط گره و کلیدیبینی سیستمپیش  276/0  2 

های سازی سازهسازی و استحکامات و ایمنمقاوم

 حیاتی

برداریهای دردست بهرههای حیاتی در طرحیستمسازی سمقاوم  265/0  3 

بندی آنها¬تعیین میزان ایمنی هر سیستم در برابر تهدید و درجه  278/0  2 

هاهای پایدار ساز سیستمایجاد ایمنی در سیستم  198/0  5 

212/0 ایجاد ایمنی و استحکام متناسب با اهمیت هر طرح و سازه  4 

 ها در فضستقرار عملکردیابی بهینه امکان
های حیاتی و حساسهای فنی مقاوم در سازهاستفاده از استاندارد  312/0  1 

432/0 انتخاب عرصه امن از نظر جغرافیای نظامی و پهنه امن  1 

اههای پدافند غیرعامل در استقرار عملکردها و استانداردتعیین شاخص  281/0  3 

 هاو حوزه هامدیریت بحران دفاعی در عرصه

287/0 بررسی نقاط امن در پهنه امن جغرافیای شهر زاهدان  2 

081/0 مدیریت بحران به منظور مدیریت بر حوادث، تبعات  4 

ها و مراکز به امکانات حیاتی و حساسبندی نیازاولویت  398/0  1 

254/0 شناسایی و آنالیز تهدید و سناریوی عمومی شهر زاهدان  3 

ی تهدیدات در هر حوزهتهیه سناریو  267/0  2 

 
شهر  های ایمن در جغرافیایشود، در بین اقدامات موثر در اصول انتخاب عرصهمالحظه می 2 همانطور که در جدول

، باالترین وزن را نسبت به سایر اقدامات به 342/0پذیر شهر زاهدان نسبت به تهدید با وزن زاهدان، ارزیابی نواحی آسیب

اند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، در بین اقدامات موثر در اصول تعیین مقیاس بهینه استقرار داده خود اختصاص

 ، باالترین وزن654/0با وزن  تعامل دقیق سه عنصر جمعیت، عملکرد و مقیاس شهر زاهدانجمعیت و فعالیت در فضا، اقدام 

مقاالت متعدد بیان شده است، هدف کلی آمایش سرزمین، سازماندهی ها در اند. همانطور که باررا به خود اختصاص داده

دهنده فضا، وری مطلوب از سرزمین در راستای امنیت و منافع ملی است. در اینجا نیز اجزای تشکیلفضا به منظور بهره

اهدان جهت تنظیم هایی از جمله اقتصادی، اجتماعی و محیطی تاکید فراوان شده است. لذا آمایش شهر زجمعیت و فعالیت

شود و از این رو، هدف آرمان چنین دیدگاهی در این شهر، های انسان در فضا انجام میارتباط بین انسان، فضا و فعالیت
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های عمرانی و غیره در پهنه شهر زاهدان، اجرای راهبرد بهزیستی برای فرد و جامعه توزیع و تقسیم جمعیت و فعالیت

 بع طبیعی و نیروی انسانی در راستای کفایت دفاعی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی است. شهری، استفاده مطلوب از منا

ها متناسب با تهدیدات و بر اساس نتایج به دست آمده بین اقدامات موثر در اصول پراکندگی در توزیع عملکردهمچنین 

، باالترین وزن را به خود 578/0ا وزن های ایمنی و حفاظتی و دفاعی بجغرافیای شهر زاهدان، اقدام تعیین استاندارد

سازی و ابتکار در پدافند غیرعامل، اقدام سازی، ارزاناند.  در ادامه نیز، در بین اقدامات موثر در اصول کوچکاختصاص داده

همچنین   اند.، باالترین و وزن را به خود اختصاص داده352/0با وزن  ها و عدم تحمیل هزینه باالرعایت اقتصادی بودن طرح

بندی میزان امنیت برای هر ها، ا قدام تعریف و درجهانتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادی پروژه در اصول

اند. در راستای نتایج به دست آمده، را به خود اختصاص داده باالترین وزن، 582/0طرح در برابر تهدید با وزن به دست آمده 

