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  چكیده

بینی دقیق کلیه حاالت و  های منطقی و پیش دنیای پیچیده امروز رهبران و مدیران را ناچار از اتخاذ روش

 علمی و دقیق است. یها یبررسنماید و نیازمند  های غیرعادی و بحرانی می وضعیت

بمباران  مانتعیین میزان تأثیر اقدامات پدافند غیرعامل در عملیات تخلیه جمعیت در ز باهدفاین تحقیق که  

آیا اقدامات پدافند غیرعامل بر عملیات تخلیه جمعیت »طرح یک سؤال اصلی تحت عنوان شهر تهران و با 

 است. شده انجام« در زمان بمباران شهر تهران تأثیر دارد؟
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معیّن بودن مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا، پراکندگی در توزیع عملکردها متناسب با 

در زمان بر عملیات تخلیه جمعیت  ها درصحنهیابی استقرار عملکردها، مدیریت بحران دفاعی  تهدیدات، مکان
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 مقدمه 
 فرض را بر این بگذارید که حمله به ایران حتمي است.

 1العالی( )مدظله مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا  
تعازیم و   وانفععال متقابعل معی    جهعانی بعا فععل    2وجهی های چند سوی رسانه در عصر دیجیتال که به

ِ  جوینعد تعا از فنعاوری    پیکر بر یکدیگر پیشعی معی   های غول تنیده در قالب مجموعه های درهم رسانه

 کوتاه است.   مند شوند، تبلیغات صلح کماکان در عصر موج ارتباطی آینده بهره

ملعل حاضعر، از هعر ابعزاری بعرای      ال در نظام معتالطم بعین  « زور»و « زر»که صاحبان  شک مادامی بی

جویند، سلوک و روش آنان پیروی از افکار  رقیب سیاسی و اقتصادی بهره های بی دستیابی به قدرت

هیچ اغماضی بر طبل جنگ کوفته هرچنعد صعلح را لقلقعه زبعان خعود قعرار        و عقایدی است که بی

 دهند. 

وقتعی روح  »گوید:  که می 0دومستر در حقیقت در شرایط کنونی افکار و عقاید کسانی مانند ژوزف

ایمانی و گناه که از عوارض افراط در مدنیت اسعت، از دسعت    انسان، نیروی خود را در اثر رفاه، بی

شما باید صعلح را ماننعد   »و نیچه: « تواند نیروی دوباره به دست آورد. بدهد، تنها با ریختن خون می

صلح را انتخاب کنید. جنگ خعوب     ترین مدت های جدید دولت بدارید و کوتاه ابزاری برای جنگ

 ( برجهان سلطه و سیطره دارد. 72: 1012بخت،  )آزاد« کند. ای را مشروع می هر انگیزه

بینی و تمهیداتی اسعت کعه یعک نظعام سیاسعی       زیستن در این شرایط ناپایدار و بغرنج نیازمند پیش

پذیری کشور را به حعداقل ممعک    آسیب بتواند در هر شرایط و موقعیتی بر حیات خود ادامه داده و

 باشد. در این تحقیق  می 4ترین این تمهیدات اقدامات پدافند غیرعامل شده تنزل دهد. یکی از شناخته

هعای دفعاع غیرعامعل را در حعوزه تخلیعه جمعیعت در زمعان بمبعاران شعهر           بر آنیم یکی از مؤلفعه 

دید اصابت موشک به یکی از نقعاط شعهر   موردبررسی قرار دهیم. موردمطالعه شهر تهران و نوع ته

 باشد.   می

اساساً در تعریف تهدیدات غیرطبیعی با دو رویکرد از تهدیدات، تحت عنعوان تهدیعدات نظعامی و    

فضایی و تهدیدات  تهدیدات مشترک مواجه هستیم. تهدیدات نظامی شامل: زمینی، هوایی، دریایی، 

                                                           
در  دیعدار مسعئوالن و کعارگزاران  نظعام      (الععالی  مدظلعه )ای  فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت امام خامنعه  -1

 1011جمهوری اسالمی سال

2- Multimedia 

3- Joseph DE Maister 

4- Passive Defence 



 01  
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 )در زمان بمباران شهر تهران(

، اگروتوریسعم، جنعگ الکترونیعک و ... را در    هعای اقتصعاد، سعایبر، بیولوژیعک     مشترک نیعز حعوزه  

دهنعد.   ای از تهدیدات عصر حاضر را تهدیدات غیرطبیعی تشکیل می مالحظه گیرد. بخش قابل برمی

عنوان یک پدیعده   شناسان آن را به که جامعه طوری جنگ یکی از عناصر پایدار تاریخ بشری است. به

