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 چکيده
اهمیت  فتراواب بُعتد     نظر بهامنیتی بوده که  -ای و دفاعیریزی آمایش سرزمین دارای دو بُعد توسعهبرنامه
ای بته آب نماینتدا از   های کالب توسعه سرزمینی توجه ویژهامنیتی در امنی  ملی کشورها، بایستی طرح -دفاعی
تواب بته مالظظتاو و اتوابد فدافنتد ایرعامت       های آمایش سرزمین مین بُعد در طرحترین راهبردهای ایمهم

رو، هدف ایتن  کندا ازاین آفرینی میشهرها نقش نظامی -فذیری کالبدیاشاره کرد که در راستای کاهش آسیب
امی بتوده و  نظ -فذیری کالبدیگیری از تحلی  فضایی آسیبامنیتی شهر زاهداب با بهره -فژوهش آمایش دفاعی

ایتن   فتذیردا رو  صورو متی  3اطالعاو جغرافیایی سامانهگیری چندمعیاره و های تصمیمتلفیق الگو این امر با
دهی به جه  وزب Expert Choice افزارنرمدر  AHPتحلیلی بوده و از تكنیك  -توصیفی گونهفژوهش از 

فتذیری شتهر زاهتداب از    بنتدی آستیب  فهنته فذیری فژوهش استفاده شده اس ا همچنین برای معیارهای آسیب
هتای  معیار بهره برده شده است ا نتتایت تحلیت     13کارگیری و با به  10.5ArcGISافزار در نرم 4تكنیك فازی
فتذیری در منتاطق مرکتزی و کمتترین     نشانگر بیشترین میزاب آستیب  سوكیاز ها، آمده از نقشهدس فضایی به

فتذیری  اس ا از دیگر سو، با توجته بته معیارهتای فتژوهش، میتزاب آستیب      شمالی شهر  محدودهمیزاب آب در 
 تر اس اشرقی فایین محدودهاربی شهر نسب  به  محدوده
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 زاهدابا

 مقدمه
عی بوده و نظر به اهمی  و جایگتاه ویتژه   ای و دفاسرزمین دارای دو بُعد توسعهآمایش 

بصش دفاع، اروری اس  که ابتدا بُعد دفاعی آمایش سترزمین متورد نظتر قترار گیتردا در      

کشورهای اروفایی نیز مفهوم آمایش سرزمین ابتدا مفهومی دفتاعی داشتته و ستمف مفهتوم     

امنیتی آمتایش   -د دفاعیترین راهبردهای بُعا از مهم 8: 1386وفورموسوی، کند ای فیدا میتوسعه

وفورمحمتتدی و تتتواب بتته مالظظتتاو و اتتوابد فدافنتتد ایرعامتت  اشتتاره کتترد  ستترزمین متتی

 از اوابد فدافند ایرعام  همچنین در قانوب برنامته فتن م توستعه یكتی     ا 210:1394همكتاراب، 

 ملی اس ا دفاع و امنی  مواوع اساسی محورهای

 ظتا   در کشتور  داخ  در آب فنی دانش که اس  مباظثی از بحث این اینكه به عنای  با

 ایتن  درمؤثر  اقدامی تواندمی مبحث این جایگاه و مفاهیم تردقیق شناخ  بوده، گیریشك 

 و استتقال   ملی، امنی  که خطراتی و بالقوه تهدیداو زمینه وجود به توجها باشد خصوص

طتور  بته  دفتاع را  ایریتزی بتر  عقالنی برنامه ارورو گرفته، نشانه را کشور ارای تمامی 

های مبتنی بر آمایش دفتاعی، امنیت  و تحلیت     ریزیامروزه در برنامها نمایدمی مشهود کام 

در کمتر از یك قترب   ای داردا این امر به این دلی  اس  کهفذیری شهرها جایگاه ویژهآسیب

طتور  را بته کشید تا یكی از طرفین درگیر بتواند شتهری  ها طو  میها و شاید سا فیش، ماه

مستقیم مورد ظمله قرار دهد، ولی امروزه در هماب ساعاو اولیه جنگ، شهرها متورد آمتا    

بینند که بدوب تردید می اریعتمامظمالو قرار گرفته و ایرنظامیاب خود را درگیر یك جنگ 

هتا  ریتزی به این مسائ  باید برنامهها اس ا با توجه ترین فیامد این جنگها مهمکشتار انساب

هتا طراظتی و   امنیتی در مواجهه با بحتراب  -ها، با رویكردی دفاعیو نظارو بر اجرای طرح

 سازی گردندافیاده

 هتا، کاربری فراکنش نحوه طبیعی، موقعی  شهر، ایرعام  فدافند و امنیتی ریزیدر برنامه

ر، استتتا وامنیتتی   مالظظتاو  شتهری،  ت هیزاو و تأسیساو و هازیرساخ  استقرار موقعی 

 و عوامت   ایتن  بررستی ا گیترد متی  قترار  بررسی موردااا و  استحكاماو و اختفاء، فراکندگی



 407 / فذیری کالبدی و نظامیگیری از تحلی  فضایی آسیبامنیتی شهرها با بهره -آمایش دفاعیمقاله فژوهشی:  تتتتتتتتتتتتتت

 

 را تتری مطلتو   زندگی و داده کاهش بسیار بحراب وقوع هنگام را شهر هایهزینه تهدیدها،

هتا و اتوابد   ظظته الا توجته بته م   1:1391ومحمدزاده و همكتاراب،  آوردمی فدید شهرونداب برای

هتای دفتاع در   ریزی شهری، یكی از متؤثرترین و فایتدارترین رو   ر برنامهد آمایش دفاعی

س  که همواره مدنظر بیشتر کشورهای جهاب بوده و ظتی کشورهایی مانند ا هامقاب  بحراب

بته ایتن مواتوع     الآمریكا و شوروی سابق، با وجود برخورداری از تواب نظتامی بستیار بتا   

 ا 210:1394مدی و همكاراب،وفورمح اندتوجه داشته صورو ویژهبه

از ت تار  و الگوهتای موجتود در    در کشتور ایتراب   رستد  ظاار به نظتر متی   ظا در 

هتای  شهرها بهره برده نشده و عدم رعای  مؤلفه امنی در  یمؤثر شهرسازی دفاعی، به نحو

هتای  ، در هنگام وقوع تهدیداتی نظیر بروز جنگ، بمبارابمرزیدفاعی و امنیتی در شهرهای 

و ظمالو موشكی موجب خساراو و تلفتاو ستنگین بته تأسیستاو، ت هیتزاو و       واییه

شایسته اس  متولیاب امتور بتا تهیته و تتدوین قتوانین       درنتی هشهری خواهد شدا  جمعی 

