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چکيده
برنامهریزی آمایش سرزمین دارای دو بُعد توسعهای و دفاعی -امنیتی بوده که نظر به اهمیت
دفاعی -امنیتی در امنی

فتراواب بُعتد

ملی کشورها ،بایستی طرحهای کالب توسعه سرزمینی توجه ویژهای بته آب نماینتدا از

مهمترین راهبردهای این بُعد در طرحهای آمایش سرزمین میتواب بته مالظظتاو و اتوابد فدافنتد ایرعامت
اشاره کرد که در راستای کاهش آسیبفذیری کالبدی -نظامی شهرها نقشآفرینی میکندا ازاین رو ،هدف ایتن
فژوهش آمایش دفاعی -امنیتی شهر زاهداب با بهرهگیری از تحلی فضایی آسیبفذیری کالبدی -نظامی بتوده و
این امر با تلفیق الگوهای تصمیمگیری چندمعیاره و سامانه اطالعاو جغرافیایی3صورو متیفتذیردا رو
فژوهش از گونه توصیفی -تحلیلی بوده و از تكنیك  AHPدر نرمافزار  Expert Choiceجه

ایتن

وزبدهی به

معیارهای آسیبفذیری فژوهش استفاده شده اس ا همچنین برای فهنتهبنتدی آستیبفتذیری شتهر زاهتداب از
تكنیك فازی4در نرمافزار  ArcGIS 10.5و با بهکارگیری  13معیار بهره برده شده است ا نتتایت تحلیت هتای
فضایی بهدس آمده از نقشهها ،از یكسو نشانگر بیشترین میزاب آستیبفتذیری در منتاطق مرکتزی و کمتترین
میزاب آب در محدوده شمالی شهر اس ا از دیگر سو ،با توجته بته معیارهتای فتژوهش ،میتزاب آستیبفتذیری
محدوده اربی شهر نسب
کليدواژهها:

به محدوده شرقی فایینتر اس ا

آمایش دفاعی -امنیتی ،تحلی فضایی ،آسیبفذیری کالبتدی -نظتامی ،رو

1ا دکتتتری تصصصتتی جغرافیتتا و برنامتتهری تزی شتتهری ،دانشتتگاه تربی ت

فتازی ،شتهر

متتدر ،،تهتتراب ،ایتتراب ،ونویستتنده مس ت و

kazemborhani@yahoo.com
2ا کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واظد یزد ،دانشگاه فیام نور ،یزد ،ایراب
3. GIS
4. Fuzzy
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زاهدابا

مقدمه
آمایش سرزمین دارای دو بُعد توسعهای و دفاعی بوده و نظر به اهمی
بصش دفاع ،اروری اس

و جایگتاه ویتژه

که ابتدا بُعد دفاعی آمایش سترزمین متورد نظتر قترار گیتردا در

کشورهای اروفایی نیز مفهوم آمایش سرزمین ابتدا مفهومی دفتاعی داشتته و ستمف مفهتوم
توسعهای فیدا میکند وفورموسوی 8 :1386 ،ا از مهمترین راهبردهای بُعد دفاعی -امنیتی آمتایش
ستترزمین متتیتتتواب بتته مالظظتتاو و اتتوابد فدافنتتد ایرعام ت اشتتاره کتترد

وفورمحمتتدی و

همكتاراب 210:1394،ا اوابد فدافند ایرعام همچنین در قانوب برنامته فتن م توستعه یكتی از
محورهای اساسی مواوع امنی
با عنای

و دفاع ملی اس ا

به اینكه این بحث از مباظثی اس

شك گیری بوده ،شناخ

که دانش فنی آب در داخ کشتور در ظتا

دقیقتر مفاهیم و جایگاه این مبحث میتواند اقدامی مؤثر در ایتن

خصوص باشدا توجه به وجود زمینه تهدیداو بالقوه و خطراتی که امنی
تمامی

ملی ،استتقال و

ارای کشور را نشانه گرفته ،ارورو عقالنی برنامهریتزی بترای دفتاع را بتهطتور

کام مشهود مینمایدا امروزه در برنامهریزیهای مبتنی بر آمایش دفتاعی ،امنیت
آسیبفذیری شهرها جایگاه ویژهای داردا این امر به این دلی اس

و تحلیت

که در کمتر از یك قترب

فیش ،ماهها و شاید سا ها طو میکشید تا یكی از طرفین درگیر بتواند شتهری را بتهطتور
مستقیم مورد ظمله قرار دهد ،ولی امروزه در هماب ساعاو اولیه جنگ ،شهرها متورد آمتا
ظمالو قرار گرفته و ایرنظامیاب خود را درگیر یك جنگ تمامعیار میبینند که بدوب تردید
کشتار انسابها مهمترین فیامد این جنگها اس ا با توجه به این مسائ باید برنامهریتزیهتا
و نظارو بر اجرای طرحها ،با رویكردی دفاعی -امنیتی در مواجهه با بحترابهتا طراظتی و
فیادهسازی گردندا
در برنامهریزی امنیتی و فدافند ایرعام شهر ،موقعی
موقعی

طبیعی ،نحوه فراکنش کاربریهتا،

استقرار زیرساخ ها و تأسیساو و ت هیزاو شتهری ،مالظظتاو امنیتتی واستتتار،

اختفاء ،فراکندگی و استحكاماو وااا مورد بررسی قترار متیگیتردا بررستی ایتن عوامت و
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تهدیدها ،هزینههای شهر را هنگام وقوع بحراب بسیار کاهش داده و زندگی مطلتو تتری را
برای شهرونداب فدید میآورد ومحمدزاده و همكتاراب 1:1391،ا توجته بته مالظظتههتا و اتوابد
آمایش دفاعی در برنامهریزی شهری ،یكی از متؤثرترین و فایتدارترین رو هتای دفتاع در
که همواره مدنظر بیشتر کشورهای جهاب بوده و ظتی کشورهایی مانند

مقاب بحرابها اس

آمریكا و شوروی سابق ،با وجود برخورداری از تواب نظتامی بستیار بتاال بته ایتن مواتوع
بهصورو ویژه توجه داشتهاند وفورمحمدی و همكاراب 210:1394،ا
در ظا ظاار به نظتر متیرستد در کشتور ایتراب از ت تار
شهرسازی دفاعی ،به نحو مؤثری در امنی

