
 

 

  

 1399 تانتابس ،ششمشماره  ،سوم سال ،آماد و فناوری دفاعي علمي فصلنامه                           

 

 یفرودگاهحساس  تأسیساتیابی حظات پدافند غیرعامل در مکانمال

 (پایگاه هوایی شیراز :مطالعه موردی) 
 

 2 لییخزا حمید ،1ناممحمدرضا مروی

 

 25/01/1398 اریخ پذیرش:ت                                                                        05/08/1397 تاریخ دریافت:

 چکیده
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 مقدمه

تمامی  انجام اقدامات دفاع غيرعامل، موضوعی بنيادي است که وسعت و گستره آن

ظير رتباطی، مواصالتی نتی و حساس نظامی و غيرنظامی، سياسی، اها و مراکز حياساختزیر

ها، ها، نيروگاههاي محصوالت کليدي نظير پاالیشگاهها، زیرساختها و پلبندرها، فرودگاه

گيرد هاي بزرگ صنعتی، مراکز هدایت و فرماندهی و جمعيت مردمی کشور را در برمیمجتمع

ناپذیري در جنگ، به نحو که حفظ امنيت ملی و شکست( تا حدي 11: 1391جاللی فراهانی، )

جانبه در موضوع حياتی دفاع غيرعامل ریزي و ساماندهی همهچشمگيري وابسته به برنامه

 .است

مهم و  کارها براي ارتقاء ایمنی مناطق حياتی،با توجه به گستردگی تهدیدات و تنوع راه

يت اهم از مطالعات پدافند غيرعامل ازحساس کشور، شناخت از خصوصيات منطقه بر اساس ني

قه و اي برخوردار است. هدف از ایجاد چنين شناختی، آشنایی با خطرات موجود در منطویژه

طرح موردمطالعه هست. ) تأسيساتاحيه و در محدوده هاي ارتقاء ایمنی در نبررسی قابليت

ا براي ارتقاء سطح ر کارهاي خاصی(. خصوصيات هر منطقه، راه1377جامع پدافند غيرعامل،

یت نی و مدیردر سه دسته کالبدي، مدیریت نيروي انسا ؛ کهدهندایمنی در دسترس قرار می

 (28 :1389عامریان، شوند. )بندي میبرداري تقسيمبهره

 فرودگاه امام خمينیالمللی شهيد دستغيب پس از پایگاه هوایی شيراز در کنار فرودگاه بين

ازلحاظ تجهيزات ناوبري و الکترونيک است. این  ایرانعنوان مجهزترین فرودگاه )ره( به

هاي هواشناسی، ارتباطی و رادیویی و سامانه هاي کمک ناوبري،فرودگاه با دارا بودن دستگاه

گاه هاي ایمن و مجهز در سطح کشور است. )وبو کارآمد از فرودگاه نوینهاي رادار دستگاه

 (1387هاي ایران. رسمی فرودگاه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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پذیري سازي و کاهش آسيبترین هدف پدافند غيرعامل، ایمنعمده، در حال حاضر

تدریج شرایطی را براي امنيت ایجاد نماید. این هاي موردنياز مردم است تا بهزیرساخت

گر ریزي و طراحی در توسعه نهادینه شود، در آینده تداعیصورت یک برنامهاقدامات اگر به

و ابنيه فنی و یا  تأسيساتیابی مناسب باشد. مکانمینه پدافند غيرعامل اي روشن در زميآینده

هاي دسترسی و غيره یکی از اصول اساسی پدافند غيرعامل هست و در صورت انجام آن بر راه

و یا حداقل  تأسيساتتواند باعث مصون ماندن شده میریزيهاي علمی و برنامهاساس روش

 (.1377ران گردد. )طرح جامع پدافند غيرعامل،دیدگی در مواقع بحکاهش آسيب

عنوان یکی از مراکز مهم و زیرساختی کشور در ارتقاء امنيت ملی محسوب ها نيز بهفرودگاه

حساس فرودگاهی با  تأسيساتپذیري سازي و کاهش آسيبکارهاي ایمنگردند که راهمی

 رویکرد پدافند غيرعامل از اهداف این تحقيق است.

اند از اینکه شناخت و شناسایی عوامل مؤثر بر پدافند هميت این تحقيق عبارتضرورت و ا

گوئی مناسب حساس محيط فرودگاهی باعث تسریع در پاسخ تأسيساتیابی غيرعامل در مکان

هاي پيشرفت در محيط فرودگاهی، بسترساز زمينه قبولقابلبه تهدیدات داخلی و خارجی 

-ها به فرصتمؤثر با تهدیدات و تبدیل آن مقابلهکان سازي ي دفاعی کشور، اممناسب سامانه

، ارتقاء مدیریت هوشمند در تأسيساتهاي جدید، ایجاد اصل تناسب در استقرار نيروها و 

هاي موجود، پراکندگی آمایش سرزمينی، افزایش ایمنی، حفاظت و امنيت در بين منابع و قابليت

هاي دفاعی متعدد خواهد شد و عدم انجام یجاد الیهقابليت گسترش در عمق و ا هدفمند، بهبود

پذیري، هاي دفاعی کشور، ضعف در انعطافگيري کامل از ظرفيتموجب ضعف در بهره آن،

نتایج حاصل از این  ؛ ووري، بازدارندگی و تحرک سریع خواهد گردیداثربخشی، کارایی، بهره

ین حوزه را فراهم نماید.سازان در االزم براي تصميمتواند بسترهاي تحقيق می

هاي مؤثر بر پدافند غيرعامل در این راستا این مقاله سعی دارد ضمن بررسی اصول و مؤلفه

تدوین راهبرد  » رسالهحساس محيط فرودگاهی و لحاظ کردن نتایج  تأسيساتیابی در مکان

 «ت ملی(ي جنوب شرق کشور جمهوري اسالمی ایران )از منظر امنيآمایش سرزمين در منطقه

بررسی آمایش موردنياز آجا براي پاسخگویی به تهدیدات  »پژوهش  و (1386)گروه مطالعاتی، 
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و ارائه الگوي مناسب با تأکيد بر تطبيق وضعيت موجود با عوامل تأثيرگذار بر  1400تا سال 

حساس فرودگاهی پایگاه هوایی شيراز  تأسيسات ، شرایط و وضعيت(1388باقري، ) «آمایش 

کارهاي مقابله با المللی شهيد دستغيب را مورد بازبينی قرار داده، تهدیدات و راهودگاه بينو فر

 بر اصول پدافند غيرعامل بررسی نماید. ء اتکاها را با آن

ر دعامل مالحظات و اصول پدافند غير تأثيرگذاريلذا بيان مسئله تحقيق شامل، چگونگی 

این تحقيق  وایی شيراز )محيط فرودگاهی( است.حساس محيط پایگاه ه تأسيساتیابی مکان

اند از:منظور حصول به اهداف این تحقيق عبارتهاي زیر، بهفاقد فرضيه بوده و سؤال

حساس  تأسيساتیابی هاي مؤثر بر پدافند غيرعامل در مکانسؤال اول تحقيق: ابعاد و مؤلفه