، شراید الزم را جه  تتأمین  ربدیهای ذنكاو دفاعی و امنیتی، در طرح رعای با مناسب 

زاده امتین و عتادلی  و دشوار جنگ فتراهم نماینتد   در شرایددر مواقع تهدید و  امنی  بیشتر مردم

گیتری از اصتو    آمایش دفتاعی بتا بهتره    کارگیری دانشدر این زمینه به ا 54: 1392، گوهرریزی

ا توانتد راهگشتا باشتد   متی  ریزی شهریهایی مانند رشتۀ برنامهرشتهدر کنار  فدافند ایرعام 

ریتزاب یتاری برستاند، تحلیت  میتزاب      بته برنامته  توانتد  یكی از مباظثی که در این زمینه متی 

ریزی و طراظی مناسب مبتنی بر فدافنتد  فذیری در مواقع بحراب اس  که امكاب برنامهآسیب

فتژوهش، کنكاشتی در    ایتن  هتدف »رو نمایدا از ایتن  ایرعام  و آمایش دفاعی را ای اد می

 در آب ختاص  اتوابد  کتارگیری بته  و نحتوه  ایرعام  مبحث علمی آمایش دفاعی و فدافند

 اترورو  بته  شهر زاهداب در راستای امنی  ملی اس ا در این راستا امنی  بردب باال جه 

 فدافنتد  راهبردهتای  کتارگیری بته  درک به و سمف فذیریمواوع مبتنی بر علم آسیب درک

گیتری  های تصمیمگیری از تلفیق الگوشده و با بهره فرداخته زاهداب شهر سطح در ایرعام 
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 -فتذیری کالبتدی  ، به تحلی  فضایی آستیب 1عیاره وفازی  و سامانه اطالعاو جغرافیاییچندم

 «اامنیتی فرداخته شده اس  -یدفاع شیآمانظامی شهر زاهداب با رویكرد 

 مباني نظری

 پیشینه پژوهش

 -فرهنگ راهبردی و آمتایش دفتاعی  »ای با عنواب  ، در مقاله1388فرشچی و همكاراب و

عامت  توانمندستاز    عنتواب به، به تبیین آمایش دفاعی مناطق مرزی «مرزیفرهنگی در مناطق 

هتا در ایتن مقالته بتا رویكترد      کننتدا آب در راستای ظفظ همبستگی و اتحاد ملی اشاره متی 

هتا و  کنند با استفاده از الگوی مفهومی مناسب، م موعه شاخصفرهنگ راهبردی تال  می

نظور دستیابی به همبستگی و اتحاد ملی را شناستایی  مهای مؤثر بر فرهنگ راهبردی بهمؤلفه

امنیتتی در   -دفتاعی  مالظظاوتحلی  »ای با عنواب  ، در مقاله1389کنندا زرقانی و اعظمی و

کنند که یكی از ابعاد مهم مالظظتاو آمتایش   گیری میچنین نتی ه ،«مشهد شهرکالبآمایش 

های تاکنوب در طرح کنند کها اذعاب میهسرزمین، بُعد دفاعی و امنیتی آب اس ا همچنین آب

 -طور عمده بر امر توسعه تأکید داشته و بته مالظظتاو دفتاعی   ها بهمصتلف آمایش، دیدگاه

امنیتی جه  دفاع سرزمینی و ظفاظ  از مراکز جمعیتی، تأسیستاو و امكانتاو ظستا، و    

ارزیابی »نواب   در فژوهشی با ع1389ظیاتی توجهی نشده اس ا ظسینی امینی و همكاراب و

شتهر  کنند کته  گیری میچنین نتی ه« ریزی فدافند ایرعام ساختار شهر لنگرود جه  برنامه

مین امنی  شتهر و شتهرونداب در زمتاب بتروز     ألنگرود فاقد یك برنامه جامع دفاعی جه  ت

ای با عنواب  ، در مقاله1391محمدزاده و همكاراب و ااس ظمالو اظتمالی از سوی دشمن 

 درک و موجتود  واتع  ، بته ارائته شتناخ    «زاهتداب در شتهر   عامت   ایر فدافند داوتمهی»

انتد و شتهر زاهتداب را از    شهر زاهداب فرداخته در ایرعام  دفاع تمهیداو بررسی ارورو

کننتد کته عوامت  قتوو،     گیری میها چنین نتی هاندا آبدیدگاه فدافند ایرعام  بررسی کرده

دهنتد  اعی  فدافند ایرعام  در این شهر را نشاب میاعف، فرص  و تهدید، گوناگونی و

هتای مناستب در ایتن زمینته را ارائته دادا فورمحمتدی و       تواب راهبترد ها میکه مبتنی بر آب

                                                           
1. GIS 
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بتا   «ریزی شهری متناسب با فدافنتد ایرعامت   برنامه»ای با عنواب  ، در مقاله1391همكاراب و

ز بته ایتن نتی ته رستیدند کته ا      اراای شتهری ریزی بهینه کاربری تأکید بر ارزیابی و برنامه

توانایی  ،کندعنواب سیستمی ویژه و انحصاری م زا میکه آب را به GISهایتوانایی نیترمهم

 هگذاری فهنت و تعیین تناسب اراای از طریق ارز  یابی، مكابیسازها برای مد تلفیق داده

کنتدا  نقاط فرمصاطره را مشصص میسرزمین اس  که با استفاده از تلفیق و ترکیب معیارها، 

ریتزی و  برنامه ژهیوریزی شهری، بهسازی رابطه بین فدافند ایرعام  با برنامهبه شفاف هاآب

هتای  ارزیابی کاربری اراای، همچنین نقش آب در ظفتظ امنیت  شتهرونداب و زیرستاخ     

اندا عادلی و اختهفرد  AHP و  Arc GIS10افزارشهری، در سطح شهر سنند  با استفاده از نرم

 هتای باف  فذیریآسیب میزاب سن ش مد  تدوین»ای با عنواب   در مقاله1392گوهرریزی و

 1گیری از متد  ستواو  ، با بهره« قزوین شهر: موردی نمونهو هوایی ظمالو برابر در شهری

 کتاهش  منظتور بته  ریتزی برنامته  مناستب  کننتد کته فراینتد   گیتری متی  چنین نتی ته  AHPو 

 واتع  شتناخ   اهتداف،  تتدوین  اصلی، مرظله شهری، شام  چهار هایباف  ریفذیآسیب

ای بتا   ، در مقالته 1394باشتدا فتاال  و  متی  راهبردها تدوین فذیری وآسیب تحلی  موجود،

 موردی مطالعه سرزمین، آمایش در بحراب مدیری  و محیطی مصاطراو نقش عنواب بررسی

 هتم  و طبیعتی  هتم  محیطتی  کند که مصاطراویگیری مایراب، چنین نتی ه – سیستاب منطقه