و الگوهتای موجتود در

شهرها بهره برده نشده و عدم رعای

مؤلفههتای

دفاعی و امنیتی در شهرهای مرزی ،در هنگام وقوع تهدیداتی نظیر بروز جنگ ،بمبارابهتای
هوایی و ظمالو موشكی موجب خساراو و تلفتاو ستنگین بته تأسیستاو ،ت هیتزاو و
جمعی

شهری خواهد شدا درنتی ه شایسته اس

مناسب با رعای
امنی

متولیاب امتور بتا تهیته و تتدوین قتوانین

نكاو دفاعی و امنیتی ،در طرحهای ذیربد ،شراید الزم را جه

بیشتر مردم در مواقع تهدید و در شراید دشوار جنگ فتراهم

تتأمین

نماینتد وعتادلی و امتینزاده

گوهرریزی 54 :1392 ،ا در این زمینه بهکارگیری دانش آمایش دفتاعی بتا بهترهگیتری از اصتو
فدافند ایرعام در کنار رشتههایی مانند رشتۀ برنامهریزی شهری متیتوانتد راهگشتا باشتدا
یكی از مباظثی که در این زمینه متیتوانتد بته برنامتهریتزاب یتاری برستاند ،تحلیت میتزاب
آسیب فذیری در مواقع بحراب اس

که امكاب برنامه ریزی و طراظی مناسب مبتنی بر فدافنتد

ایرعام و آمایش دفاعی را ای اد مینمایدا از ایتن رو «هتدف ایتن فتژوهش ،کنكاشتی در
مبحث علمی آمایش دفاعی و فدافند ایرعام و نحتوه بتهکتارگیری اتوابد ختاص آب در
جه

باال بردب امنی

شهر زاهداب در راستای امنی

ملی اس ا در این راستا بته اترورو

درک مواوع مبتنی بر علم آسیبفذیری و سمف به درک بتهکتارگیری راهبردهتای فدافنتد
ایرعام در سطح شهر زاهداب فرداخته شده و با بهرهگیری از تلفیق الگوهای تصمیمگیتری
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چندمعیاره وفازی و سامانه اطالعاو جغرافیایی 1،به تحلی فضایی آستیبفتذیری کالبتدی-
نظامی شهر زاهداب با رویكرد آمایش دفاعی -امنیتی فرداخته شده اس »ا
مباني نظری
پیشینه پژوهش
فرشچی و همكاراب و ، 1388در مقالهای با عنواب «فرهنگ راهبردی و آمتایش دفتاعی-
فرهنگی در مناطق مرزی» ،به تبیین آمایش دفاعی مناطق مرزی بهعنتواب عامت توانمندستاز
در راستای ظفظ همبستگی و اتحاد ملی اشاره متیکننتدا آبهتا در ایتن مقالته بتا رویكترد
فرهنگ راهبردی تال

میکنند با استفاده از الگوی مفهومی مناسب ،م موعه شاخصهتا و

مؤلفههای مؤثر بر فرهنگ راهبردی بهمنظور دستیابی به همبستگی و اتحاد ملی را شناستایی
کنندا زرقانی و اعظمی و ، 1389در مقالهای با عنواب «تحلی مالظظاو دفتاعی -امنیتتی در
آمایش کالبشهر مشهد» ،چنین نتی هگیری میکنند که یكی از ابعاد مهم مالظظتاو آمتایش
سرزمین ،بُعد دفاعی و امنیتی آب اس ا همچنین آبها اذعاب میکنند که تاکنوب در طرحهای
مصتلف آمایش ،دیدگاهها به طور عمده بر امر توسعه تأکید داشته و بته مالظظتاو دفتاعی-
امنیتی جه

دفاع سرزمینی و ظفاظ

از مراکز جمعیتی ،تأسیستاو و امكانتاو ظستا ،و

ظیاتی توجهی نشده اس ا ظسینی امینی و همكاراب و 1389در فژوهشی با عنواب «ارزیابی
ساختار شهر لنگرود جه

برنامهریزی فدافند ایرعام » چنین نتی هگیری میکنند کته شتهر

لنگرود فاقد یك برنامه جامع دفاعی جه

تأمین امنی

شتهر و شتهرونداب در زمتاب بتروز

ظمالو اظتمالی از سوی دشمن اس ا محمدزاده و همكاراب و ، 1391در مقالهای با عنواب
«تمهیداو فدافند ایر عامت در شتهر زاهتداب» ،بته ارائته شتناخ

واتع موجتود و درک

ارورو بررسی تمهیداو دفاع ایرعام در شهر زاهداب فرداختهانتد و شتهر زاهتداب را از
دیدگاه فدافند ایرعام بررسی کردهاندا آبها چنین نتی هگیری میکننتد کته عوامت قتوو،
اعف ،فرص

و تهدید ،گوناگونی واعی

فدافند ایرعام در این شهر را نشاب میدهنتد

که مبتنی بر آبها میتواب راهبتردهتای مناستب در ایتن زمینته را ارائته دادا فورمحمتدی و
1. GIS
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همكاراب و ، 1391در مقالهای با عنواب «برنامهریزی شهری متناسب با فدافنتد ایرعامت » بتا
تأکید بر ارزیابی و برنامهریزی بهینه کاربری اراای شتهری بته ایتن نتی ته رستیدند کته از
مهمترین تواناییهای GISکه آب را به عنواب سیستمی ویژه و انحصاری م زا میکند ،توانایی
تلفیق دادهها برای مد سازی ،مكابیابی و تعیین تناسب اراای از طریق ارز گذاری فهنته
سرزمین اس

که با استفاده از تلفیق و ترکیب معیارها ،نقاط فرمصاطره را مشصص میکنتدا

آبها به شفافسازی رابطه بین فدافند ایرعام با برنامهریزی شهری ،بهویژه برنامهریتزی و
ارزیابی کاربری اراای ،همچنین نقش آب در ظفتظ امنیت

شتهرونداب و زیرستاخ هتای

شهری ،در سطح شهر سنند با استفاده از نرمافزار  Arc GIS10و

AHP

فرداختهاندا عادلی و

گوهرریزی و 1392در مقالهای با عنواب «تدوین مد سن ش میزاب آسیبفذیری باف هتای
شهری در برابر ظمالو هوایی ونمونه موردی :شهر قزوین » ،با بهرهگیری از متد ستواو

1

و  AHPچنین نتی تهگیتری متیکننتد کته فراینتد مناستب برنامتهریتزی بتهمنظتور کتاهش
آسیبفذیری باف های شهری ،شام چهار مرظله اصلی ،تتدوین اهتداف ،شتناخ
موجود ،تحلی آسیبفذیری و تدوین راهبردها متیباشتدا فتاال
عنواب بررسی نقش مصاطراو محیطی و مدیری