 پایگاه هوایی شيراز( کدام هستند؟)محيط فرودگاهی 

 تأسيساتیابی هاي مؤثر بر پدافند غيرعامل در مکاندوم تحقيق: اولویت ابعاد و مؤلفه سؤال

 حساس محيط فرودگاهی )پایگاه هوایی شيراز( کدام هستند؟

 مباني نظری

 پیشینه تحقیق

ه متر پژوهشی بکمرتبط با موضوع تحقيق،  مدارکشده و در بررسی اسناد، مطالعات بررسی

ست. صورت توأمان پرداخته انظامی، به حساس فرودگاه تأسيساتدو پدافند غيرعامل و 

بيل هاي مؤثر بر پدافند غيرعامل از قمستندات مطالعه شده زیر به لحاظ موضوعی )مؤلفه

ده شيق دارند، در ادامه آورده قرابت خاصی با موضوع تحق (یابی، آمایش و تهدیداتمکان

 است.

ي جنوب شرق کشور جمهوري اسالمی ن در منطقهتدوین راهبرد آمایش سرزمي » رسالهدر 

که توسط گروه مطالعاتی، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع،  «ایران )از منظر امنيت ملی(
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جمهوري  دارد:اي صورت گرفته است، بيان میبه روش آميخته، موردي و زمينه 1386در سال 

دم توزیع یکسان جمعيت )در و ... مانند عهاي جغرافيایی سرزمينی اسالمی ایران ازنظر ویژگی

ي جنوب شرق و شرق تراکم کمتر(، عدم شمال و شمال غرب تراکم بيشتر و در منطقه منطقه

خصوصاً  ها و مذاهب مختلف(. داراي وضعيت خاصیتجانس قومی و مذهبی )داراي قوميت

و حساس  پذیري مناطق حياتیمنظور کاهش آسيببه منطقه جنوب شرق کشور است. در

سه رینگ صورت اند. گستره جغرافيایی کشور باید به شدهکشور که عموماً در منطقه مرکز واقع

 پيرامونی، واسطه و مرکزي در نظر گرفته شود.

ارزیابی اقدامات پدافند غيرعامل در حفاظت از  »ي گزارش پژوهشی بندجمعاز 

راهکارهاي »(، مقاله 1388) کشورتوسط سازمان پدافند غيرعامل  «هاي حياتی کشورزیرساخت

(، 1389) ادیبیتوسط محسن  «دفاع غيرعامل در طراحی پاالیشگاه شيراز در برابر تهدیدات

 «ارزیابی تهدیدات و تحليل ریسک فضاهاي امن )مراکز نظامی فرماندهی و کنترل(  »مقاله 

ا در کاهش مالحظات طراحی استتار و اختف »(، مقاله 1389) مقدمتوسط احسان رضایی 

 جهانشاهیتوسط اميد  « رعامليغي یک پناهگاه امن زیرزمينی با رویکرد پدافند ریپذبيآس

یابی محل استقرار قرارگاه تبيين الگوي مناسب براي مکان »(، گزارش پژوهشی 1387)

 «االئمه )ع( ثامن 77سرزمينی لشگر با توجه به مالحظات پدافند غيرعامل مطالعات موردي ل 

 تأسيساتمالحظات پدافند غيرعامل در طراحی  »(، مقاله 1389) آجادانشجویان دافوس توسط 

بررسی آمایش موردنياز  »(، پژوهشی با عنوان 1386) دانشوراکبر توسط علی «هاي نظامی تونل

و ارائه الگوي مناسب با تأکيد بر تطبيق  1400آجا براي پاسخگویی به تهدیدات تا سال 

 توسط امير سرتيپ دکتر محمدحسن باقري « وامل تأثيرگذار بر آمایشوضعيت موجود با ع

زاده توسط محمدباقر چوخاچی « سرزمينیآمایش و دفاع »، تحقيقی با عنوان (1388)اسفندماه 

اصول ( از انتشارات دانشگاه امام حسين )ع( و گزارش پژوهشی پدافند غيرعامل 1381مقدم )
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توان ( از دانشگاه عالی دفاع ملی می1387يد علم، )و مبانی توسط معاونت پژوهش و تول

پدافند غيرعامل در حساس با مالحظات  تأسيساتیابی مکان هاي مؤثر برمؤلفهاهميت شناخت 

ی، مهم و حساس را درک نمود. از نکات مهم دیگر تأکيد شده در این مدارک توجه تمرکز حيا

کارهاي و شناخت دقيق تهدید و راهبندي طبيعی و بررسی جغرافياي سرزمينی، استخوان

متصور در خصوص عملکرد تهدید و مطالعه چگونگی کنترل، مهار معابر وصولی زمينی، 

ترین اصول عنوان یکی از بنيادياز اصول پدافند غيرعامل به هاي هوایی،ها و داالندریایی و راه

جغرافيایی و عملکرد  منطقهبندي نظامی کشور با در نظر گرفتن ارتباط علمی و بر روي منطقه

 هاي مقابله بهره برد.تاکتيکی و عملياتی نيروها براي طرح

حساس  تأسیساتالمللي شهید دستغیب( و پایگاه هوایي شیراز )فرودگاه بین يشناسطیمح

 آن

طور هزار کيلومترمربع، به 133استان فارس در بخش جنوبی کشور با مساحتی حدود 

با توجه به اسناد ملی  عت کشور را به خود اختصاص داده است. درصد از وس 1/8تقریبی 

 استان فارس شامل: قابليت توسعه هاي توسعهترین قابليت( اصلی1386ها )توسعه استان

با توجه به قطب بودن  1اطالعات ناوريهاي برق، الکترونيک، فویژه در زمينهصنعتی استان به

بيعی در مناطق آغاز و واالن، صنایع گاز، پتروشيمی و هاي گاز طاستان در کشور، وجود ميدان

هاي تزئينی، صنایع تبدیلی و تکميلی کشاورزي و ري مواد معدنی سنگناوشيميایی، صنایع ف

هاي اي، برخورداري از شرایط اقليمی متنوع، منابع طبيعی، دشتصنایع مصرفی و واسطه

ي گاز پارس جنوبی، قابليت منطقهجواري با محيطی و هممستعد، منابع ژنتيکی و زیست
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     129                                          1399 تابستان ،ششمشماره  ،سوم سال آماد و فناوری دفاعي، علمي فصلنامه 

  