 آب بته  بایتد  سترزمین  آمتایش  در گیتری تصتمیم  ابتتدای  در کته  اس  ییهامؤلفه از انسانی

 هتا آب بته  بستگی محید یك بالقوه و بالفع  اکولوژیكی تواب از مؤثر استفاده زیرا فرداخ ؛

 با میتزاب وستیعی از خطتراو   ها نویسند: کاناداییدر مقاله خود می، 2هنسترا و مك بین ادارد

 یریفتذ بیشوند، در متواردی ایتن خطتراو بتا آست     طبیعی نظیر سی ، طوفاب وااا مواجه می

را  ظرفیت  اصلی را به دنبا  خواهند داش ا بالیتای اصتلی ایتن     تعامالتی دارند که بالیای

شتود  یتحمی  کنندا در این مقاله، بحث ما اقتصادی مهمی ر و های اجتماعیدارند که هزینه

طور هنوز نتوانسته به های درخشاب گذشته و ان من سیاسی ظامی، کانادارام موفقی بهکه 

                                                           
1. SWOT 

2. Henstra & Mc Bean 
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از  منظتور ظرکت  کتردب   بنابراین به ؛مدیری  بالیا کاهش دهد لهیوسکام  اثراو بالیا را به

بازگشت  بته   وواکتنش و بهبتود    امانهطرف یك ست  به  ابتداییو متمای  به قدیم امانهیك س

ا (Henstra & Mc Bean,2005)الزم خواهتد بتود   یتتر سیاستی بتزر    تعهتد   لیته ظالت  او 

های مدیری  بالیا، باید بته  سرویفکند که گیری میالكساندر در فژوهش خود چنین نتی ه

بنتدی  ، اولویت  تشتاب یازجمله افزایش مشارک  مردم بترای ظفتظ امن   ،دهند هدف فاسخده 

ستازی  در سطح محلی اما هماهنتگ  یده، سازمابهدیدابیهای زبرطرف کردب نیازهای گروه

ریتزی  شناختی و برنامته فایداری بوم های باالتر دول ، سازگاری باو هماهنگی توسد سطح

متدیری  بحتراب    روند معاصتر  الكساندرای و شهری که وابسته به منطقه محلی باشدا منطقه

به لحاظ برتتری اساستی بتین     کند و فیشینه اخیر آمادگی ااطراری رادر ظادثه را مرور می

متدیری    یهتا کنتدا همچنتین تعتدادی از جنبته    ایرعام  و ظفاظ  مدنی مطرح می فدافند

متتترور متتتیالدی  2005در آگوستتت  و ستتتمتامبر   طوفتتتاب کاترینتتتا را در ن واورل تتتاب 

طور که در بررسی فیشینه مشصص گردید، تفاوو فتژوهش  ا هماب(Alexander,2007)کندمی

فذیرفتته در ایتن زمینته، تأکیتد بتر تحلیت  فضتایی، ستن ش         های صوروظاار با فژوهش

 امنیتی اس ا -فذیری و محوری  رویكرد آمایش دفاعیآسیب

 

 آشنایي با مفاهيم پژوهش

 یريپذبیآس

زختم و  »به معنی « Vulnus»فذیری از لغ  التین شناسی، لغ  آسیبریشه زباب به لحاظ

گرفته شده اس ؛ بنابراین « برداشتن زخم و شدب روحم »به معنی « vulnerare» و» جراظ 

شتودا بته   برداشته اطالق متی فذیر به یك سرباز زخمی و جراظ در زباب التین لغ  آسیب

فذیر اس ا تعتاریف  عبارو دیگر، این فرد فیش از این زخمی شده و نسب  به مر  آسیب

های لغتوی زیتادی را   و تفاووفذیری در ادبیاو نظری نیز مسیر مشابهی را طی کرده آسیب

فتذیری در  شتود کته آستیب   ای نیز دیده متی دهد، ولی با این وجود توافق گستردهنشاب می

در واکتنش بته یتك محترک      ترین ظال ، به معنای ظرفی  صدمه دیتدب یتك ستامانه   ساده
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فتذیری بته معنتی    میالدی، مفهوم آسیب 1970تا دهه  ا به لحاظ زمانی(Ford, 2002: 2)اس 

مدنظر محققاب بتوده کته   « رسابرجه خسارو و آسیب ظاص  از یك فدیده بالقوه آسیبد»

متیالدی   1970اما از دهته  ؛ گرفتندطور عمده از مكاتب جبر طبیعی و جغرافیایی تأثیر میبه

فذیری در مباظث علوم اجتماعی، به سم  فرایندهای بنیتادین  های آسیبفژوهش سونیابه 

فذیری عتالوه  اندا از این دوره به بعد، آسیباسی تغییر جه  دادهاجتماعی و سی -اقتصادی

و « هتای انستانی  تمرکتز بتر گتروه   »متواردی ماننتد   « در معرض بودب و درجه خسارو»بر 

 ;Smith, 1996)د ریت گیدر برمرا نیز « های رویارویی و مقابله افراد در معرض خطرظرفی »

ECHO, 1999; ayala, 2002; Wisner et al, 2004)ا 

 

 نظامي -1)کالبدی( يکيزیپذيری فآسیب

 موقعی  و هارساخ یز و هاعینی، ساختماب محسو، به عناصر فیزیكی، فذیریآسیب

 - مصاطره الگوی عینی عناصر به فذیریآسیب نوع ا اینشودیم محدود هاآب هایویژگی و

 محستو،  عناصتر  شودا واعی می مربوط 3رهایی و فشار الگوی در ناامن و شراید 2خطر

 یتك  فیزیكی شراید از اجمالی تصویر یك و شودمی تعریف فیزیكی فذیریآسیب عنواببه

 ا Meale, 1999:254 ودهد  ارائه تواندسكونتگاه را می

 

 پذيریارزيابي آسیب

فذیری برای نشاب دادب وسع  و میزاب خساراو اظتمالی بر اثر وقوع ارزیابی آسیب

رودا ها و منتاطق جغرافیتایی بته کتار متی     در جوامع، ساختماب و انسانی سوانح طبیعی

هتا در مقابت    دیتدگی آب بینتی خستارو  فذیری درواقتع یتك نتوع فتیش    ارزیابی آسیب

هتای موجتود و   ستاختماب  فتذیری آسیب اباشداظتمالی می مصاطراو محیطی و انسانی

                                                           
1. physical Vulnerability 

2. RH 

3. PAR 
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 ظتواد   مقابت   هتا در آب دیتدگی خسارو بینیفیش نوع یك درواقع فضاهای شهری،

   1384وزهرایی و ارشاد، اس  اظتمالی

 

 پذيریهای مطالعه آسیبديدگاه

هتایی بتوده،   های علمی مصتلف دارای تفتاوو فذیری در رشتهمفهوم آسیب نكهیابه با توجه 