واتع

و ، 1394در مقالتهای بتا

بحراب در آمایش سرزمین ،مطالعه موردی

منطقه سیستاب – ایراب ،چنین نتی هگیری میکند که مصاطراو محیطتی هتم طبیعتی و هتم
انسانی از مؤلفههایی اس

کته در ابتتدای تصتمیمگیتری در آمتایش سترزمین بایتد بته آب

فرداخ ؛ زیرا استفاده مؤثر از تواب اکولوژیكی بالفع و بالقوه یك محید بستگی بته آبهتا
داردا هنسترا و مك بین 2،در مقاله خود مینویسند :کاناداییها با میتزاب وستیعی از خطتراو
طبیعی نظیر سی  ،طوفاب وااا مواجه میشوند ،در متواردی ایتن خطتراو بتا آستیبفتذیری
تعامالتی دارند که بالیای اصلی را به دنبا خواهند داش ا بالیتای اصتلی ایتن ظرفیت

را

دارند که هزینههای اجتماعی و اقتصادی مهمی را تحمی کنندا در این مقاله ،بحث میشتود
که بهرام موفقی های درخشاب گذشته و ان من سیاسی ظامی ،کانادا هنوز نتوانسته بهطور

1. SWOT
2. Henstra & Mc Bean
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کام اثراو بالیا را بهوسیله مدیری

بالیا کاهش دهد؛ بنابراین بهمنظتور ظرکت

کتردب از

یك سامانه متمای به قدیم وابتدایی به طرف یك ستامانه واکتنش و بهبتود وبازگشت
ظالت

اولیته تعهتد سیاستی بتزر تتری الزم خواهتد

بتود)& Mc Bean,2005

الكساندر در فژوهش خود چنین نتی هگیری میکند که سرویفهای مدیری
ده هدف فاسخ دهند ،ازجمله افزایش مشارک

بته

(Henstraا

بالیا ،باید بته

مردم بترای ظفتظ امنیتشتاب ،اولویت بنتدی

برطرف کردب نیازهای گروههای زیابدیده ،سازمابدهی در سطح محلی اما هماهنتگستازی
و هماهنگی توسد سطحهای باالتر دول  ،سازگاری با فایداری بومشناختی و برنامتهریتزی
منطقهای و شهری که وابسته به منطقه محلی باشدا الكساندر روند معاصتر متدیری

بحتراب

در ظادثه را مرور میکند و فیشینه اخیر آمادگی ااطراری را به لحاظ برتتری اساستی بتین
فدافند ایرعام و ظفاظ

مدنی مطرح میکنتدا همچنتین تعتدادی از جنبتههتای متدیری

طوفتتتاب کاترینتتتا را در ن واورل تتتاب در آگوستتت

و ستتتمتامبر  2005متتتیالدی متتترور

میکند)(Alexander,2007ا همابطور که در بررسی فیشینه مشصص گردید ،تفاوو فتژوهش
ظاار با فژوهشهای صورو فذیرفتته در ایتن زمینته ،تأکیتد بتر تحلیت فضتایی ،ستن ش
آسیبفذیری و محوری

رویكرد آمایش دفاعی -امنیتی اس ا

آشنایي با مفاهيم پژوهش
آسیبپذيری
به لحاظ ریشه زبابشناسی ،لغ

آسیبفذیری از لغ

التین « »Vulnusبه معنی «زختم و

جراظ « و « »vulnerareبه معنی «م روح شدب و زخم برداشتن» گرفته شده اس ؛ بنابراین
در زباب التین لغ

آسیبفذیر به یك سرباز زخمی و جراظ برداشته اطالق متیشتودا بته

عبارو دیگر ،این فرد فیش از این زخمی شده و نسب

به مر

آسیبفذیر اس ا تعتاریف

آسیبفذیری در ادبیاو نظری نیز مسیر مشابهی را طی کرده و تفاووهای لغتوی زیتادی را
نشاب می دهد ،ولی با این وجود توافق گستردهای نیز دیده متیشتود کته آستیبفتذیری در
سادهترین ظال  ،به معنای ظرفی

صدمه دیتدب یتك ستامانه در واکتنش بته یتك محترک
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اس

)2002: 2

(Ford,ا به لحاظ زمانی تا دهه  1970میالدی ،مفهوم آسیبفتذیری بته معنتی

«درجه خسارو و آسیب ظاص از یك فدیده بالقوه آسیبرساب» مدنظر محققاب بتوده کته
بهطور عمده از مكاتب جبر طبیعی و جغرافیایی تأثیر میگرفتند؛ اما از دهته  1970متیالدی
به اینسو فژوهشهای آسیبفذیری در مباظث علوم اجتماعی ،به سم
اقتصادی -اجتماعی و سیاسی تغییر جه

فرایندهای بنیتادین

داده اندا از این دوره به بعد ،آسیبفذیری عتالوه

بر «در معرض بودب و درجه خسارو» متواردی ماننتد «تمرکتز بتر گتروههتای انستانی» و
«ظرفی های رویارویی و مقابله افراد در معرض خطر» را نیز در برمیگیترد

;(Smith, 1996

)ECHO, 1999; ayala, 2002; Wisner et al, 2004ا
آسیبپذيری فیزيکي (کالبدی) -1نظامي
آسیبفذیری فیزیكی ،به عناصر محسو ،عینی ،ساختمابها و زیرساخ ها و موقعی
و ویژگیهای آبها محدود میشودا این نوع آسیبفذیری به عناصر عینی الگوی مصاطره -
خطر2و شراید ناامن در الگوی فشار و رهایی3مربوط میشودا واعی

عناصتر محستو،

بهعنواب آسیبفذیری فیزیكی تعریف میشود و یك تصویر اجمالی از شراید فیزیكی یتك
سكونتگاه را میتواند ارائه دهد و  Meale, 1999:254ا
ارزيابي آسیبپذيری
ارزیابی آسیب فذیری برای نشاب دادب وسع

و میزاب خساراو اظتمالی بر اثر وقوع

سوانح طبیعی و انسانی در جوامع ،ساختماب ها و منتاطق جغرافیتایی بته کتار متی رودا
ارزیابی آسیب فذیری درواقتع یتك نتوع فتیش بینتی خستارو دیتدگی آب هتا در مقابت
مصاطراو محیطی و انسانی اظتمالی می باشدا آسیبفتذیری ستاختماب هتای موجتود و