ها و تأمين نيروي انسانی صنایع و خدمات پشتيبان و فعاليت مرتبط با این ميدان توسعه

 باشند.موردنياز آن می

توان به نازل بودن متوسط هاي توسعه استان فارس میترین تنگناها و محدودیتاز عمده

هاي ارتباطی درون دنياز، ضعف شبکهبارندگی و کمبود شدید منابع آب و تأسيسات مور

آهن، ضعف شدید ها و راهاستانی و تأسيسات فرودگاهی و فقدان آزادراهاستانی و برون

هاي توزیع و انتقال ها، ضعف شبکههاي اصلی و پایانهراه ویژه شبکهتأسيسات زیربنایی، به

رهنگی، هنري، ف ویژه گردشگري،سوخت و انرژي، کمبود تأسيسات شهري و خدماتی به

ویژه به هاي استان، مخاطرات ناشی از بالیاي طبيعیبازرگانی، آموزش عالی متناسب باقابليت

و  سالی و زلزله و نبود سازمان امداد استان، پراکندگی نقاط زیستخطر بروز سيل، خشک

ه اي و تخصصی در نيروي کار اشارهاي فنی و حرفهاستان و ضعف مهارت فعاليت در عرصه

(1386ها،ي استانکرد. )اسناد ملی توسعه

متري از سطح دریا  1۵00در ارتفاع  1پایگاه هوایی شيراز در کنار فرودگاه شهيد دستغيب

ازلحاظ  ایرانمجهزترین فرودگاه  فرودگاه امام خمينیاست. این فرودگاه پس از  شدهواقع

آسفالته،  باند پروازي دوراز داراي المللی شيتجهيزات ناوبري و الکترونيک است. فرودگاه بين

 (1384هاي کشور، متر است. )فرودگاه 4334متر و دیگري به طول  4272یکی به طول 

هاي کمک المللی شهيد دستغيب شيراز با دارا بودن دستگاهدر حال حاضر فرودگاه بين

ترین رادارهاي که یکی از پيشرفته PSR-SSRناوبري مدرن و کارآمد از قبيل دستگاه رادار 

هاي ایمن و یکی از فرودگاه ILSو  NDB-DME-DVORهاي دنيا است همچنين دستگاه

هاي هاي پروازي است و به لحاظ سامانهمجهز در سطح کشور بوده و پذیراي تمامی تایپ

گاه )وب اطمينان برخوردار است.هواشناسی، ارتباطی و رادیویی از تجهيزات پيشرفته و قابل

 (1387هاي ایران. رسمی فرودگاه

 

                                                                                                                                                    
1 IATA: SYZ, ICAO: OISS 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7_ILS&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 ستغيب شيراز )منطقه هوايي شيراز(المللي شهيد دمشخصات فرودگاه بين .1 شماره جدول

 کيلومتر شرق شهر شيراز. ۵/8واقع در: استان فارس، در  فرودگاه شيراز

 درجه طول شرقی. ۵2.3۵درجه عرض شمالی و  29.32 موقعيت جغرافيایی.

 148× 13.973راست  11پا و  148×  14.244چپ  11باند  طول و عرض باند.

 درجه. 3۵0/ 110دو باند موازي  سمت جغرافيایی باند.

 پا از سطح دریاي آزاد. 4920 ارتفاع از سطح دریا.

PCN .و جنس آسفالت. 80راست  11و  8۵چپ  11 باند 

 .DVOR/ DME, NDB, TACAN, ILS تجهيزات ناوبري.

 کيلومتري شمال غرب آن. 136ي فرودگاه یاسوج در فاصله .ترین فرودگاهنزدیک

 پا آسفالت. 7۵ها متر و تاکسی وي 630×  100رمپ کانکریت  وي.ابعاد رمپ و تاکسی

 CAT 8 نشـانی.آمادگی آتش

 سازمان هواپيمایی کشوري و نهاجا. سازمان حفاظت کننده.

 

شيراز  برداري مشترک سازمان هواپيمایی کشوري و پایگاه هواییفرودگاه مذکور مورد بهره

ور المللی کش)شکاري و ترابري( بوده و باوجود امکانات گمرکی یکی از مبادي ورودي بين

، گردشگريهاي مختلف اقتصادي، تجاري، شود. ازآنجاکه شهر شيراز داراي جنبهمحسوب می

رمانی و دویژه صنایع الکترونيک، پتروشيمی و پاالیشگاه نفت(، مذهبی، دانشگاهی، صنعتی )به

ه شمار بذیر ير ترانزیت کاال از جنوب به مرکز کشور قرارگرفته است از شهرهاي مهاجرپدر مس

اف آید. اهميت خاص شهرستان شيراز ازنظر موقعيت جغرافيایی، وجود ارتفاعات در اطرمی

 بیناسمنسبی  صلی وصولی به جنوب کشور و فاصلهآن، اسکان عشایر در اطراف منطقه، راه ا

تفاده ا استرش سایر هواپيماهدیده در مواقع بحرانی از آن براي گسعث گراز مرزهاي کشور، با

 .(1388:198)باقري،  نمود
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ها با مالحظات پدافند حساس محیط فرودگاه تأسیسات یریپذبیآسکارهای کاهش راه

 رعاملیغ

هاي پذیريیابی به اصول بنيادي پدافند غيرعامل، اطمينان از کاهش آسيببراي دست

رسانی، افزایش هاي خدماتهاي حياتی، حساس و مهم، تضمين استمرار سرویسسامانه

مقاومت و پایداري عمومی و تقویت اراده و عزم عمومی در تأمين دفاع غيرعامل ضروري 

باشند. این اصول در هر مرحله از اقدامات پدافند غيرعامل )اعم از مرحله بلندمدت یا می

ها در زمان اضطرار، مرحله مدت یا تکميل اقدامات و طرحآمادگی در زمان صلح، مرحله ميان

مدت یا به هنگام تهاجم و یا مرحله پس از تهاجم که تالش و کوشش براي باز زیستی کوتاه

ها، متناسب با مأموریت، شرایط زمانی و مکانی و رده سازمانی، گردد( در تهيه طرحآغاز می

(138۵:17د. )شمسایی، گيرنبرداري قرار میمورداستفاده و بهره

بنایی و مهم از اهميت زیادي برخوردار یرز تأسيساتدر پدافند غيرعامل، محافظت از 

هاي آب و فاضالب، خانهها، سدها، تصفيهزیربنایی مهم، شامل نيروگاه تأسيساتاست. 