هتای  های مطالعه آب به اختصار بررسی شودا درنتی ته در ایتن بصتش دیتدگاه    الزم اس  دیدگاه

 (Treu, C. T. et al., 2001)گیرد: می فذیری مورد بررسی قراربشده در مطالعه آسیمطرح

فذیری، درجه خسارو و صتدماو وارده بتر   در این دیدگاه آسیب ديدگاه کالسیك: -1

یك عنصر ویا سامانه  در معترض خطتر یتك فدیتده طبیعتی تعریتف شتده است ا         

شتده   فذیری با مفهوم در معرض خطر بتودب نشتاب داده  براسا، این دیدگاه، آسیب

ای با بزرگی، زمتاب و  اس  که تعداد افراد و عناصری را که اظتما  دارد طی مصاطره

 دهداقرار گیرند را نشاب می ریتأثموقعی  مكانی مشصص تح  

هتای فیشتگیری و ممانعت  از خطتر     این دیدگاه االتب در برنامته   ديدگاه تحلیلي:  -2

ت ای که فیامدها یا نتایدرجه ابعنوبهفذیری طبیعی کاربرد داردا در این دیدگاه آسیب

آمتده است ،    بته وجتود  طبیعی بر روی یك قلمرو  بینی که توسد ظواد قاب  فیش

فتذیری  مورد توجه اس ا در این دیدگاه ارزیتابی مبتنتی بتر تحلیت  عناصتر آستیب      

 منفرد و جداگانه خواهد بودا صوروبه

فتذیری در    داردا آستیب این دیدگاه بیشتر در ادبیاو فرانسته روا  ديدگاه ترکیبي:  -3

بترای فاستصگویی و    1ادبیاو فرانسه در قالب اصطالظاو ظرفی  سیستتم قلمرویتی  

فتذیری  شودا این دیدگاه از آستیب های بالقوه تعریف میواکنش بهتر در برابر بحراب

کننده اشاره دارد، به عبتارو  به شكنندگی کلی یك سیستم در رابطه با ظواد  مصت 

 کنداآوری یك سیستم قلمداد میرا عدم تا فذیری دیگر آسیب

                                                           
1. Territorial Systems 
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گیردا های سیستمی بهره میمفاهیم مطرح در این دیدگاه از نظریه :سامانمندديدگاه   -4

فذیری کلی یك سیستم عبارو است  از تمایت  سیستتم وکلیته     در این دیدگاه آسیب

 ی ختود هتا ستتم یرسیزاجزای فضاهای فیزیكی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وااا  و 

فذیریا این دیتدگاه بته   برای تحم  خسارو در برابر فشارهای ناشی از خطر آسیب

 شودابندی میفذیری فیزیكی، عملكردی و سازمانی دستهآسیب

م  متدنظر   2002فذیری توسد فورد وشده از رویكردهای تحلی  آسیبارائهشناسی گونه

فتذیری  ین رویكردها که آستیب فذیری اس ا در ابسیاری از محققاب در بیشتر ادبیاو آسیب

فدیتده   عنتواب بته فتذیری  خطتر قرارگیتری در معترض مصتاطراو طبیعتی، آستیب       عنواببه

شتده   ارائته   1فذیری اس ؛ در شتك  و و رویكردهای ترکیبی به آسیب اجتماعی  ادشدهیا

 (Ford, 2002:5)اس : 

 
 پذيریشناسي رويکردهای مطرح در مطالعه آسیب: گونه1شکل شماره 

 

 امنیتي -آمايش دفاعي

 یامر ی،مل یشمالظظاو در طرح آما یردر مقاب  سا امنیتی – یمالظظاو دفاع اولوی 

مواردی کته در   نمونهاز  ااس  یشو طراظاب آما یرابگیمتصم یفرارو یمهم و چالش یاربس
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 یشآمتا  -1 به موارد زیر اشاره نمتودا  توابیمامنیتی دارای اهمی  اس   -مالظظاو دفاعی

 ید، محت یامنطقه یها، تعاد یمل ی ، امنیاسالم ی هو یاامن ظفظ و ارتقا یدبا ینزمسر

 ی،بتر منتابع داخلت    یمتكت  و یاتوستعه  یشگترا  ی،عتدال  اجتمتاع   یعی،منابع طب و یس ز

باشتدا   ییمناطق روستتا  خصوص درهب ییزدای روابد محروم و یفرهنگ یرا ظراس  از م

 شده نییمندانه تعقانوب یدبا ینسرزم یشدر آما امنیتی – یمالظظاو دفاع یبررس ایندفر -2

ستاز  سرنوشت   بعمنا و یاتیظ یهایهسرما یسامانده -3شودا  یفتعر یدبا ایندفر نیدر او 

 یشدر آمتا  امنیتتی  – یتهاجم کالً منهدم نشوندا از اهداف مالظظاو دفتاع  یك کشور که با

کشتور  ختود    یدفاع یشمسلح وآما وهاییرن یدمابچ و یشآرا -4باشدا  تواندیم ینیسرزم

مطترح   ینسترزم  یشآمتا  امنیتتی  – یمالظظاو دفتاع  یکننده در بررسیینعنواب عام  تعبه

بته   ییفاستصگو  یتكتافو  ینسترزم  یشدر آمتا  یعاکته مالظظتاو دفت    ییجتا  در -5ا اس 

کشتور   یدفتاع  یهایگاب، استقرار و گستر  ی آن ا را نداشته باشدا تشك متصور یداوتهد

توجته قترار    مورد یمتوانینم یاس  که ما در مالظظاو دفاع یه ظاهر فوشاندب نقاط اعفب

در  یتتی امن و یاز مالظظتاو دفتاع   یكتی  یناز زمت  ینهو استفاده به یرعام ا فدافند -6ایمده

به مكم  ممكتن   یزن یرعام ا اس ا البته در مواقع بحراب استفاده از فدافند ینیسرزم یشآما

 – یمالظظتاو دفتاع   یبررست  دستته عوامت  در   دو یظتمالر اطوبه -7ایابداس  ارورو 

 ی ، واتع ینعوارض زم مانند ینظام یاییعوام  جغراف -1 :برشمرد توابیم ینسرزم امنیتی

، یتداو ، تهدیملت  یت    مانند منتافع امن یانسان یوفارامترها یرعوام  متغ -2 یمی،اقل و یجو

 اهتا  یت متردم و قوم  یوستگیو ف یهروظ یبصش جمعمسلح، عام  وظدو یروهایساختار ن

 :ازاست   عبارو  ینسرزم یشدر آما امنیتی – یدفاع ظظاومال راهبردیاز اصو   یبرخ-8

آب،  یدبرست  یبتردار بته بهتره   زمابمدو و یگذاریهسرما یزاب، اص  مرعام یاص  فدافند ا