های حیاتی و حساس و مهم و مراکز جمعیتی شهر اول متوجه تاسیسات شهری و زیرساختتهدیدات شهری در مرحله 

باشند و بر حسب نوع و درجه اهمیت خود کارکردی در سطح محله، زاهدان است که دارای حوزه عملکرد گسترده می

مربوط به تاسیستات  ای هر طرحبندی میزان امنیت برناحیه، منطقه، شهر زاهدان دارند. بررسی و ارزیابی و تعریف و درجه

گردد. یکی از پذیری آن میشهری در برابر تهدید اقدامی ضروری است و تاخیر در آن باعث ناپایداری شهر زاهدان و آسیب

های حیاتی و حساس در های شهری شده است، جلوگیری از ساخت و سازمواردی که تاکید فراوان در بسیاری از طرح

های حیاتی به یکدیگر )موازی سازی سیستمباشد. در بین اقدامات موثر در اصول عدم وابستهری میهای فرسوده شهبافت

، باالترین وزن 289/0پذیری، اقتصادی، فنی و ایمنی با وزن ها از هم نظر امکانسازی(، اقدام بررسی امکان تفکیک سیستم

های حیاتی، اقدام استفاده از سازی سازهستحکامات و ایمنسازی و ااند. همچنین در اصول مقاومرا به خود اختصاص داده

را به خود اختصاص  ، باالترین وزن312/0های حیاتی و حساس با وزن به دست آمده های فنی مقاوم در سازهاستاندارد

سی نقاط امن در پهنه ها در فضا، اقدام برریابی بهینه استقرار عملکردهمچنین در بین اقدامات موثر در اصول مکان اند.داده

اند. اکثر مناطق شرق و شمال شهر برای را به خود اختصاص داده ، باالترین وزن432/0امن جغرافیای شهر زاهدان با وزن 

احداث پناهگاه نامناسب هستند. تنها مناطق غرب و جنوب شهر البته مناطق کوچکی در شمال شرق و جنوب شهر برای 

اند. دلیل نامناسب تشخیص داده شدن بخش بزرگی از شهر این است که چندین داده شدهساخت پناهگان مناسب تشخصی 

اند و به دلیل تمرکز چندین عامل در یک عامل با تاثیر نامطلوب برای احداث پناهگاه در شرق و شمال شهر واقع شده

های سطحی و ها، آبرناک و کارخانهها شامل بافت فرسوده شهر، مناطق خطاند. این عاملمنطقه، یکدیگر را تشدید کرده

های زیرزمینی، گسل نزدیک شهر، موزه تاریخی شهر، قسمتی از خط انتقال فشار قوی برق، و حریم راه آهن ها، آبرودخانه

است که تمرکز اتفاقی همگی آنها در شرق و شمال شهر باعث نامناسب شدن این مناطق برای ساخت پناهگاه شده است. بر 

بندی بهترین نقاظ شوند.در نهایت نقشه پهنهبندی مینقاط شهر از نظر مناسب بودن برای احداث پناهگاه اولویتاین اساس 

 شود. برای احداث پناهگاه تولید می
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 ترین مکان برای احداث پناهگاه در شهر زاهدانبندی مناسبپهنه .2 شکل

 
ها و مراکز به امکانات حیاتی و بندی نیازها، اقدام اولویتزهها و حوهمچنین در اصول مدیریت بحران دفاعی در عرصه

اند. مراکز حیاتی در شهر زاهدان مراکزی را به خود اختصاص داده ، باالترین وزن398/0حساس با وزن به دست آمده 

یاتی است و آسیب یا باشند و وجود و استمرار فعالیت آنها برای اداره مناطق، حهستند که دارای فعالیت گسترده شهری می

های تامین برق، گردد. منابع آب و تصفیه آن، نیروگاهتصرف آنها به وسیله دشمن باعث اختالل کلی در اداره امور می

باشند. همچنین مراکز های آرد و گندم از مراکز حیاتی شهر زاهدان میهای تقلیل و تقویت فشار گاز، مخابرات، سیلوایستگاه

باشند و وجود و استمراز فعالیت آنها برای مناطقی از شهر زاهدان ضروری است و ای میفعالیت منطقه حساس دارای گستره