خازن سوخت، تجهيزات زیربنایی مهم، نظير مهاي تقليل و تقویت گاز و برق، پست

هاي تقليل و تقویت هاي ماهواره، پستا، خطوط انتقال برق، خطوط انتقال گاز، آنتنهفرودگاه

مخازن آب، پایانه قطار و اتوبوس، پایانه قطار و اتوبوس، مراکز پرجمعيت،  گاز و برق،

 تأسيساتمقياس، هاي صنعتی بزرگهاي ارتباطی و مواصالتی اصلی، مراکز و شهرکشبکه

ها ارتباط مستقيم با جریان مداوم زندگی و فعاليت دارد و قطع نزیربنایی مهم که وجود آ

(. بر 22: 1378ها بر ادامه حيات مجموعه شهري تأثير خواهد گذاشت. )زیاري، فعاليت آن

هایی که در اثر بروز سانحه به رسانی، شدت آسيباساس مقياس و سطح عملکرد و خدمات

ها را پذیري آنهاي جانبی احتمالی آسيبآسيبزیربنایی وارد خواهد شد و دامنه  تأسيسات

بندي کرد:توان درجهصورت نسبی در سه سطح میبه

 پذیري زیاد: نيروگاه سد خطوط انتقال برق و گاز آنتن ماهواره مخازن سوخت شدت آسيب

 فرودگاه
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 آهنهاي تقليل و تقویت گاز مخازن آب، ایستگاه راهپذیري متوسط: پستشدت آسيب 

 پایانه اتوبوس ،هاي آب و فاضالبخانهپذیري کم: تصفيهبشدت آسي 

کارهاي خاصی را براي ارتقاء سطح ایمنی در دسترس قرار خصوصيات هر منطقه، راه

کارهاي پدافند غيرعامل را در سه دسته کالبدي، مدیریت نيروي انسانی توان راهدهند. لذا میمی

حساس،  هبود فضاهاي موجود، تقویت نقاطبراي ب برداري تقسيم کرد. اقداماتیو مدیریت بهره

بردن منظور باالها و تأمين فضاهاي امن در دسته اقدامات کالبدي بهمحدود کردن دسترسی

عنوان دست دیگري از اقدامات پدافند است. مدیریت نيروي انسانی به تأسيساتایمنی 

ين و آموزش نيروهاي مستقر در جات و تبين -هاي امدادریزي گروهغيرعامل اشاره به برنامه

به  نسبت دارد. این دسته از اقدامات تأسيساتمحدوده موردمطالعه و آموزش ساکنان مجاور 

 وهاي مداوم ها در گرو آموزشایجاد تغييرات در کالبد کمتر هزینه بردند اما ثمربخش بودن آن

 عيين الگوهايتاري مربوط به بردوزه مدیریت بهرهکارهایی در حنظارت مناسب است. نهایتاً راه

هاي گردد. تدوین برنامهمی تأسيساتهاي ایجاد خطر در شده ارائه خدمات در زمانکنترل

یت مناسب تخليه سدها در مواقع حمالت نظامی متناسب با نوع تهدید از مصادیق مدیر

ت.کاري براي ارتقاء ایمنی اسعنوان راهبرداري بهبهره

شور ، کمدلدر این واردن )اي هاي مطرح در مدل پنج حلقهبا در نظر گرفتن حلقه

ر مغز ه اگکموردتهاجم را همانند اعضاي بدن یک انسان محسوب نموده بر این باورند همچنان 

مانه وپا )ساو اعصاب )مراکز عصبی مواد غذایی موردنياز سامانه هاضمه و گردش خون(، دست

ادر گيرند قبسان عی بدن انسان )سلول دفاعی( را از انحرکتی( روحيه و روان اراده و سامانه دفا

گانه یادشده هاي پنجدر صورت انهدام حلقه .دگونه فعاليت و حرکتی نخواهد بوبه انجام هيچ

 ( دردر کشور موردتهاجم او را فلج نموده موجب شکست و تسليم زودهنگام او خواهد شد

هاي هاي باارزش در هر یک از حلقهدفراهبرد انهدام مراکز ثقل یک کشور موردتهاجم، ه

 :(114: 1391است )جاللی فراهانی،  1 شماره موردبحث در جدول
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 های واردنحلقه. 2 شماره جدول

 تجهیزات مورد هدف هاحلقه

رهبری، فرماندهي و 

 کنترل / ارتباطات

ي و اهاي ارتباطات ماهوارهمراکز تلفن سامانه ، تجهيزات رادیو و تلویزیون دولتی

 هاهاي کنترل فرماندهی کليدي و مهم و تجهيزات مخابراتی قرارگاهمایکروویوي سامانه

کامپيوترهاي کنترل پردازش و توليد محصوالت تجهيزات  يهاتجهيزات کنترلی ماشين محصوالت کلیدی

ع ها صنایهاي برق صنایع سنگين پاالیشگاههاي اطالعاتی و مالی و مراکز کنترل نيروگاهبانک

 توليد و تجهيزات نظامی

های مواصالتي، شبکه

 ونقل و ارتباطاتحمل

ها و فرودگاهمترو  ، آهنمراکز عالئم و کنترل راه ، تجهيزات هدایت ناوبري دریایی و بندرها

 هاهواپيماهاي مستقر در آن

 ايونقل جادههاي حملاي سامانهمراکز کنترل رایانه

اراده ملي / جمعیت 

 مردی

 هاي همراههاي رادیو و تلویزیون کامپيوترهاي خانگی تلفنهگيرند

نیروهای نظامي و 

 انتظامي

 اي در مراکز کنترل و فرماندهی مناطق عملياتیتجهيزات الکترونيکی ارتباطی و رایانه

 هاي شکاريها و هواپيماهاي مستقر در پایگاهتجهيزات و سامانه

 هاي پدافند هوایی کشوررماندهی در سامانهمراکز پست ف يهاموشک يتجهيزات رادارها

 

پرداختن به دفاع غيرعامل که خود بخش مهمی از دفاع هر کشور هست ضرورتی 

تواند با اعمال اصول پدافند غيرعامل خسارات و تلفات را به حداقل انکارناپذیر بوده و می

هاي مؤثري در جهت توسعه ایمن و هاي دفاعی کشور گامسازي زیرساختبا ایمن و رسانده

(1388:36پایدار و ایجاد بازدارندگی دفاعی بردارد. )بخرایی زاده، 

کارگيري پدافند غيرعامل مجموعه اقدامات بنيادي و زیر بنایی است که در صورت به

ات، کاهش قابليت و توانایی سامانه توان به اهداف آن، از قبيل تقليل خسارات و صدممی

گيري تسليحات آفندي دشمن و تحمل هزینه بيشتر به وي یابی و دقت هدفشناسایی، هدف

هاي ریزيبایست با برنامهنائل گردد. مراکز حياتی و حساس نظامی و غيرنظامی کشور، می

ي عمل از دشمن و پدافند غيرعامل ضمن سلب ابتکار و آزاد جامع، مستمر و اقدامات اجرائی

تحميل شرایط سخت و دشوار، اقدامات تهاجمی وي را خنثی نموده و آستانه مقاومت 

(.1377دهند )طرح جامع پدافند غيرعامل، ءنيروهاي خودي را ارتقا
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 فرودگاهي با مالحظات پدافند غیرعامل تأسیساتیابي مکان