 یزدارندگ، اص  بایشعمق مناسب داشتن مواوع آما ، اص  فاصله ویداوتهد اص  برآورد

 یتری گ، اصت  اافت   ظتمتالی در مواجهته بتا بحتراب ا    امنیتی – یدفاع یکل یاس عنواب سبه

، اصت  ارزاب  یاظتمتال  یهتا در مواجهته بتا بحتراب    امنیتتی  – یدفتاع  یکل یاس عنواب سبه
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مراکتز ظستا، و    یستر راه ارتبتاط   در یتیاص  استقرار مراکز جمع و ، اص  اختفایدبجنگ

 ا 181: 1393 یفراهان یوجالل یاتیظ

 

 

 کالبدی -پذيری نظامي تحلیل آسیبو  امنیتي -دفاعي يشآما

فذیری آسیب تحلی  و بصشی از آمایش سرزمین  عنوابوبهیش دفاعی آما هرابط یینتب در

 یهتا کته طترح   است   ینمس له مهم ا بصشی از فدافند ایرعام  ، عنوابوبه نظامی -کالبدی

 ،یتیجمع یهابه بحث اند تنهااجرا شده ایراب  که تاکنوب در سطح کشور یاوتوسعه یشیآما

در  یاو منطقته  یملت  یت  مست له دفتاع و امن   توجته نمتوده و   یکالبتد ی و فرهنگی، اقتصاد

 یربنتایی ز یستاو سأت ها وطرحاستقرار  یراز ،کمتر مورد مالظظه قرارگرفته هتوسع یهاطرح

و باعتث شتده کته     بوده اس  یرعام ا فدافند ژهیوبه یاوابد دفاع ینتدو و ی بدوب رعا

 و دفتاعی  یشآمتا  هرابطت  یتین ا در تبیرنتد قرار گ یانسان و یعیطب یداوها در معرض تهدآب

کته   یمتوارد  ینتتر یاز اصل یكی اما ،اردد وجود یادیموارد ز نظامی -فذیری کالبدیآسیب

 ،شتده  یرعامت  و فدافند ا ینمسرز یشآما یعنیدو مفهوم  ینا ینب یرنافذییجدا یوندباعث ف

 ا 35: 1392یری و همكاراب، ومد و توسعه اس  ی ابطه امنر

 
 و معیارها( هاشاخصی نتايج تئوريك )استخراج بندجمع: 1جدول شماره 

 معيار شاخص معيار شاخص

هتتتتتای مؤلفتتتتته

 فذیری باف دفاع

 تعداد طبقاو ساختمانی -

 فضای باز -

 فضای سبز -

 دسترسی
 نشانیآتش دسترسی به -

 دسترسی به مراکز درمانی -

 شبكه معابر
ها به معابر موجتود  دسترسی فهنه -

 در منطقه
 نقاط مهم و ظیاتی

ی ظكتتتومتی و هتتتامكتتتاب -

 کاربری نظامی

های شهری کاربری

 با خطر باال

های با متواد بتا   ظریم از کارخانه -

 خطر باال

 های سوخ فاصله از جایگاه - 

 نقاط ظسا،
 فرودگاه -

 فایانه مسافربری اتوبو، -
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و ت هیتزاو   فاصله از تأسیساو -

 شهری

   تراکم جمعی  - عوام  جمعیتی

 منبع: نگارنده

 

 روش پژوهش

 یتق هتا از طر داده یگتردآور  فذیرفتته و صورو  یلیتحل -یفیفژوهش با رو  توص این

شتهرداری   هتا ادهدین ومأختذ  زمت  یکاربر یهاو استفاده از نقشه یو اسناد یامنابع کتابصانه

 یهتا نقشته  یهو ته ی در تحل ینا همچنان ام شده اس  یرابمرکز آمار ا یهاو داده زاهداب 

فتذیری  اس ا در راستتای تحلیت  فضتایی آستیب     استفاده شده ArcGISافزار ، از نرمهمربوط

هتای  امنیتتی، در منطقته متورد مطالعته، ابتتدا شتاخص       -کالبدی با رویكرد آمتایش دفتاعی  

نظامی در این امر مشتصص گردیتده و در مرظلته     -فذیری کالبدیذار از لحاظ آسیبتأثیرگ

دهی شده اس ا در ادامه فایگتاه اطالعتاتی   ها وزباین شاخص AHPبعد با استفاده از رو  

گیتری مكتانی   تهیه شده و بتر استا، رو  تصتمیم    Arc Gis افزارنرمها در از این شاخص

 بندی صورو فذیرفته اس اهمربوطه، فهن افزارنرمفازی در 

 

 محدوده مورد مطالعه

شرقی و  طو ثانیه  25دقیقه و  51درجه و  60زاهداب از لحاظ مصتصاو جغرافیایی در 

استاب عنواب مرکز شده اس ا زاهداب به واقع شمالی عرضثانیه  45دقیقه و  30درجه و  29

 تهتراب لومتری جنو  شرق کی 1494در شما  این استاب و در فاصله  سیستاب و بلوچستاب

متر از سطح دریا ارتفاع داردا ایتن شتهر از موقعیت  جغرافیتایی بستیار       1385واقع شده و 

بتا کشتور   و  جتوار بتوده  هم کرماب جنوبی و خراسابهای با استابو  بودهمناسبی برخوردار 

 در ارتباط اس ا ی آزاد و با فاکستاب از طریق مرز زمینیهاآ از راه  دوستابهن
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 : موقعیت شهر زاهدان در کشور و استان2شکل شماره 

 

 ی پژوهشهاافتهو ی هاداده ليوتحلهیتجز

 مطالعاتی محدوده عنواببهمحدوده شهر زاهداب  فژوهش، این در شد، ذکر که گونههماب

نقاط مهم،  منظور دستیابی به اهداف فژوهش ابتدا به تعیینبه ااس  گرفته قرار بررسی مورد

بنتدی ستطح   نقشته فهنته    یت درنهاظسا، و ظیاتی در شهر زاهداب فرداخته شده است  و  

 اشده اس فذیری محدوده شهر زاهداب ارائه آسیب

 

 تعیین نقاط مهم، حساس و حیاتي

بر اسا، مطالعاو موجود در شهرهای ایراب با محوری  تعیین مناطق مهتم، ظستا، و   

ی و در نقشه فیتاده شتده است  ونقتاط ظستا،: فرودگتاه و       ها شناسایظیاتی، این محدوده

 ترمینا ؛ نقاط ظیاتی: نقاط مدیریتی و ظكومتی؛ نقاط مهم: مراکز نظامی ا
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 : نقشه نقاط حساس، حیاتي و مهم3شکل شماره 