1. physical Vulnerability
2. RH
3. PAR
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فضاهای شهری ،درواقع یك نوع فیشبینی خسارودیتدگی آب هتا در مقابت ظتواد
اظتمالی اس

وزهرایی و ارشاد1384،

ديدگاههای مطالعه آسیبپذيری
با توجه به اینكه مفهوم آسیبفذیری در رشتههای علمی مصتلف دارای تفتاووهتایی بتوده،
دیدگاههای مطالعه آب به اختصار بررسی شودا درنتی ته در ایتن بصتش دیتدگاههتای

الزم اس

مطرحشده در مطالعه آسیبفذیری مورد بررسی قرار میگیرد:

)(Treu, C. T. et al., 2001

 -1ديدگاه کالسیك :در این دیدگاه آسیبفذیری ،درجه خسارو و صتدماو وارده بتر
یك عنصر ویا سامانه در معترض خطتر یتك فدیتده طبیعتی تعریتف شتده است ا
براسا ،این دیدگاه ،آسیب فذیری با مفهوم در معرض خطر بتودب نشتاب داده شتده
اس
موقعی

که تعداد افراد و عناصری را که اظتما دارد طی مصاطرهای با بزرگی ،زمتاب و
مكانی مشصص تح

تأثیر قرار گیرند را نشاب میدهدا

 -2ديدگاه تحلیلي :این دیدگاه االتب در برنامتههتای فیشتگیری و ممانعت

از خطتر

طبیعی کاربرد داردا در این دیدگاه آسیبفذیری بهعنواب درجهای که فیامدها یا نتایت
قاب فیشبینی که توسد ظواد

طبیعی بر روی یك قلمرو بته وجتود آمتده است ،

مورد توجه اس ا در این دیدگاه ارزیتابی مبتنتی بتر تحلیت عناصتر آستیبفتذیری
بهصورو منفرد و جداگانه خواهد بودا
 -3ديدگاه ترکیبي :این دیدگاه بیشتر در ادبیاو فرانسته روا داردا آستیبفتذیری در
ادبیاو فرانسه در قالب اصطالظاو ظرفی

سیستتم قلمرویتی1بترای فاستصگویی و

واکنش بهتر در برابر بحرابهای بالقوه تعریف میشودا این دیدگاه از آستیبفتذیری
به شكنندگی کلی یك سیستم در رابطه با ظواد

مصت کننده اشاره دارد ،به عبتارو

دیگر آسیبفذیری را عدم تا آوری یك سیستم قلمداد میکندا

1. Territorial Systems
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 -4ديدگاه سامانمند :مفاهیم مطرح در این دیدگاه از نظریههای سیستمی بهره میگیردا
در این دیدگاه آسیبفذیری کلی یك سیستم عبارو است

از تمایت سیستتم وکلیته

اجزای فضاهای فیزیكی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی وااا و زیرسیستتمهتای ختود
برای تحم خسارو در برابر فشارهای ناشی از خطر آسیبفذیریا این دیتدگاه بته
آسیبفذیری فیزیكی ،عملكردی و سازمانی دستهبندی میشودا
گونهشناسی ارائهشده از رویكردهای تحلی آسیبفذیری توسد فورد و 2002م متدنظر
بسیاری از محققاب در بیشتر ادبیاو آسیبفذیری اس ا در این رویكردها که آستیبفتذیری
بهعنواب خطتر قرارگیتری در معترض مصتاطراو طبیعتی ،آستیبفتذیری بتهعنتواب فدیتده
ای ادشده اجتماعی و رویكردهای ترکیبی به آسیبفذیری اس ؛ در شتك و 1ارائته شتده
اس :

)(Ford, 2002:5

شکل شماره  :1گونهشناسي رويکردهای مطرح در مطالعه آسیبپذيری

آمايش دفاعي -امنیتي
اولوی

مالظظاو دفاعی – امنیتی در مقاب سایر مالظظاو در طرح آمایش ملی ،امری

بسیار مهم و چالشی فراروی تصمیمگیراب و طراظاب آمایش اس ا از نمونه مواردی کته در
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اس

مالظظاو دفاعی -امنیتی دارای اهمی
سرزمین باید اامن ظفظ و ارتقای هوی
زیس
ظراس

و منابع طبیعی ،عتدال
از میرا

میتواب به موارد زیر اشاره نمتودا  -1آمتایش
اسالمی ،امنی

ملی ،تعاد های منطقهای ،محتید

اجتمتاعی ،گترایش توستعهای و متكتی بتر منتابع داخلتی،

فرهنگی و روابد محرومی زدایی بهخصوص در مناطق روستتایی باشتدا

 -2فرایند بررسی مالظظاو دفاعی – امنیتی در آمایش سرزمین باید قانوبمندانه تعیین شده
و در این فرایند باید تعریف شودا  -3ساماندهی سرمایههای ظیاتی و منابع سرنوشت ستاز
کشور که با یك تهاجم کالً منهدم نشوندا از اهداف مالظظاو دفتاعی – امنیتتی در آمتایش
سرزمینی میتواند باشدا  -4آرایش و چیدماب نیروهای مسلح وآمایش دفاعی کشتور ختود
بهعنواب عام تعیینکننده در بررسی مالظظاو دفتاعی – امنیتتی آمتایش سترزمین مطترح
اس ا  -5در جتایی کته مالظظتاو دفتاعی در آمتایش سترزمین تكتافوی فاستصگویی بته
تهدیداو متصور آن ا را نداشته باشدا تشكی  ،استقرار و گستر
به ظاهر فوشاندب نقاط اعفی اس

یگابهای دفتاعی کشتور

که ما در مالظظاو دفاعی نمیتوانیم مورد توجته قترار

دهیما -6فدافند ایرعام و استفاده بهینه از زمتین یكتی از مالظظتاو دفتاعی و امنیتتی در
آمایش سرزمینی اس ا البته در مواقع بحراب استفاده از فدافند ایرعام نیز به مكم ممكتن
اس

ارورو یابدا -7بهطور اظتمالی دو دستته عوامت در بررستی مالظظتاو دفتاعی –

امنیتی سرزمین میتواب برشمرد -1 :عوام جغرافیایی نظامی مانند عوارض زمین ،واتعی
جوی و اقلیمی -2 ،عوام متغیر وفارامترهای انسانی مانند منتافع امنیت

ملتی ،تهدیتداو،

ساختار نیروهای مسلح ،عام وظدوبصش جمعی روظیه و فیوستگی متردم و قومیت هتاا
-8برخی از اصو راهبردی مالظظاو دفاعی – امنیتی در آمایش سرزمین عبارو است