یابی یک فرآیند کانفرآیند میابی است. یکی از اصول مهم پدافند غيرعامل، موضوع مکان

ک یراي پيچيده بوده که در آن طيف وسيعی از عوامل و معيارها جهت تعيين مکان مناسب ب

یابی اغلب بر اساس دو معيار فنی و گردد. درگذشته ماهيت مکانکاربرد خاص لحاظ می

ویژه ها بهگرفت و امروزه با توجه به گسترش علوم و افزایش حساسيتاقتصادي شکل می

ها و گاهی صدها بایست دهمی تأسيساتیابی انواع محيطی، براي مکاندرزمينه عوامل زیست

وتحليل قرار گيرد. بدیهی است که پردازش زمان موردبررسی و تجزیهطور همعامل مختلف به

 اییهاي سنتی امکان اجرهاي مکانی و هزاران آیتم اطالعاتی با استفاده از روشصدها الیه داده

هاي فوق استفاده نمود زمان دادهبراي پردازش همهاي روزندارد و باید از علوم و فنّاوري

(.49: 1372هاي کشور،)مطالعات تهيه برنامه جامع توسعه و احداث فرودگاه

 هاي توليدي مهم، صنایع نظامی،ها، کارخانهزیر بنایی از قبيل نيروگاه تأسيساتیابی مکان

طوط ب، خن مسير خطوط انتقال نيرو، خطوط انتقال گاز، خطوط انتقال آصنایع سنگين، تعيي

یابی و انبر اساس مطالعات مک که هاي پمپاژ و ... در صورتیها، ایستگاهارتباطی، پاالیشگاه

صورت طبيعی نقش بسزایی در پدافند تواند بهاصول و مبانی آمایش سرزمين انجام گيرد، می

تواند تأثير اي و طبيعی میهاي منطقهاقع استفاده بهينه از پتانسيلغيرعامل ایفاء نماید. درو

 یندي کهیابی فرآبسزایی در کاهش خطرات ناشی از انواع تهدیدات به همراه داشته باشد. مکان

شده براي یک کاربري مشخص و با توجه به منابع توان بر اساس شرایط تعييناز طریق آن می

 وتحليل توأمانیابی درواقع تجزیهمحل مناسب را تعيين نمود. مکانو امکانات موجود، بهترین 

هاي منظور یافتن یک یا چند موقعيت فضایی با ویژگیهاي توصيفی بهاطالعات فضایی و داده

 (.۵1-۵3توصيفی موردنظر هست )همان: 

ولين و هاي مختلف بررسی نمود. اتوان از دیدگاهیابی و پدافند غيرعامل را میرابطه مکان

ناپذیر امنيت و توسعه است. از دیگر مواردي که باید ترین حوزه آن، رابطه منفک و جداییمهم
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ها و تهدیدهاي هر منطقه کشور است. به آن پرداخته شود آمایش دفاعی و توجه به آسيب

اي باید بيشتر موردتوجه قرار یابی منطقههاي مکانصورت که یکی از مواردي که در طرحبدین

و  هانسخهروي مناطق مختلف کشور و ارائه هاي پيش گيرد، توجه به تهدیدات و آسيب

 (1391:49ميرسميعی، . )هاي مبتنی بر رعایت اصول پدافند غيرعامل استحلهرا

تواند جایگاه پدافند غيرعامل را تبيين نماید، وجود انواع یکی دیگر از عواملی که می 

ش روي مناطق مختلف وجود دارد. پرواضح است که هایی است که پيتهدیدات و آسيب

ها نيز نسبت به پذیري آنباشند و ميزان آسيبهرکدام از مناطق با تهدیدات مختلفی مواجه می

 (.34: 1386هم متفاوت است )سهامی، 
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باقری، ) گاهيحساس فرود تأسيساتيابي بر پدافند غيرعامل در مکان مؤثرهای مؤلفه -چارچوب نظری تحقيق .1 شماره شکل

 (1386گروه مطالعاتي، )و  (1388

یابی، بسيار حائز اهميت هستند که مکان مؤلفههاي دیگري نيز در در پدافند غيرعامل، مؤلفه

هستند. استتار فن و هنري است که با استفاده از وسایل طبيعی یا  1ءاز آن جمله استتار و اختفا

بانی، تجسس و را از دیده تأسيساتسایی نيروها، تجهيزات و مصنوعی، امکان کشف و شنا

رنگ برداري دشمن تقليل داده و یا مخفی داشته و حفاظت نماید. مفهوم کلی استتار همعکس

(.138۵:66، تجهيزات و نيروها با محيط اطراف هست )شمسایی، تأسيساتشکل کردن و هم

                                                                                                                                                    
1 Camouflage & Concealment 

 عوامل طبيعی عوامل راهبردي عوامل زیربنایی عوامل محيطی

 فرودگاهی تأسيساتیابی بر پدافند غيرعامل در مکان مؤثرهاي مؤلفه

منطقه اکولوژیکی  

 عوامل اقليمی

 توپوگرافی خاک

تأسيسات و توان 

 زیربنایی

 طاتارتبا

 

 خطوط انتقال انرژي

محيط و خدمات 

 شهري

تأثير متقابل 

محيطی زیست

محيط و 

 خدمات شهري
 موقعيت مکانی

هاي ملی آمایش طرح

 کشور سرزمينی

 

آماد  میزان دسترسي

 و پشتيبانی

 

امنيتی، ) داتیتهد

 و...( اقتصادي
 محيطیزیست

 

  های مواصالتيشبکه نيروي کار متخصص

 

رصنایع ماد  
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نماید و استتار امکان کشف یا شناسایی میاختفاء، حفاظت در برابر دید دشمن را تأمين  

سازي و حفاظت ، پنهان1دهد. پوششها را تقليل میو فعاليت تأسيساتنيروهاي، تجهيزات و 

، 2تجهيزات تسليحات، نيروي انسانی در برابر دید و تير دشمن هست. پراکندگی تأسيسات

هاي خودي یا فعاليت ساتتأسيگسترش، باز و پخش نمودن و تمرکززدایی نيروها، تجهيزات، 

ها اي از آنکه مجموعهطوريها در مقابل عمليات دشمن بهپذیري آنمنظور تقليل آسيببه

 هدف واحدي را تشکيل ندهند.