 

 پذيری کالبدی نظامي شهر زاهدانبندی آسیبپهنه

اندا ی شدهبندمیتقسخص کلی فذیری شهر در چند شاابتدا معیارهای تعیین میزاب آسیب

 دهدافذیری را نشاب میها و معیارهای آسیبشاخص 2جدو  شماره 
 پذيری کالبدی نظامي و توضیح معیارهای آسیبها و معیارهای تعیین پهنه: شاخص2جدول شماره 

 توضيح معيار معيار شاخص

هتتتتتای مؤلفتتتتته

 فذیری باف دفاع

 تعداد طبقاو ساختمانی -

 فضای باز -

 فضای سبز -

فتذیری بافت ،   ای و دفاعهای سازهمنظور تعیین معیارها و مؤلفهبه

معیار فضاهای باز و ستبز و تعتداد طبقتاو در نظتر گرفتته شتده       

اس ا نقشته معیارهتا تهیته شتده و ارائته شتده است ا واتعی          

فتذیری  و فضای باز، واعی  دفاع محدوده از لحاظ تعداد طبقاو

فتذیری  ی آستیب ها یتحلکه در  طورابهما دهدیمباف  را نشاب 

ذکر شده اس ، تعداد طبقاو باال و عدم دسترسی به فضاهای باز 

 ادهدیمفذیری را افزایش فذیر، میزاب آسیبو دفاع
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 توضيح معيار معيار شاخص

 شبكه معابر
ها به معتابر  دسترسی فهنه -

 موجود در منطقه

بتته نقتتش آب در تعیتتین ستتطح   بتتا توجتتهه شتتبكه معتتابر مؤلفتت

توجه قرار گرفته اس ا م موعه شبكه اصتلی   فذیری موردآسیب

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

دسترسی بته آب در مواقتع بحتراب از     نكهیابه شبكه معابر با توجه 

شناخته  رگذاریتأثعنواب یك متغیر کاهد، بهفذیری میشدو آسیب

 اگرددیم

هتتتتای کتتتتاربری

 شهری با خطر باال

هتای بتا   ظریم از کارخانه -

 مواد با خطر باال

هتتای فاصتتله از جایگتتاه - 

 سوخ 

فاصتتتله از تأسیستتتاو و  -

 ت هیزاو شهری

بته نقتش آب در افتزایش    ی خطرزای شهری بتا توجته   هایکاربر

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

در ایتن  ا دهدیمفذیری را در محدوده اطراف خود افزایش آسیب

ی با مواد خطرزا، موقعی  تأسیستاو و  هاکارگاهفژوهش موقعی  

هتتای ستتوخ ، متتالک  ت هیتتزاو شتتهری و موقعیتت  جایگتتاه 

 های خطرزا در نظر گرفته شده اس اکاربری

 تراکم جمعی  - عوام  جمعیتی

طتور  دهد که عامت  جمعیتتی و بته   بررسی منابع موجود نشاب می

 هتا یریفتذ بیآست ن ش اخص تراکم جمعیت ، معیتار ستطح ست    

ها، هرچه میزاب تراکم جمعی  شودا طبق نتایت بررسیشناخته می

فتذیری  بیشتر باشد از لحاظ کالبدی و نظامی افزایش میزاب آسیب

 ایمارا شاهد بوده

 

 دسترسی
 نشانیدسترسی به آتش -

 دسترسی به مراکز درمانی -

د در کتاهش  توانی مینشانآتشمیزاب دسترسی به مراکز درمانی و 

فذیری تأثیرگذار باشدا این معیتار در تحلیت  فضتایی    سطح آسیب

در این فژوهش مورد استفاده قرار گرفته اس  کته موقعیت  ایتن    

 مراکز مالک تحلی  بوده اس ا

 نقاط مهم و ظیاتی
ی ظكتتومتی و هتتامكتتاب -

 کاربری نظامی

فتذیری  بته آستیب  های ظسا،، مهم و ظیاتی بتا توجته   موقعی 

به نقش مهتم  اندا با توجه در تحلی  مورد توجه قرار گرفته نظامی

نظامی این مراکز، موقعی  ایتن مراکتز در تحلیت  فضتایی متورد      

 توجه قرار گرفته اس ا

 نقاط ظسا،
 فرودگاه -

 فایانه مسافربری اتوبو، -

به نقش مهم نظامی این مراکتز، موقعیت  ایتن مراکتز در     با توجه 

 قرار گرفته اس اتحلی  فضایی مورد توجه 
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در ادامه، نقشه معیارهای فژوهش تهیه شتده کته وجتود آب در تحلیت  فضتایی الزامتی        

 اس ا

  
 شبکه معابر شهری موقعیت فضاهای سبز شهری

  
 های سوختموقعیت جايگاه موقعیت تأسیسات و تجهیزات شهری

  
 نيهای درماموقعیت کاربری نشانيهای آتشموقعیت ايستگاه
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 موقعیت نقاط حساس نقاط حیاتي و نظامي

  
 های نگهداری مواد با خطر باالموقعیت محل موقعیت فضاهای باز شهری

  
 تراکم جمعیت نقاط مهم حکومتي

 

 



 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 1400، بهار همونیفصلنامه علمی امنی  ملی، سا  یازدهم، شماره س / 422

 

 
 هاساختمانتعداد طبقات 

 : واعی  معیارهای فژوهش در سطح شهر زاهداب4شك  شماره 

 AHP تعیین وزن معیارها با الگوی

ای در اختیار متصصصین قرار داده شده کته  فرسشنامه  AHPگیری از الگویمنظور بهرهبه

انتدا  فتذیری بیتاب نمتوده   ها را از دیتدگاه آستیب  از شاخص هرکدامها میزاب تأثیرگذاری آب

فدافنتد  ریتزی شتهری و   و آشتنا بته مستائ  برنامته     های مربوطها از رشتهترکیب کارشنا،

کارشتنا، از مدرستین    17فذیری انتصتا  شتده است ا    سرزمین و آسیب ، آمایشرعام یا

کارشتنا، نظتامی    10ریتزی شتهری،   های شهرسازی و جغرافیتا و برنامته  دانشگاه در رشته

کارشتنا، از مدرستین رشتته     9ومح  خدم  کارشناساب در شهر زاهتداب بتوده است   و    

 افتزار نترم هتا وارد  انتدا داده معماری و عمراب برای فاسصگویی به فرسشتنامه انتصتا  شتده   

Expert Choice  ذکر شده اس ا 3شده و نتایت در جدو  شماره 
پذيری شهر زاهدان از ديدگاه کالبدی بندی آسیبپهنه جهت مورد نظر متغیرهای : وزن3جدول شماره 