از:

اص فدافند ایرعام  ،اص میزاب سرمایهگذاری و مدوزماب بته بهترهبترداری رستیدب آب،
اص برآورد تهدیداو ،اص فاصله و عمق مناسب داشتن مواوع آمایش ،اص بازدارندگی
بهعنواب سیاس

کلی دفاعی – امنیتی در مواجهته بتا بحتراب اظتمتالی ،اصت اافت گیتری

بهعنواب سیاس

کلی دفتاعی – امنیتتی در مواجهته بتا بحترابهتای اظتمتالی ،اصت ارزاب
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جنگیدب ،اص اختفا و اص استقرار مراکز جمعیتی در ستر راه ارتبتاطی مراکتز ظستا ،و
ظیاتی وجاللی فراهانی  181 :1393ا

آمايش دفاعي -امنیتي و تحلیل آسیبپذيری نظامي  -کالبدی
در تبیین رابطه آمایش دفاعی وبهعنواب بصشی از آمایش سرزمین و تحلی آسیبفذیری
کته طترحهتای

کالبدی -نظامی وبهعنواب بصشی از فدافند ایرعام  ،مس له مهم این است

آمایشی وتوسعهای که تاکنوب در سطح کشور ایراب اجرا شدهاند تنها به بحثهای جمعیتی،
اقتصادی ،فرهنگی و کالبتدی توجته نمتوده و مست له دفتاع و امنیت

ملتی و منطقتهای در

طرحهای توسعه کمتر مورد مالظظه قرارگرفته ،زیرا استقرار طرحها و تأسیستاو زیربنتایی
بدوب رعای

و تدوین اوابد دفاعی بهویژه فدافند ایرعام بوده اس

و باعتث شتده کته

آبها در معرض تهدیداو طبیعی و انسانی قرار گیرنتدا در تبیتین رابطته آمتایش دفتاعی و
آسیبفذیری کالبدی -نظامی موارد زیادی وجود دارد ،اما یكی از اصلیتترین متواردی کته
باعث فیوند جدایینافذیر بین این دو مفهوم یعنی آمایش سرزمین و فدافند ایرعامت شتده،
رابطه امنی

و توسعه اس

ومدیری و همكاراب 35 :1392 ،ا

جدول شماره  :1جمعبندی نتايج تئوريك (استخراج شاخصها و معیارها)
شاخص
مؤلفتتتتتههتتتتتای
دفاعفذیری باف
شبكه معابر
کاربریهای شهری
با خطر باال

معيار

شاخص

 تعداد طبقاو ساختمانی -فضای باز

دسترسی

 فضای سبز دسترسی فهنهها به معابر موجتوددر منطقه

نقاط مهم و ظیاتی

 ظریم از کارخانههای با متواد بتاخطر باال
 -فاصله از جایگاههای سوخ

نقاط ظسا،

معيار
 دسترسی به آتشنشانی دسترسی به مراکز درمانی مكتتتابهتتتای ظكتتتومتی وکاربری نظامی
 فرودگاه -فایانه مسافربری اتوبو،
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 فاصله از تأسیساو و ت هیتزاوشهری
عوام جمعیتی

 تراکم جمعیمنبع :نگارنده

روش پژوهش
توصیفی -تحلیلی صورو فذیرفتته و گتردآوری دادههتا از طریتق

این فژوهش با رو

منابع کتابصانهای و اسنادی و استفاده از نقشههای کاربری زمتین ومأختذ دادههتا شتهرداری
زاهداب و دادههای مرکز آمار ایراب ان ام شده اس ا همچنین در تحلی و تهیه نقشتههتای
مربوطه ،از نرمافزار  ArcGISاستفاده شده اس ا در راستتای تحلیت فضتایی آستیبفتذیری
کالبدی با رویكرد آمتایش دفتاعی -امنیتتی ،در منطقته متورد مطالعته ،ابتتدا شتاخصهتای
تأثیرگذار از لحاظ آسیبفذیری کالبدی -نظامی در این امر مشتصص گردیتده و در مرظلته
بعد با استفاده از رو

 AHPاین شاخصها وزبدهی شده اس ا در ادامه فایگتاه اطالعتاتی

از این شاخصها در نرمافزار

Gis

 Arcتهیه شده و بتر استا ،رو

تصتمیمگیتری مكتانی

فازی در نرمافزار مربوطه ،فهنهبندی صورو فذیرفته اس ا
محدوده مورد مطالعه
زاهداب از لحاظ مصتصاو جغرافیایی در  60درجه و  51دقیقه و  25ثانیه طو شرقی و
 29درجه و  30دقیقه و  45ثانیه عرض شمالی واقع شده اس ا زاهداب بهعنواب مرکز استاب
سیستاب و بلوچستاب در شما این استاب و در فاصله  1494کیلومتری جنو
واقع شده و  1385متر از سطح دریا ارتفاع داردا ایتن شتهر از موقعیت

شرق تهتراب

جغرافیتایی بستیار

مناسبی برخوردار بوده و با استابهای خراساب جنوبی و کرماب همجتوار بتوده و بتا کشتور
هندوستاب از راه آ های آزاد و با فاکستاب از طریق مرز زمینی در ارتباط اس ا
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شکل شماره  :2موقعیت شهر زاهدان در کشور و استان

تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای پژوهش
همابگونه که ذکر شد ،در این فژوهش ،محدوده شهر زاهداب بهعنواب محدوده مطالعاتی
مورد بررسی قرار گرفته اس ا بهمنظور دستیابی به اهداف فژوهش ابتدا به تعیین نقاط مهم،
ظسا ،و ظیاتی در شهر زاهداب فرداخته شده است

و درنهایت

نقشته فهنتهبنتدی ستطح

آسیبفذیری محدوده شهر زاهداب ارائه شده اس ا
تعیین نقاط مهم ،حساس و حیاتي
بر اسا ،مطالعاو موجود در شهرهای ایراب با محوری

تعیین مناطق مهتم ،ظستا ،و

ظیاتی ،این محدودهها شناسایی و در نقشه فیتاده شتده است

ونقتاط ظستا :،فرودگتاه و

ترمینا ؛ نقاط ظیاتی :نقاط مدیریتی و ظكومتی؛ نقاط مهم :مراکز نظامی ا
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شکل شماره  :3نقشه نقاط حساس ،حیاتي و مهم