هاي خودي از محل ، جداسازي، گسترش افراد، تجهيزات و فعاليت3جاییتفرقه و جابه 

 یري، کاهش خسارات و تلفات هست،پذمنظور تقليل آسيباستقرار اصلی به محلی دیگر به

هاي دشمن و یا انتقال تجهيزات هاي دورتر از برد سالحمانند انتقال هواپيماها به فرودگاه

حمل از محل اصلی به محل موقت که به علت عدم شناسایی و حساسيت مکانی، حساس قابل

 (.1377داراي امنيت و حفاظت بيشتري هست. )طرح جامع پدافند غيرعامل،

فرودگاهی  محيط حساس تأسيساتیابی زجمله عوامل مؤثر بر پدافند غيرعامل در مکانا

(237-1388:229شاره نمود: )باقري، اتوان به موارد زیر می

ی و هوایی خطوط دریای هاي زمينی،زیربنایی )خطوط مواصالتی شامل راه تأسيساتنوع  (1

 اقتصادي شرایط اقليمی(.نفت و گاز، امکانات فنی و  مخابرات، برق، انتقال آب،

يب، جریان شتوپوگرافی زمين جنس خاک،  شامل منابع آب سطحی،هاي طبيعی مؤلفه (2

 وشش گياهی و غيره.هاي سطحی و جنس زمين، نوع پآب

معابر  ع،دفاعی مانند شرایط دید و تير اختفا و پوشش عوارض حساس موانهاي مؤلفه (3

 )پدافند غيرعامل(.اصولی و تأثير زمين روي عمليات خودي دشمن 

جنس  هاي زیرزمينی،خيزي، منابع آبعوامل ساختاري شامل شناخت زمين ازلحاظ لرزه (4

 هاي زمين و غيره.الیه

 محيطی و جويشرایط زیست (5

                                                                                                                                                    
1 Cover 
2 Dispersion 
3 Separation 
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 عوامل انسانی. (6

 ها(هاي توسعه آنها موجود و طرحميزان دسترسی )فاصله محل موردنظر با سایر فرودگاه (7

 راف.هاي مناطق اطکاربري زمين (8

 آهن.اهرونقل زمينی مانند جاده یا تسهيالت حمل ه9

 هیفرودگا تأسيساتهاي صوتی، هوا و تغييرات اکولوژیکی ناشی از احداث ميزان آلودگی (10

 ميزان دسترسی آماد و پشتيبانی (11

 عوامل اقليمی )رطوبت و دماي هوا، باد، بارش و ...( (12

نيک مکا توپوگرافی خاک )جنس و اکولوژیکی منطقه )پوشش گياهی، ارتفاع و منابع آب( و (13

 خاک، شيب زمين، ارتفاع و ...(

 محيط و خدمات شهري (14

 محيطی )امکان توسعه، خدمات محيط شهري و خارج از شهر و ...(تأثير متقابل زیست (15

 خطوط انتقال انرژي (16

 رهاي مواصالتی و صنایع مادارتباطات و وجود شبکه (17

 و توان زیربنایی تأسيسات (18

 قه موردنظرموقعيت مکانی منط (19

 امکان توسعه و صنایع جایگزین (20

 فرهنگ، مذهب و آموزش عالی نيروي انسانی (21

 نيروي کار متخصص (22

 هاي ملی آمایش سرزمينی کشورطرح (23

 محيطیتهدیدات امنيتی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، زیست (24

 ارزیابی عوامل مؤثر بر محيط ملی، از ابعاد و زوایاي مختلف، مانند ابعاد ژئوپولتيک،

گذاري در ترین مسائل در فرآیند سياستاقتصادي، سياسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی از مهم

الزم حساس محيط فرودگاهی است، زیرا  تأسيساتیابی مکان ازجملههاي فرودگاهی طرح
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بر قدرت ملی کشور  مؤثرهاي گيرندگان ارزیابی صحيح و جامعی در مورد مؤلفهتصميماست 

 داشته باشند.

 شناسیروش

، کاربردي است. اطالعات هدفتحليلی و ازنظر  -توصيفی روشتحقيق حاضر ازنظر 

هاي اطالعاتی داخلی و اي )کتب، مقاالت( و بانکموردنياز از طریق جستجوي کتابخانه

است. جامعه آماري تحقيق  آوري شدهجمع خارجی و اینترنتی، مطالعات ميدانی و پرسشنامه

هاي هوایی خصصان و کارشناسان آشنا با پدافند غيرعامل و پایگاهنفر از مت 27متشکل از 

شده گيري غير احتمالی هدفمند به تعيين نمونه پرداختههستند که با استفاده از روش نمونه

تخصصی اوليه تهيه و با توجه به ادبيات  منظور به دست آوردن روایی، پرسشنامهاست. به

حساس فرودگاهی  تأسيساتیابی ر پدافند غيرعامل در مکانب مؤثرهاي تحقيق، ابعاد و مؤلفه

که ربطی به موضوع ندارند حذف و  هاگزینهخبرگان، تعدادي از  ازنظراستخراج و با استفاده 

در اختيار  نامهنيز اعمال گردید و پس از نهایی کردن در قالب پرسش هاآن موردنظراصالحات 

افزار وتحليل موضوع از نرمرار گرفت. جهت تجزیهسؤاالت ق حجم نمونه جهت پاسخگویی به

spss  984بهره برده شده است. پایایی این تحقيق با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ به ميزان. 

 است. شدهتعيين
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 وتحلیلتجزیه

 دهندگانشناختي پاسخجمعیت

س حسا أسيساتتیابی مکانبر  تأثيرگذاردر این پژوهش، بر مبناي ادبيات تحقيق، عوامل 

یک مقياس نگرش  بر اساس طيف ليکرت باهاي مؤثر مؤلفه، شامل ابعاد و فرودگاهیمحيط 

د یع گردیتوز نامه در بين جامعه نمونهاي از خيلی زیاد تا خيلی کم، در قالب پرسشگزینه پنج

ها به شرح ذیل آمده است. اطالعات حاصل از جمعيت شناختی وتحليل آنکه تجزیه

 .شده استارائه 3 شماره نامه در جدولندگان پرسشدهپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساس محيط ح تأسيساتیابی هاي مؤثر بر پدافند غيرعامل در مکانابعاد و مؤلفه –سؤال اول

 هستند؟ فرودگاهی )پایگاه هوایی شيراز( کدام

ه سابق دهندگان برحسب مدرک تحصيلي وتوزيع فراواني پاسخ .3 شماره  جدول

 خدمتي

 درصد فراوانی فراوانی 

 7/3 1 کارشناس

 77 21 کارشناس ارشد

 ۵/18 ۵ دکترا

 7/0 2 سال 10سابقه خدمتی کمتر از 

 ۵/18 ۵ سال 20سابقه خدمتی کمتر از 

 4/74 20 سال 20سابقه خدمتی بيش از 

 11/11 3 17جایگاه خدمتی 

 77 21 18جایگاه خدمتی 

 11/11 3 19جایگاه خدمتی 

 100 27 جمع کل
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بندي ادبيات گفته شد، چارچوب نظري این تحقيق، داراي ابعاد گونه که در جمعهمان

هاي عوامل طبيعی، عوامل محيطی، عوامل زیربنایی و عوامل راهبردي است. این ابعاد، پایه

 دهنده هستند.اصلی و تشکيل

 

 هاارتباط بين ابعاد و مؤلفه .3 شماره شکل

 

هـا( طـی   جهـت روایـی گزینـه   ) خبرگـان ذف و اصـالح توسـط   هـا پـس از حـ   این مؤلفـه 