 نظامي
 وزن شاخص

 0.089 فذیری باف دفاع

 0.14 شبكه معابر

 0.22 های خطرزای شهریکاربری

 0.171 عوام  جمعیتی

 0.13 ی و مراکز درمانینشانآتشدسترسی به 

 0.25 نقاط مهم و ظیاتی و نقاط ظسا،
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 Arc GISسازی الگوی فازی در پیاده

 برای استفاده از رو  فازی مراظ  ذی  الزامی اس ا

 یاریگمیتصمماتریف  کردب یکم ا1

ستازی  مقیتا، ر بتی منظتو گیتری: بته  سازی خطی مقادیر ماتریف تصمیممقیا،بی ا2

 افزار جی آی ا، استفاده شده اس ابندی م دد در نرممتغیرها از رو  کال،

  اAHPآمده از الگوی دس شده در اوزاب معیارها واوزاب بهمقیا،ار  ماتریف بی ا3

معیارهتا،   تتك تكشده با رو  گاما از های استصرا درنهای  از روی هم گذاشتن نقشه

نظتامی شتهر    -فتذیری کالبتدی   بندی آسیبه فهنهدهندنشابآید که می به دس نقشه نهایی 

 باشدازاهداب می

نظتر بته رستتر     های متورد ، ابتدا الیهArcGISافزار در راستای ان ام الگوی فازی در نرم

متر در  امنظتور ان تام ایتن    شتودا بته  از معیارها ای تاد متی   هرکدامتبدی  شده و الیه فاصله 

قترار   Distance تتب  از Spatial Analystاز معیارها را در اکستنشن  رکدامهالیه  GISافزار نرم

زی بایتد  داده تا الیه فاصله هرکدام از معیارها تهیه گرددا در مرظلته بعتد طبتق الگتوی فتا     

بُعدستازی از  منظتور ان تام بتی   به   صورو بمذیرداهاهیال ن ایاسازی معیارها ودر مقیا،بی

 ها در ده کال، قرار گرفته اس اده شده و تمامی الیهبندی م دد استفارو  کال،
 

 هاسازی اليهفازی

استتفاده   Arc Toolboxدر ابتزار   Membership Fuzzy به این منظتور از دستتور عملیتاتی   

گردیده اس ا درواقع تعریف میزاب عضوی  فازی، هماب استانداردسازی معیارها بتوده کته   

بته   اس ا در این فژوهش بتا توجته   1ری چندمعیارهگیهای تصمیمیكی از مراظ  مهم رو 

هتای  الیته  استتفاده گردیتده است ا    2ماهی  خطی وصفر تتا یتك  معیارهتا از رو  خطتی    

 نشاب داده شده اس ا 5های فژوهش در شك  شماره شده شاخصسازیفازی

                                                           
1. MCDM 

2. Linear 
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 فضای باز و سبز اليه فازی اليه فازی تعداد طبقات ساختماني

 
 

 جايگاه سوخت اليه فازی های نگهداری مواد با خطر باالمحلاليه فازی 

  
 اليه فازی شبکه معابر تأسیسات و تجهیزات شهری اليه فازی

 



 425 / فذیری کالبدی و نظامیگیری از تحلی  فضایی آسیبنیتی شهرها با بهرهام -آمایش دفاعیمقاله فژوهشی:  تتتتتتتتتتتتتت

 

 

  
 مراکز درماني اليه فازی اليه فازی تراکم جمعیت

  
 نقاط مهم و حیاتي اليه فازی نشانيهای آتشايستگاه اليه فازی

 

 
 ط حساساليه فازی نقا

 های پژوهششاخص های فازی: اليه5شکل شماره 
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در  AHPاز الگتوی   آمتده دس به، وزب GISافزار سازی الگوی فازی در نرمدر ادامه فیاده

این منظتور   دار شوندا بههای رستری هر معیار وزبشود تا به این وسیله الیهمعیار ار  می

 بترای   ادشدهیاهرکدام از رسترهای  Raster Calculateدر تب  Spatial Analystدر اکستنشن 

 دندابرای هماب معیار ش AHPاز الگوی  آمدهدس بههر معیار ار  در وزب 

هتای رقتومی کته در    صورو گرفته اس ا به این منظور، الیه 1درنهای ، همموشانی فازی

شتوند کته   سازی شتده بودنتد، در ایتن مرظلته روی هتم گذاشتته متی       مرظله گذشته فازی

با مقتدار   2ای برای این منظور وجود داردا در این فژوهش از عملگر گاماگانهعملگرهای فنت

 استفاده شده اس ا 9/0

 
 پذيری شهر زاهدان: نقشه نهايي تحلیل فضايي آسیب6شکل شماره 

                                                           
1. Fuzzy Overlay 

2. Gamma 
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فذیری بیشتتر است ا طبتق    دهنده آسیبنشاب تربزر به نقشه نهایی، میزاب عدد با توجه 

هتای بتا طیتف آبتی نیتز      فذیری کمتر و رنگهای قرمز میزاب آسیبه، رنگطیف رنگی نقش

های مرکزی و سم  شتما   دهندا طبق نقشه، محدودهفذیری بیشتر را نشاب میمیزاب آسیب

های شمالی، شتما   فذیری بیشتری نسب  به محدودهار  و الع اربی شهر، میزاب آسیب

 اباشندیمشرقی، جنو  شرقی و جنو  دارا 

 

 گيریتيجهن

ی از اوابد آمایش دفاعی و فدافند ریگبهرهکه ذکر گردید  طورهمابهدف این فژوهش 

نظامی شهر زاهتداب بتوده است ا در    -فذیری کالبدیایرعام  به جه  تحلی  فضایی آسیب

دهد که نقاط ظسا، شتهر در مترز اربتی و    فذیرفته نشاب میهای صورواین راستا تحلی 

و مناطق مهم بیشتر در مرکز قرار گرفته و مناطق ظیاتی در سطح شتهر  شرقی آب قرار گرفته 

فراکنده اس ا البته باید متذکر شد که مناطق ظیاتی در فهنه کلتی شتهر فراکنتده بتوده ولتی      

 باشدابیشترین تمرکز در مرکز می

امنیتتی بتا    -فذیر شهر از لحتاظ رویكترد آمتایش دفتاعی    طبق بررسی مناطق آسیب

گیری چنتدمعیاره و رو   های تصمیمامانه اطالعاو جغرافیایی و رو گیری از سبهره

تتواب  بنتدی متی  فذیری شهر ارائه گردیده اس ا طبق نتایت این فهنته فازی، نقشه آسیب

فتذیری در منتاطق مرکتزی بتوده و محتدوده      گیری کرد که بیشترین آستیب چنین نتی ه