پهنهبندی آسیبپذيری کالبدی نظامي شهر زاهدان
ابتدا معیارهای تعیین میزاب آسیبفذیری شهر در چند شاخص کلی تقسیمبندی شدهاندا
جدو شماره  2شاخصها و معیارهای آسیبفذیری را نشاب میدهدا
جدول شماره  :2شاخصها و معیارهای تعیین پهنههای آسیبپذيری کالبدی نظامي و توضیح معیار
شاخص

توضيح معيار

معيار

بهمنظور تعیین معیارها و مؤلفههای سازهای و دفاعفتذیری بافت ،
معیار فضاهای باز و ستبز و تعتداد طبقتاو در نظتر گرفتته شتده
مؤلفتتتتتههتتتتتای
دفاعفذیری باف

 تعداد طبقاو ساختمانی فضای باز -فضای سبز

اس ا نقشته معیارهتا تهیته شتده و ارائته شتده است ا واتعی
محدوده از لحاظ تعداد طبقاو و فضای باز ،واعی
باف

دفاعفتذیری

را نشاب میدهدا همابطور که در تحلی های آستیبفتذیری

ذکر شده اس  ،تعداد طبقاو باال و عدم دسترسی به فضاهای باز
و دفاعفذیر ،میزاب آسیبفذیری را افزایش میدهدا

تتتتتتتتتتتتتت مقاله فژوهشی :آمایش دفاعی -امنیتی شهرها با بهرهگیری از تحلی فضایی آسیبفذیری کالبدی و نظامی 419 /
شاخص

توضيح معيار

معيار

مؤلفتته شتتبكه معتتابر بتتا توجتته بتته نقتتش آب در تعیتتین ستتطح
آسیب فذیری مورد توجه قرار گرفته اس ا م موعه شبكه اصتلی
شبكه معابر

 -دسترسی فهنه ها به معتابر

معابر در شهر زاهداب در تحلی مورد استفاده قترار گرفتته است ا

موجود در منطقه

شبكه معابر با توجه به اینكه دسترسی بته آب در مواقتع بحتراب از
شدو آسیبفذیری میکاهد ،بهعنواب یك متغیر تأثیرگذار شناخته
میگرددا

 -ظریم از کارخانههتای بتا

کاربری های خطرزای شهری بتا توجته بته نقتش آب در افتزایش

مواد با خطر باال

آسیب فذیری چه از لحاظ کالبدی و چه از لحتاظ نظتامی ،ستطح

کتتتتاربریهتتتتای

 -فاصتتله از جایگتتاههتتای

آسیب فذیری را در محدوده اطراف خود افزایش میدهدا در ایتن

شهری با خطر باال

سوخ

فژوهش موقعی

 -فاصتتتله از تأسیستتتاو و

ت هیتتزاو شتتهری و موقعیتت

ت هیزاو شهری

کاربریهای خطرزا در نظر گرفته شده اس ا

کارگاههای با مواد خطرزا ،موقعی

تأسیستاو و

جایگتتاههتتای ستتوخ  ،متتالک

بررسی منابع موجود نشاب میدهد که عامت جمعیتتی و بتهطتور
اخص تراکم جمعیت  ،معیتار ستطح ستن ش آستیبفتذیریهتا
عوام جمعیتی

 -تراکم جمعی

شناخته می شودا طبق نتایت بررسیها ،هرچه میزاب تراکم جمعی
بیشتر باشد از لحاظ کالبدی و نظامی افزایش میزاب آسیبفتذیری
را شاهد بودهایما
میزاب دسترسی به مراکز درمانی و آتشنشانی میتواند در کتاهش

دسترسی

 دسترسی به آتشنشانی -دسترسی به مراکز درمانی

سطح آسیبفذیری تأثیرگذار باشدا این معیتار در تحلیت فضتایی
در این فژوهش مورد استفاده قرار گرفته اس

کته موقعیت

ایتن

مراکز مالک تحلی بوده اس ا
موقعی های ظسا ،،مهم و ظیاتی بتا توجته بته آستیبفتذیری
نقاط مهم و ظیاتی

 مكتتابهتتای ظكتتومتی وکاربری نظامی

نظامی در تحلی مورد توجه قرار گرفتهاندا با توجه به نقش مهتم
نظامی این مراکز ،موقعی

ایتن مراکتز در تحلیت فضتایی متورد

توجه قرار گرفته اس ا
نقاط ظسا،

 -فرودگاه

با توجه به نقش مهم نظامی این مراکتز ،موقعیت

 -فایانه مسافربری اتوبو،

تحلی فضایی مورد توجه قرار گرفته اس ا

ایتن مراکتز در
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در ادامه ،نقشه معیارهای فژوهش تهیه شتده کته وجتود آب در تحلیت فضتایی الزامتی
اس ا

موقعیت فضاهای سبز شهری

شبکه معابر شهری

موقعیت تأسیسات و تجهیزات شهری

موقعیت جايگاههای سوخت

موقعیت ايستگاههای آتشنشاني

موقعیت کاربریهای درماني
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نقاط حیاتي و نظامي

موقعیت نقاط حساس

موقعیت فضاهای باز شهری

موقعیت محلهای نگهداری مواد با خطر باال

نقاط مهم حکومتي

تراکم جمعیت
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تعداد طبقات ساختمانها
شك شماره  :4واعی

معیارهای فژوهش در سطح شهر زاهداب

تعیین وزن معیارها با الگوی AHP
بهمنظور بهرهگیری از الگوی  AHPفرسشنامهای در اختیار متصصصین قرار داده شده کته
آبها میزاب تأثیرگذاری هرکدام از شاخصها را از دیتدگاه آستیبفتذیری بیتاب نمتودهانتدا
ترکیب کارشنا،ها از رشتههای مربوط و آشتنا بته مستائ برنامتهریتزی شتهری و فدافنتد
ایرعام  ،آمایش سرزمین و آسیبفذیری انتصتا

شتده است ا  17کارشتنا ،از مدرستین

دانشگاه در رشتههای شهرسازی و جغرافیتا و برنامتهریتزی شتهری 10 ،کارشتنا ،نظتامی
ومح خدم

کارشناساب در شهر زاهتداب بتوده است

معماری و عمراب برای فاسصگویی به فرسشتنامه انتصتا

و  9کارشتنا ،از مدرستین رشتته
شتدهانتدا دادههتا وارد نترمافتزار

 Expert Choiceشده و نتایت در جدو شماره  3ذکر شده اس ا
جدول شماره  :3وزن متغیرهای مورد نظر جهت پهنهبندی آسیبپذيری شهر زاهدان از ديدگاه کالبدی
نظامي
شاخص