نامـه و  هـا از پرسـش  اي در اختيار جامعه آماري قرار گرفت و پس از اسـتخراج داده نامهپرسش

در ایـن تحقيـق    فرودگـاهی محـيط  حساس  تأسيساتیابی مکانهاي ها، مؤلفهوتحليل آنتجزیه

 4 شـماره  باشـند کـه در جـدول   مـی  يمی و ...شامل: ميزان دسترسی آماد و پشتيبانی، عوامل اقل

 .اندشدهآورده 

حساس  تأسيساتیابی هاي مؤثر بر پدافند غيرعامل در مکاناولویت ابعاد و مؤلفه -سؤال دوم

 محيط فرودگاهی )پایگاه هوایی شيراز( کدام هستند؟

 

 ودگاهيحساس محيط فر تأسيساتيابي های مکانبررسي نرمال بودن مؤلفه. 4 شمارهجدول 
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Statistic df Sig. ردیف س محیط فرودگاهيحسا تأسیساتیابي های مکانمؤلفه 

.351 7
7 

 1 ميزان دسترسی آماد و پشتيبانی 000.

.232 7
7 

 2 عوامل اقليمی )رطوبت و دماي هوا، باد، بارش و ...( 000.

.310 7
7 

 3 اکولوژیکی منطقه )پوشش گياهی، ارتفاع و منابع آب( 000.

.234 7
7 

توپوگرافی خاک )جنس و مکانيک خاک، شيب زمين،  000.

 ارتفاع و ...(

4 

.211 7
7 

 5 محيط و خدمات شهري 000.

.280 7
7 

محيطی )امکان توسعه، خدمات محيط تأثير متقابل زیست 000.

 شهري و خارج از شهر و ...(

6 

.283 7
7 

 7 خطوط انتقال انرژي 000.

.312 7
7 

 8 ارتباطات 000.

.354 7
7 

 9 صنایع مادر هاي مواصالتی ووجود شبکه 000.

.229 7
7 

 10 و توان زیربنایی تأسيسات 000.

.347 7
7 

 11 موقعيت مکانی منطقه موردنظر 000.

.259 7
7 

 12 امکان توسعه و صنایع جایگزین 000.

 13 مذهب، فرهنگ و آموزش عالی 000. 77 2۵6.

.326 7
7 

 14 نيروي کار متخصص 000.

.359 7
7 

 15 نی کشورهاي ملی آمایش سرزميطرح 000.

.377 7
7 

تهدیدات امنيتی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی،  000.

 محيطیزیست

16 
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 يابيها مکانمؤلفه بررسي نرمال بودن .5 شماره جدول

 

 Statistic df Sig. 

s1 .245 77 .000 

s2 .267 77 .000 

s3 .278 77 .000 

s4 .239 77 .000 

s5 .240 77 .000 

s6 .264 77 .000 

s7 .233 77 .000 

s8 .247 77 .000 

s9 .355 77 .000 

s10 .216 77 .000 

s11 .243 77 .000 

s12 .262 77 .000 

s13 .235 77 .000 

s14 .251 77 .000 

s15 .234 77 .000 

s16 .220 77 .000 

s17 .265 77 .000 

s18 .282 77 .000 

s19 .302 77 .000 

s20 .271 77 .000 

s21 .340 77 .000 

s22 .399 77 .000 

s23 .334 77 .000 

s24 .276 77 .000 

s25 .239 77 .000 

s26 .320 77 .000 

s27 .310 77 .000 

s28 .270 77 .000 

 

 0.000ها برابر با متناظر با هر یک از مؤلفه sigميزان  ۵و  4 هاي شمارهبا توجه با جدول

نامه از توزیع نرمال برخوردار نيستند. هاي پرسش. درنتيجه دادهاستکمتر  0.0۵است که از 

ها را بررسی )سطح معناداري( متناظر با داده sigها، ميزان جهت بررسی نرمال بودن داده

صدم( باشد، نتيجه )پنج 0.0۵براي هرکدام از متغيرها بيشتر از  sigکنيم. چنانچه ميزان می

هاي پرسشنامه ازآنجاکه توزیع دادهها از توزیع نرمال برخوردارند و بالعکس. گيریم که دادهمی
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شود. در ادامه تفاده میــن اسـها از آزمون فریدمبندي دادهنرمال نيست بنابراین جهت رتبه

 صورت نزولی محاسبه و ارائه گردیده است.هاي مختلف پرسشنامه بهبندي بخشرتبه
 

 بندی ابعاد مدل مفهوميرتبه. 6 مارهش جدول

 میانگین رتبه بُعد ردیف

 3.48 عوامل راهبردي 1

 3.31 عوامل محيطی 2

 3.23 عوامل زیربنایی 3

 2.60 عوامل طبيعی 4

 

عد بُدوم و  رتبه بندي ابعاد، بُعد عوامل راهبردي رتبه اول، بُعد عوامل محيطینتيجه: در رتبه

  دند.م و بعد عوامل طبيعی رتبه چهارم را به خود اختصاص داعوامل زیربنایی رتبه سو


 های تحقيقبندی مؤلفهرتبه .7 شماره جدول

هامؤلفه ردیف  
میانگین 

 رتبه

 377/0 محيطیتهدیدات سياسی، امنيتی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، زیست 1

 3۵9/0 هاي ملی آمایش سرزمينی کشورطرح 2

 3۵4/0 تی و صنایع مادرهاي مواصالوجود شبکه 3

 3۵1/0 ميزان دسترسی آماد و پشتيبانی 4

 347/0 موقعيت مکانی منطقه موردنظر ۵

........ ............................ ........ 

 211/0 محيط و خدمات شهري 16

 

ها، تهدیدات سياسی، امنيتی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، بندي مؤلفهنتيجه: در رتبه

هاي هاي ملی آمایش سرزمينی کشور رتبه دوم و وجود شبکهمحيطی رتبه اول، طرحتزیس
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مواصالتی و صنایع مادر رتبه سوم، ميزان دسترسی آماد و پشتيبانی رتبه چهارم و موقعيت 

آخرین اولویت را به خود  محيط و خدمات شهري و مؤلفه مکانی منطقه موردنظر رتبه پنجم

 اختصاص دادند.