طول پنج هزار سال تاریخ تمدن خود چهارده هزار  اند. بشریت در و واقعیت اجتماعی قلمداد نموده

اند. گفتنی است در طول چند  باخته ها بیش از چهار میلیارد انسان جان جنگ را دیده و در این جنگ

وپعنج سعال    سال بدون جنگ و مناقضه بوده است، در طی چهعل  261هزار سال تمدن بشری صرفاً 

هعا در   هفته بعدون جنعگ بعوده و اکاعر ایعن جنعگ      ( در کره زمین فقط سه 1333تا  1341)از سال 

های دو دهه گذشته خصوصعاً   کشورهای جهان سوم به وقوع پیوسته است. تجارب حاصل از جنگ

فارس(،  متحدین علیه عراق )جنگ اول خلیج 1331وسه روزه  هشت سال دفاع مقدس، جنگ چهل

بعه لبنعان و غعزه، جنعگ دم      ای ناتو علیه یوگسالوی، حمالت رژیعم صهیونیسعتی   هفته جنگ یازده

شکسعتن اراده ملعت و تعوان     فارس و ... مؤید این نظر است که کشور مهاجم جهعت در هعم    خلیج

اقتصادی، نظامی و سیاسی کشور موردتهاجم با اتخاذ استراتژی انهدام مراکعز ثقعل، توجعه خعود را     

 اید. نم صرف بمباران و انهدام مراکز حیاتی و حساس و همچنین مراکز شهری می

های ناهمگون امروزی در جهت مقابله با تهاجمات خصمانه  انجام اقدامات دفاع غیرعامل، در جنگ

و تقلیل خسارات ناشی از حمالت هوایی، زمینی و دریایی کشور مهاجم، موضوعی بنیعادی اسعت   

ها و مراکز حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی، سیاسعی،   ساخت که وسعت و گستره آن تمامی زیر

هعای محصعوالت کلیعدی نظیعر      سعاخت  هعا، زیعر    ارتباطی، مواصالتی نظیر بندرها، فرودگاهی و پل

های بزرگ صنعتی، مراکز هدایت و فرمانعدهی و جمعیعت مردمعی     پاالیشگاهی، نیروگاهی، مجتمع

ناپذیری در جنگ، به نحعو   گیرد تا حدی که حفظ امنیت ملّی و اقتصادی، شکست کشور را در برمی

باشعد   جانبه در موضوع حیاتی دفاع غیرعامل می ریزی و ساماندهی همه وابسته به برنامهچشمگیری 

 ( 20: 1033)جاللی،

تأثیر اقدامات دفاع غیرعامل در هر شهر با توجه به شرایط و توسعه شهری و سایر عوامل متفعاوت  

مسعئله تحقیعق و   رو  باشعد. ازایعن  کارگیری اقدامات بعا مالحظعاتی معی    است و نیازمند بررسی و به

دغدغه محقق روشن نبودن این موارد در مورد شهر تهعران در موقعیعت بحعران و بمبعاران شعهری      

 است.
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گونه که اشعاره   این تحقیق در ابعاد علمی و عملی از اهمیت و ضرورت برخوردار است، زیرا همان 

های  و سیاست واسطه تقابل با تفکرات شد به علت شرایط حساس کشور جمهوری اسالمی ایران به

نظام سلطه و وقوع جریانات گوناگون ازجمله سقوط دیکتاتورانی از قبیل مبعارک و قعذافی در اثعر    

اهلل علیه و )صلیی نشأت گرفته از اسالم ناب محمدیشدن اسالم انقالب  جریان بیداری اسالمی و پررنگ

یم غاصب صهیونیستی را های تجاوزگر و در رأس آن امریکای جنایتکار و رژ حساسیت قدرت،  آله(

در برابر جمهوری اسالمی ایران به دنبال داشته است. برابر تدابیر و فرمایشات رهبر فرزانه انقعالب  

وجه در محاسبات خودتعان   هیچ تهدید را کامالً جدی بگیرید، یعنی به»فرمایند:  اسالمی ایران که می

هیچ حتمیتی وجعود نعدارد.    تمی نیست، از جدیت تهدید پایین نیایید، منتها تهدید جدی معنایش ح

ممکن است رفتار ما آن را تشدید و تسریع کند و طرف را تشویق کند و بالعکس ممکن اسعت آن  

را تأخیر بی اندازد یا مقتضی سازد. اما در جدی بودنش تردید نبایعد کعرد. ا ن هعم همعین اعتقعاد      

های مختلف نسعبت   ن کشور در عرصهبایست کلیه مسئوال می. « 1رادارم. تهدید آمریکا جدی است

واسعطه هزینعه هنگفعت ایعن اقعدام عمعل        منظور واداشتن دشمن از حمله بعه  هایی به به اتخاذ برنامه

کعارگیری   ها، خنای نمودن اقدامات دشمن با به نمایند. درواقع روح اقدامات پدافندی در کلیه عرصه

 اقدامات بازدارنده و دفاعی است.  