های حفظ و های نظامی، مکانها، پادگانها، ترمینالگردد. مانند فرودگاهآسیب یا تصرف آنها باعث بروز اختالل در شهر می

تواند به عنوان اند. بنابراین از دیدگاه متخصصین، این مقوله میدسته های نظامی از ایننگهداری مهمات و تسلیحات و پایگاه

  ها باشد.ها و حوزهمهمترین مقوله در اصول مدیریت بحران دفاعی در عرصه

 

 گیرینتیجه
بندی اصول و اقدامات موثر پدافند غیرعامل بر آمایش سرزمین پرداخته است. در پژوهش حاضر به دنبال بررسی و رتبه

غیرعامل بر آمایش  بندی اصول موثر پدافندجهت بررسی و اولویتباشد: ستای هدف پژوهش نتایج به شرح ذیل میرا

تعیین مقیاس بهینه استفاده گردیده است، نتایج نشان داد، در بین اصول مطرح شده، اصول  AHP Fuzzyسرزمین از مدل

باالترین رتبه را نسبت به سایر اصول از دیدگاه متخصصین به  ،239/0استقرار جمعیت و فعالیت در فضا با وزن نرمال شده 

غیرعامل بر آمایش سرزمین از  بندی اقدامات اصول موثر پدافندبررسی و رتبهخود اختصاص داده است. در ادامه نیز جهت 

ن در جغرافیای شهر های ایماستفاده گردیده است. در بین اقدامات موثر در اصول انتخاب عرصه Expert Choiceنرم افزار 

، در بین اقدامات موثر در اصول تعیین 342/0زاهدان، ارزیابی نواحی آسیب پذیر شهر زاهدان نسبت به تهدید با وزن 

مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا، تعامل دقیق سه عنصر جمعیت، عملکرد و مقیاس شهر زاهدان با وزن 

ها متناسب با تهدیدات و جغرافیای شهر زاهدان، تعیین پراکندگی در توزیع عملکرد ، بین اقدامات موثر در اصول654/0

سازی و ابتکار در سازی، ارزان، بین اقدامات موثر در اصول کوچک578/0های ایمنی و حفاظتی و دفاعی با وزن استاندارد

/، در بین اقدامات انتخاب مقیاس بهینه 352ن ها و عدم تحمیل هزینه باال با وزرعایت اقتصادی بودن طرح، پدافند غیرعامل
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بندی میزان امنیت برای هر طرح در برابر تهدید با وزن به ها، اقدام تعریف و درجهاز پراکندگی و توجیه اقتصادی پروژه

های حیاتی به یکدیگر )موازی سازی(، اقدام سازی سیستم، بین اقدامات موثر در اصول عدم وابسته582/0دست آمده 

، همچنین در بین اقدامات 289/0پذیری، اقتصادی، فنی و ایمنی با وزن ها از هم نظر امکانبررسی امکان تفکیک سیستم

های حیاتی و ¬های فنی مقاوم در سازههای حیاتی، اقدام استفاده از استانداردسازی سازهسازی و استحکامات و ایمنمقاوم

ها در فضا، اقدام یابی بهینه استقرار عملکردن اقدامات موثر در اصول مکان، در بی312/0حساس  با وزن به دست آمده 

ها /، و در نهایت در اصول مدیریت بحران دفاعی در عرصه432بررسی نقاط امن در پهنه امن جغرافیای شهر زاهدان با وزن 

را به  ها، باالترین وزن398/0به دست آمده ها و مراکز به امکانات حیاتی و حساس با وزن بندی نیازها، اقدام اولویتو حوزه

(، مدیری 1390(، و مطالعات زرقانی و اعظمی )1388حافظ نیا و همکاران )نتایج تحقیق با مطالعات  اند.خود اختصاص داده

 (، همخوانی و مطابقت دارد. 1394(، فرجی مالئی و همکاران )1392و همکاران )

 های ذیل نیز پیشنهاد گردیده است:راهکارلذا بر اساس نتایج به دست آمده،  

  نظارت و پیشگیری از احداث تاسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و انتقال تدریجی این تاسیسات به خارج از شهر به

 منظور کاهش مخاطرات.