وزن

دفاعفذیری باف

0.089

شبكه معابر

0.14

کاربریهای خطرزای شهری

0.22

عوام جمعیتی

0.171

دسترسی به آتشنشانی و مراکز درمانی

0.13

نقاط مهم و ظیاتی و نقاط ظسا،

0.25
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پیادهسازی الگوی فازی در Arc GIS
برای استفاده از رو

فازی مراظ ذی الزامی اس ا

1ا کمی کردب ماتریف تصمیمگیریا
2ا بیمقیا،سازی خطی مقادیر ماتریف تصمیم گیتری :بتهمنظتور بتیمقیتا،ستازی
متغیرها از رو

کال،بندی م دد در نرمافزار جی آی ا ،استفاده شده اس ا

3ا ار ماتریف بیمقیا،شده در اوزاب معیارها واوزاب بهدس آمده از الگوی  AHPا
درنهای

از روی هم گذاشتن نقشههای استصرا شده با رو

نقشه نهایی به دس

گاما از تكتتك معیارهتا،

میآید که نشابدهنده فهنهبندی آسیبفتذیری کالبتدی  -نظتامی شتهر

زاهداب میباشدا
در راستای ان ام الگوی فازی در نرمافزار  ،ArcGISابتدا الیههای متورد نظتر بته رستتر
تبدی شده و الیه فاصله هرکدام از معیارها ای تاد متیشتودا بتهمنظتور ان تام ایتن امتر در
نرمافزار  GISالیه هرکدام از معیارها را در اکستنشن

Analyst

 Spatialاز تتب  Distanceقترار

داده تا الیه فاصله هرکدام از معیارها تهیه گرددا در مرظلته بعتد طبتق الگتوی فتازی بایتد
بیمقیا،سازی معیارها ودر این ا الیهها صورو بمذیردا بهمنظتور ان تام بتیبُعدستازی از
کال،بندی م دد استفاده شده و تمامی الیهها در ده کال ،قرار گرفته اس ا

رو

فازیسازی اليهها
به این منظتور از دستتور عملیتاتی  Membership Fuzzyدر ابتزار  Arc Toolboxاستتفاده
گردیده اس ا درواقع تعریف میزاب عضوی

فازی ،هماب استانداردسازی معیارها بتوده کته

یكی از مراظ مهم رو های تصمیمگیری چندمعیاره1اس ا در این فژوهش بتا توجته بته
ماهی

خطی وصفر تتا یتك معیارهتا از رو

خطتی2استتفاده گردیتده است ا الیتههتای

فازیسازیشده شاخصهای فژوهش در شك شماره  5نشاب داده شده اس ا

1. MCDM
2. Linear
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اليه فازی تعداد طبقات ساختماني

اليه فازی فضای باز و سبز

اليه فازی محلهای نگهداری مواد با خطر باال

اليه فازی جايگاه سوخت

اليه فازی تأسیسات و تجهیزات شهری

اليه فازی شبکه معابر
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اليه فازی تراکم جمعیت

اليه فازی مراکز درماني

اليه فازی ايستگاههای آتشنشاني

اليه فازی نقاط مهم و حیاتي

اليه فازی نقاط حساس
شکل شماره  :5اليههای فازی شاخصهای پژوهش
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در ادامه فیادهسازی الگوی فازی در نرمافزار  ،GISوزب بهدس آمتده از الگتوی  AHPدر
معیار ار

میشود تا به این وسیله الیههای رستری هر معیار وزبدار شوندا به این منظتور

در اکستنشن  Spatial Analystدر تب  Raster Calculateهرکدام از رسترهای ای ادشده بترای
هر معیار ار

در وزب بهدس آمده از الگوی  AHPبرای هماب معیار شدندا

درنهای  ،همموشانی فازی1صورو گرفته اس ا به این منظور ،الیههتای رقتومی کته در
مرظله گذشته فازی سازی شتده بودنتد ،در ایتن مرظلته روی هتم گذاشتته متیشتوند کته
عملگرهای فنتگانه ای برای این منظور وجود داردا در این فژوهش از عملگر گاما2با مقتدار
 0/9استفاده شده اس ا

شکل شماره  :6نقشه نهايي تحلیل فضايي آسیبپذيری شهر زاهدان

1. Fuzzy Overlay
2. Gamma
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با توجه به نقشه نهایی ،میزاب عدد بزر تر نشابدهنده آسیبفذیری بیشتتر است ا طبتق
طیف رنگی نقشه ،رنگهای قرمز میزاب آسیبفذیری کمتر و رنگهتای بتا طیتف آبتی نیتز
میزاب آسیبفذیری بیشتر را نشاب میدهندا طبق نقشه ،محدودههای مرکزی و سم
ار

و الع اربی شهر ،میزاب آسیبفذیری بیشتری نسب

شرقی ،جنو

شرقی و جنو

شتما

به محدودههای شمالی ،شتما

دارا میباشندا

نتيجهگيری
هدف این فژوهش همابطور که ذکر گردید بهرهگیری از اوابد آمایش دفاعی و فدافند
ایرعام به جه

تحلی فضایی آسیبفذیری کالبدی-نظامی شهر زاهتداب بتوده است ا در

این راستا تحلی های صوروفذیرفته نشاب میدهد که نقاط ظسا ،شتهر در مترز اربتی و
شرقی آب قرار گرفته و مناطق مهم بیشتر در مرکز قرار گرفته و مناطق ظیاتی در سطح شتهر
فراکنده اس ا البته باید متذکر شد که مناطق ظیاتی در فهنه کلتی شتهر فراکنتده بتوده ولتی
بیشترین تمرکز در مرکز میباشدا
طبق بررسی مناطق آسیب فذیر شهر از لحتاظ رویكترد آمتایش دفتاعی -امنیتتی بتا
بهره گیری از س امانه اطالعاو جغرافیایی و رو های تصمیم گیری چنتدمعیاره و رو
فازی ،نقشه آسیب فذیری شهر ارائه گردیده اس ا طبق نتایت این فهنته بنتدی متیتتواب
چنین نتی ه گیری کرد که بیشترین آستیب فتذیری در منتاطق مرکتزی بتوده و محتدوده
شمالی شهر از کمترین آسیبفذیری برخوردار بوده اس ا بهطور کلی متیتتواب گفت
محدوده اربی شهر از لحاظ آسیب فذیری شراید مناسب تری نستب