تتواب گفت    طور کلی متی ا بهبوده اس  برخوردارفذیری شمالی شهر از کمترین آسیب

تری نستب  بته بصتش شترقی     فذیری شراید مناسبمحدوده اربی شهر از لحاظ آسیب

فتذیری بتوده   طور که بیاب شد، محدوده مرکزی نیز دارای بیشترین آستیب دارد و هماب

هتای بتا   فتذیری زیتاد نستب  بته محتدوده     هتای بتا آستیب   طور کلی محتدوده اس ا به

 بوده اس افذیری کم بیشتر آسیب
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 پيشنهادهای پژوهش

گیتری از  تعیین نقاط مناسب جه  توسعه و ای اد فضتاهای امتن در شتهر بتا بهتره      -

فذیری شتهر در ایتن   گیری از نقشه میزاب آسیباصو  آمایش دفاعی و همچنین بهره

 راستا که در فژوهش ارائه شده اس ا

نی و امتدادی در شتهر در   های درمتا بررسی و ارائه برنامه در راستای توسعه کاربری -

 فذیری کمتراهای با آسیبراستای افزایش فهنه

ریزی آمایش دفتاعی بتر   فذیری شهر در راستای ارائه برنامهگیری از نقشه آسیببهره -

 هاافذیری فهنهاسا، میزاب آسیب

گیری از نقشه فراکنش نقاط مهم، ظستا، و ظیتاتی شتهر در راستتای در نظتر      بهره -

 امنیتیا -ریزی شهری بر محور آمایش دفاعیگرفتن در برنامه

فذیری شتهر  به شراید شهر، میزاب آسیبهای خطرزا در شهر با توجه وجود کاربری -

تواب با انتقا  این صنایع به بیروب شتهر،  را از لحاظ آمایش دفاعی باال برده اس ا می

 فذیری شهر را کاهش داداواعی  میزاب آسیب

یی که قابلی  چندمنظوره شتدب در شتهر را دارنتد، از ایتن     هاسن ی کاربریبا امكاب -

فناهگاه در شراید بحراب استفاده گتردد و تمهیتداو الزم در ایتن     عنواببهها کاربری

 زمینه سن یده شودا

ریزی شهری مبتنی بر آمایش دفاعی برای شهر بتر استا، م متوع    ارائه طرح برنامه -

فذیر های آسیبی، ارائه فهنهاتیو ظم نتایت فژوهش که شام  تعیین نقاط ظسا،، مه

امنیتتی   -ی شهری بر مبنای آمایش دفاعیزیربرنامهو ارائه راهبردهای مناسب جه  

 باشدامی

 

 



 429 / فذیری کالبدی و نظامیگیری از تحلی  فضایی آسیبنیتی شهرها با بهرهام -آمایش دفاعیمقاله فژوهشی:  تتتتتتتتتتتتتت

 

 ومآخذ منابع فهرست

 الف. منابع فارسي
 بررسی نقش مصاطراو محیطی و مدیری  بحراب در آمتایش سترزمین    1394و ال ، عبا،فا ،- 

نوین در علوم کشتاورزی و   یهافژوهش یالمللنیتاب ایراب، کنفرانف بمطالعه موردی منطقه سیس

 اکارین شیسسه سرآمد هماؤمحید زیس ، مالزی، م

 مالظظاو دفاعی، امنیتی در آمتایش سترزمین ایتراب، فصتلنامه     1386فورموسوی، سید موسی و ، 

 راهبرد دفاعی، سا  فن م، شماره فانزدهما

 با عملكرد  یامن صنعت یفضاها یمعمار یطراظ یمبان یبررس ، 1393جاللی فراهانی، االمراا و

 اISC/ی یترو -یعلم ،19شماره  ،1393 ییزفا ،عام  یرم له فدافند ایداو، مونتاژ در برابر تهد

 ساختار شهر لنگرود جهت    یابیارز ، 1389و یمهد ،برنافر و صالح ی،اسد ینی، ظسن؛ام ینیظس

 ،12، شتماره  10دوره یتایی،  علتوم جغراف  یکتاربرد  یقاوحقت یهنشر یرعام ،فدافند ا یزیربرنامه

 ا 1389 ،18شماره  ،15وجلد 

 شهرکالب ، تحلی  مالظظاو دفاعی امنیتی در آمایش 1389زرقانی، سید هادی و اعظمی، هادی و 

 ، بهار و تابستابا14ای، شماره و توسعه ناظیه مشهد، م له جغرافیا

 هتای شتهر   ای ستاختماب فتذیری لترزه  بررسی آسیب ، 1384و لیلی ،ارشاد ی ومهد دیس ،زهرایی

 ا 91 یافیوف، 3شماره  ،39دوره  ،1384شهریور  ،دانشكده فنی دانشگاه تهراب، قزوین

 باف  فذیریآسیب میزاب سن ش مد   ، تدوین1392زاده گوهرریزی، بهرام وعادلی، زینب، امین-

دانش  یتصصص یفصلنامه علم،  قزوین شهر: موردی نمونهو هوایی ظمالو برابر در شهری های

 ا55-82، ص 1392، بهار 4، شماره 92دوره ینا قزو یانتظام

 یشو آما یفرهنگ راهبرد ، 1388و مقدم، محمد ینیظس یم واجال ، مر یعصن یراا؛عل ی،فرشچ 

 -یعلمت  69شتماره   ،1388زمستتاب  ی، نشریه سیاست  دفتاعی،   در مناطق مرز یفرهنگ - یدفاع

 اISC 30، و علوم ووزار ی ی،ترو

 تمهیتداو فدافنتد    1391و ظامد، علیراا؛ صاظبداد جوبه و کرد، محمدزاده، مسعود؛ اسماعیلی ،

، زاهتداب،  هااف یها و رهایر عام  در شهر زاهداب، همایش ملی شهرهای مرزی و امنی ، چالش

 ادانشگاه سیستاب و بلوچستاب

 1392طهمتور  و  ،و ظیتدری موصتلو   ستلماب  ،زادهانصتاری  ؛کرمی، مهترداد  ؛مدیری، مهدی،  

ساز فدافند ایرعام  در آمایش سرزمین، فصلنامه راهبرد دفاعی، سا  یتازدهم،  های امنی شاخص

 ا33-58 ص، ص41شماره 
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 ،کرمتی و فتر، محمتدرئوف   ظیتدری ؛ آرزوشتفاعتی،   ؛کیتومر  ملكی،  ؛محمدراا فورمحمدی ،

چندمنظوره: رویكردی جدیتد   یهایاربردافند ایرعام  و ارورو ای اد ک ، ف1394ومحمدراا 

 یهتا فتژوهش ، شتهر تبریتز   یزیت خبر زلزله دیبا تأک یشهر داریتوسعه و امنی  فا ینگرندهیدر آ

 ا 92 یافیوف ،2شماره  ،1394تابستاب  ،47دوره  ی،انسان یایجغراف
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