 خیز. بندی نواحی شهر زاهدان از نظر امنیت و پوشش نسبت به تهدیدات و به تناسب آن شناسایی نقاط آسیبدرجه 

 های عمرانی و زیربنایی گیری مناسب از جغرافیای شهر زاهدان در طرحتوجه ویژه به موضوع آمایش سرزمینی و بهره

 به منظور حفظ تاسیسات حیاتی، حساس و مهم.

 های حیاتی در آن.پذیر و ممانعت از استقرار عملکردارزیابی و شناسایی نواحی آسیب 

 عیت و یا فعالیت مستقر در یک موقعیت.ترین میزان جمایجاد مطلوب 

 در برابر تهدیدات. های حیاتیسازی سازهسازی، استحکامات و ایمنمقاوم 

 

  منابع
(، پدافند غیر عامل: راهبردی در دفاع سرزمینی )نوآوری در حوزه دانش جغرافیای نظامی .(1393) علی اکبر، پوری رحیم

 50-37(، 1) 25. فیا و برنامه ریزی محیطیجغرا

طراحی الگوی نظری آمایش سرزمین با  (.1388) جاللی، غالمرضاو  شریف، مطوف. سیدیحیی، صفوی. محمدرضا، نیاحافظ

 .46-9(. 69) 18.  مجله سیاست دفاعیاعمال اصول پدافند غیرعامل، 

پدافند غیر عامل و آمایش سرزمینی، همایش  (.1392آبان ) .هگنجعلی، نسیب. پیوند، مصطفی. هومن، مهسا .زهرا، سیاه سر

 جزیره قشم. (. 37-23. )صص ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی

-گزینی مراکز و استقرارگاهتحلیل مالحظات نظامی و امنیتی در آمایش و مکان(. 1390) زرقانی، سید هادی. اعظمی، هادی

 161-141 (. 2) 15. ریزی و آمایش فضابرنامه-مدرس علوم انسانین رضوی. های نظامی با تاکید بر استان خراسا

بندی حریم ایمنی شهر ایالم در برابر  پذیری و زیرپهنه(. بررسی آسیب1399) شماعی، علی. اسمیعلی، جمیله. لطیفی، امید

 925-911(. 1) 3. جغرافیا و روابط انسانیحمالت هوایی از منظر پدافند غیرعامل. 

(. بررسی نقش آمایش سرزمین در برنامه ریزی مناطق 1397شهریور ) .خالد علیپور. حسین، زادهکریم. محمد، ریظاه

همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی  .رزی مطالعه موردی: شهرستان سردشتم

 (.64-41)صص   .مرزنشینان، کردستان
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(. جایگاه مالحظات پدافندغیرعامل دردستیابی 1391فرودین ماه ). کیانی، اکبر. علید، داخداا. زهر، زابلی .غریبا، فاضل نی

 ها، زاهدان.ها و رهیافتبه توسعه پایدارشهری با تاکید بر مناطق مرزی، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش

 (.1634-1626)ص 

آمایش دفاع سرزمین از منظر پدافند غیرعامل. (. 1394) فرجی مالی، امین. علیوردیلو، هادی. حسینی امنینی، حسن

 274-247 (.45) 13، دوره جدید. المللی انجمن جغرافیای ایران(جغرافیا)فصلنامه علمی و پژوهشی و بین

های امنیت ساز پدافند (.  شاخص1392) حیدری موصلو، طهمورثو  سلمان، انصاری زاده .مهرداد، کرمی .مهدی، مدیری

 .58-333 (. 41) 11 نشریه راهبرد دفاعایش سرزمین، غیرعامل در آم

ا تاکید بر محیط پیرامونی امنیتی منطقه ای ب-نقش آمایش سرزمین در تحکیم دفاعی .(1398تیرماه ) .مصطفی ی،مظاهر

 (.65-51)ص  چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران، تهران.. ایران

دفاعی با سطوح توسعه در -(. همبستگی تهدیدهای امنیتی1389میر )فتحی، ا و عباس، علی پور. سیدمصطفی، هاشمی

 .223-199(. 45) 12. نشریه آمایش محیطاستان کردستان با رویکرد آمایش سرزمین، 
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