بته بصتش شترقی

دارد و هماب طور که بیاب شد ،محدوده مرکزی نیز دارای بیشترین آستیبفتذیری بتوده
اس ا به طور کلی محتدودههتای بتا آستیب فتذیری زیتاد نستب
آسیب فذیری کم بیشتر بوده اس ا

بته محتدودههتای بتا
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پيشنهادهای پژوهش
-

تعیین نقاط مناسب جه

توسعه و ای اد فضتاهای امتن در شتهر بتا بهترهگیتری از

اصو آمایش دفاعی و همچنین بهرهگیری از نقشه میزاب آسیبفذیری شتهر در ایتن
راستا که در فژوهش ارائه شده اس ا
-

بررسی و ارائه برنامه در راستای توسعه کاربریهای درمتانی و امتدادی در شتهر در
راستای افزایش فهنههای با آسیبفذیری کمترا

-

بهرهگیری از نقشه آسیبفذیری شهر در راستای ارائه برنامهریزی آمایش دفتاعی بتر
اسا ،میزاب آسیبفذیری فهنههاا

-

بهره گیری از نقشه فراکنش نقاط مهم ،ظستا ،و ظیتاتی شتهر در راستتای در نظتر
گرفتن در برنامهریزی شهری بر محور آمایش دفاعی -امنیتیا

-

وجود کاربریهای خطرزا در شهر با توجه به شراید شهر ،میزاب آسیبفذیری شتهر
را از لحاظ آمایش دفاعی باال برده اس ا میتواب با انتقا این صنایع به بیروب شتهر،
واعی

-

میزاب آسیبفذیری شهر را کاهش دادا

با امكابسن ی کاربریهایی که قابلی

چندمنظوره شتدب در شتهر را دارنتد ،از ایتن

کاربریها بهعنواب فناهگاه در شراید بحراب استفاده گتردد و تمهیتداو الزم در ایتن
زمینه سن یده شودا
-

ارائه طرح برنامهریزی شهری مبتنی بر آمایش دفاعی برای شهر بتر استا ،م متوع
نتایت فژوهش که شام تعیین نقاط ظسا ،،مهم و ظیاتی ،ارائه فهنههای آسیبفذیر
و ارائه راهبردهای مناسب جه
میباشدا

برنامهریزی شهری بر مبنای آمایش دفاعی -امنیتتی

تتتتتتتتتتتتتت مقاله فژوهشی :آمایش دفاعی -امنیتی شهرها با بهرهگیری از تحلی فضایی آسیبفذیری کالبدی و نظامی 429 /

فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي


فاال  ،عبا ،و ، 1394بررسی نقش مصاطراو محیطی و مدیری

بحراب در آمتایش سترزمین -

مطالعه موردی منطقه سیستاب ایراب ،کنفرانف بینالمللی فژوهشهای نوین در علوم کشتاورزی و


محید زیس  ،مالزی ،مؤسسه سرآمد همایش کارینا
فورموسوی ،سید موسی و ، 1386مالظظاو دفاعی ،امنیتی در آمتایش سترزمین ایتراب ،فصتلنامه
راهبرد دفاعی ،سا فن م ،شماره فانزدهما



جاللی فراهانی ،االمراا و ، 1393بررسی مبانی طراظی معماری فضاهای امن صنعتی با عملكرد
مونتاژ در برابر تهدیداو ،م له فدافند ایر عام  ،فاییز  ،1393شماره  ،19علمی -تروی یISC/ا



ظسینی امینی ،ظسن؛ اسدی ،صالح و برنافر ،مهدی و ، 1389ارزیابی ساختار شهر لنگرود جهت
برنامهریزی فدافند ایرعام  ،نشریه تحقیقاو کتاربردی علتوم جغرافیتایی ،دوره  ،10شتماره ،12
وجلد  ،15شماره  1389 ،18ا




زرقانی ،سید هادی و اعظمی ،هادی و ، 1389تحلی مالظظاو دفاعی امنیتی در آمایش کالبشهر
مشهد ،م له جغرافیا و توسعه ناظیهای ،شماره  ،14بهار و تابستابا
زهرایی ،سید مهدی و ارشاد ،لیلی و ، 1384بررسی آسیبفتذیری لترزهای ستاختمابهتای شتهر
قزوین ،دانشكده فنی دانشگاه تهراب ،شهریور  ،1384دوره  ،39شماره  ،3وفیافی  91ا



عادلی ،زینب ،امینزاده گوهرریزی ،بهرام و ، 1392تدوین مد سن ش میزاب آسیبفذیری باف -
های شهری در برابر ظمالو هوایی ونمونه موردی :شهر قزوین  ،فصلنامه علمی تصصصی دانش



انتظامی قزوینا دوره  ،92شماره  ،4بهار  ،1392ص 55-82ا
فرشچی ،علیراا؛ صنیع اجال  ،مریم و ظسینی مقدم ،محمد و ، 1388فرهنگ راهبردی و آمایش
دفاعی  -فرهنگی در مناطق مرزی ،نشریه سیاست



دفتاعی ،زمستتاب  ،1388شتماره  69علمتی-

تروی ی ،ووزارو علوم ISC 30 ،ا
محمدزاده ،مسعود؛ اسماعیلی ،علیراا؛ صاظبداد جوبه و کرد ،ظامد و ، 1391تمهیتداو فدافنتد
ایر عام در شهر زاهداب ،همایش ملی شهرهای مرزی و امنی  ،چالشها و رهیاف ها ،زاهتداب،
دانشگاه سیستاب و بلوچستابا



مدیری ،مهدی؛ کرمی ،مهترداد؛ انصتاریزاده ،ستلماب و ظیتدری موصتلو ،طهمتور

و، 1392

شاخصهای امنی ساز فدافند ایرعام در آمایش سرزمین ،فصلنامه راهبرد دفاعی ،سا یتازدهم،
شماره  ،41صص 33-58ا
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، محمتدرئوف و کرمتی، آرزو؛ ظیتدریفتر، کیتومر ؛ شتفاعتی، محمدراا؛ ملكی،فورمحمدی



 رویكردی جدیتد: فدافند ایرعام و ارورو ای اد کاربریهای چندمنظوره، 1394محمدراا و
 فتژوهشهتای،فایدار شهری با تأکید بر زلزلهخیتزی شتهر تبریتز

در آیندهنگری توسعه و امنی

 ا92  وفیافی،2  شماره،1394  تابستاب،47  دوره،جغرافیای انسانی
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