 
 

 گیری و پیشنهادنتیجه
 

 گیرینتیجه

 جمهوريدهد که تهدیدات جدید عليه بررسی وضعيت تهدیدات مجاور کشور نشان می 

اي و با عمده از سوي نيروهاي فرا منطقه طوربهاسالمی ایران شامل مجموعه اقداماتی است که 

دشمن در حمله و  موردنظرطبيعی از اهداف  طوربهپذیرد. اي انجام میکارگيري عناصر منطقهبه

 تأسيساتتهاجم نظامی به یک کشور، مراکز حياتی، حساس و مهم آن کشور است. وجود 

در ارتقاء توان دفاعی کشور، لزوم توجه به  مؤثرهاي یکی از مؤلفه عنوانبهحساس فرودگاهی 

 هازجملدهد. نشان می سازانتصميمبراي  ازپيشبيشها را آن پذیريآسيبکارهاي کاهش راه

گيري از اصول پدافند حساس، بهره تأسيساتپذیري تجهيزات و راهبردهاي کاهش آسيب

بر  مؤثر مالحظاتارائه  دنبال بهاست که این تحقيق  تأسيساتیابی این مکان ازجمله غيرعامل

 .  ی با مالحظات پدافند غيرعامل استحساس فرودگاه  تأسيساتیابی مکان

تدوین راهبرد آمایش سرزمين در منطقه جنوب  »تایج رسالهو تجميع ناز نتایج این تحقيق

پژوهش  و (1386)گروه مطالعاتی،  «شرق کشور جمهوري اسالمی ایران )از منظر امنيت ملی(

و ارائه الگوي  1400بررسی آمایش موردنياز آجا براي پاسخگویی به تهدیدات تا سال  »

(، 1388باقري، ) «أثيرگذار بر آمایش مناسب با تأکيد بر تطبيق وضعيت موجود با عوامل ت
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ابعاد  عنوانبهعوامل راهبردي، عوامل محيطی، عوامل زیربنایی و عوامل طبيعی  تأثيرگذاري

 است. شدهبيانحساس محيط فرودگاهی و با اولویت  تأسيساتیابی بر مکان مؤثر

ژیکی می، اکولوميزان دسترسی آماد و پشتيبانی، عوامل اقلي هايمؤلفهاین ابعاد داراي  

ل محيطی، خطوط انتقامنطقه، توپوگرافی خاک، محيط و خدمات شهري، تأثير متقابل زیست

ی، و توان زیربنای تأسيساتیع مادر، هاي مواصالتی و صناانرژي، ارتباطات، وجود شبکه

وزش موقعيت مکانی منطقه موردنظر، امکان توسعه و صنایع جایگزین، فرهنگ، مذهب، آم

 ومحيطی روي کار متخصص، تهدیدات امنيتی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، زیستعالی و ني

 باشند.هاي ملی آمایش سرزمينی کشور میطرح

ی، ي، اجتماعی، فرهنگتهدیدات سياسی، امنيتی، اقتصاد مؤلفهها نيز، بندي مؤلفهدر رتبه

وجود  مؤلفهدوم، هاي ملی آمایش سرزمينی کشور رتبه طرح مؤلفهمحيطی رتبه اول، زیست

 تبه چهارمميزان دسترسی آماد و پشتيبانی ر مؤلفهوم، سهاي مواصالتی و صنایع مادر رتبه شبکه

خرین موقعيت مکانی منطقه موردنظر رتبه پنجم و مؤلفه محيط و خدمات شهري آ مؤلفهو 

زمينی هاي تهدیدات، آمایش سراولویت را به خود اختصاص دادند. با توجه به اولویت مؤلفه

توان یهاي مواصالتی و صنایع مادر که همگی از اصول پدافند غيرعامل هستند، مکشور، شبکه

 شاره کرد.احساس فرودگاهی  تأسيساتیابی به اهميت مالحظات پدافند غيرعامل در مکان
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 پیشنهاد

در اس حس تأسيساتیابی مکانبر  تأثيرگذارگردد، عوامل با توجه به نتایج تحقيق، پيشنهاد می

و با تجميع  قرارگرفتهجداگانه  موردبررسیهاي هوایی کشور پایگاه ها یامحيط سایر فرودگاه

یکنواخت استخراج  صورتبهعوامل مشترک، مالحظات پدافند غيرعامل در محيط فرودگاهی 

 ارتقاء افزایش بازدارندگی و پایداري ملی، عملياتی گردد.در راستاي و 

 

 منابع فارسی

 

وزارت راه و ترابري، سازمان مدیریت و (، 1388) هاکاربري اراضی اطراف فرودگاه هنامنیيآ

 233ي، نشریه شماره زیربرنامه

(، تطبيق کاربري زمين و سطوح آلودگی صوتی اطراف فرودگاه 1380اسدي، محمدباقر )

 مهرآباد. انتشارات سازمان هواپيمایی کشوري

گویی به تهدیدات تا سال وردنياز آجا براي پاسخبررسی آمایش م، (1388) باقري، محمدحسن
، بر آمایش تأثيرگذارو ارائه الگوي مناسب با تأکيد بر تطبيق وضعيت موجود با عوامل  1400

 ارتش جمهوري اسالمی ایران، طرح و برنامه

نقش و جایگاه دفاع غيرعامل در دیپلماسی امنيتی جمهوري ( 1388سيد مهدي ) زاده،بخرایی

 المللی، تهران، دفتر مطالعات سياسی و بينایراناسالمی 

مبانی نظري پدافند غيرعامل با رویکرد تهدیدات جدید:  ،(1391)غالمرضا  ،جاللی فراهانی

 دانشگاه جامع امام حسين

 ریزي شهرهاي جدید، انتشارات سمت، تهران، برنامه(1378)زیاري، کرامت اله 

 (138۵ ) رديسازمان پدافند غيرعامل کشور، سند راهب

 یابی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران(، آمایش و مکان1386) هالسهامی، حبيب

(، طرح آمایش وزارت دفاع، مروري بر آمایش سرزمينی، اداره کل 138۵شمسایی، فتح اله )

 مهندسی دفاعی و پدافند غيرعامل، تهران.
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 هاجا.اقبت پرواز معاونت عمليات ن(، مر1384هاي کشور )فرودگاه

ي جنوب شرق کشور تدوین راهبرد آمایش سرزمين در منطقه»(، 1386) گروه مطالعاتی
ه دفاع انشکددانشگاه عالی دفاع ملی، د :تهران جمهوري اسالمی ایران )از منظر امنيت ملی(،

 .ملی

، فصلنامه یآمایش سرزمين با رویکرد دفاعی، امنيت(، 1389عامریان، احمد و چاقري، محمود )

 .36و آموزشی دفتر توسعه آموزش، سال دهم، شماره  علمی

 .هاي کلی پدافند غيرعامل کشورسياست،( 1386) مجمع تشخيص مصلحت نظام

 .4المللی اصفهان جلد ، مطالعات طرح جامع فرودگاه بين137۵مهندسين مشاور شهر و خانه، 

)حوزه  صول و مبانی(، گزارش پژوهشی پدافند غيرعامل ا1387) معاونت پژوهش و توليد علم

 فناوري و حوزه انرژي(، دانشگاه عالی دفاع ملی.

شگاه مالک اصول و مبانی پدافند غيرعامل، تهران، انتشارات دان ،(1386موحدي نيا، جعفر )

 .اشتر

ات راهبردي هاي آینده، مرکز انتشار(، پدافند غيرعامل در جنگ1391ميرسميعی، سيّدمحمّد )

 نهاجا.

 

 

 