ها محسعوب   ترین اهداف آمریکا و صهیونیست وری اسالمی ایران، یکی از مهمازآنجاکه کشور جمه

های مختلف نظیر دفاع، صنعت، کشاورزی،  های ملّی در حوزه گردد، لزوم توجه به حفظ سرمایه می

 (.12: 1011نیا،  شود )موحدی انرژی، مالی و اقتصادی، بهداشت، سالمت و خدمات دوچندان می

توسععه موجعب گردیعده کعه      های ارتباطی در کشورهای درحعال  تراکم شبکهامروزه افزایش مداوم 

ونقل روندی صعودی داشعته باشعد.    های حمل کندی صورت گرفته و هزینه جابجایی مردم و کاال به

ویعژه در خصعوج جابجعایی و     وری و کار آیی خدمات شهری به نتیجه این امر کاهش شدید بهره

های محلی و ملّی و در تنگنا قعرار گعرفتن اکاعر     شار بر بودجههای مربوطه در این حوزه، ف سرویس

باشد. این وضعیت نابسامان بیشتر ناشعی از نعرر رشعد نعامتوازن و      گونه می ساکنین شهرهایی ازاین

باشد که طی سه دهه اخیر دو برابر رشد شده  توسعه می سریع جمعیت شهرها در کشورهای درحال

 (.67: 1011گوهر،  است )پاک
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 دفاع شهری در شهر تهران   اقدامات پدافند غیرعامل در عملیات میزان تأثیعربررسی 

 )در زمان بمباران شهر تهران(

شعهری ماننعد تهعران بعه لحعا        شعهرها ازجملعه کعالن    ین شرایط معابر شهرهای بزرگ و کالندر ا

توجهی به این مسعئله   خود آبستن حوادث معضالت حاد ترافیکی بوده که بی ترافیکی و تردد خودبه

هعای   تواند تبعات ناخوشایند و مخربی را بر سایر حوزه ریزی اصولی در این حوزه می و عدم برنامه

ادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... بجای گذارد. به همین لحا  نگارنده در این مقالعه سععی   اقتص

کارهای اجرایی متفاوت، به یک راهبرد عملی در زمینه تخلیه جمعیت با رویکعرد   دارد با بررسی راه

منظور به حعداقل رسعیدن تلفعات و خسعارات،      مدیریت بحران و حداکار استفاده از زمان طالیی به

 استمرار خدمات عمومی و عملیات امداد و نجات در حداکار زمان ممکن نائل آید. 

هایی در این سطح، خواهد توانست ازنظر کاربردی ضمن ایجاد زمینه مناسب  شک انجام پژوهش بی

هعای سعازنده در قالعب     منظعور ارائعه نظعرات و طعرح     مندان به برای ورود سایر کارشناسان و عالقه

ها و تحقیقات علمی، ازلحا  تئوریک نیز به غنا و توسعه ادبیات این عرصعه کمعک    مقاالت، پروژه

شایانی را خواهد نمود. لذا این مقاله با اهداف کاربردی و نظعری بعر پایعه پژوهشعی بعا اهعداف و       

 مندان این عرصه خواهد گردید. های زیر تدوین و تقدیم به کلیه عالقه سؤال

تعیین میزان تعأثیر اقعدامات پدافنعد غیرعامعل در عملیعات       هدف اصلی این پژوهش عبارت است:

معین بودن مقیاس » تخلیه جمعیت در زمان بمباران شهر تهران و اهداف فرعی آن تعیین میزان تأثیر

در عملیات تخلیه جمعیت در زمان بمبعاران شعهر تهعران،    « بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا

در عملیات تخلیه « ر توزیع عملکردها متناسب با تهدیدات و جغرافیاپراکندگی د»تعیین میزان تأثیر 

در عملیعات  « یابی استقرار عملکردهعا  مکان»جمعیت در زمان بمباران شهر تهران، تعیین میزان تأثیر 

« ها مدیریت بحران دفاعی در صحنه»تخلیه جمعیت در زمان بمباران شهر تهران و تعیین میزان تأثیر 

 ه جمعیت در زمان بمباران شهر تهران است.در عملیات تخلی

سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از: آیا اقدامات پدافند غیرعامل بر عملیات تخلیه جمعیعت در  

های فرععی آن شعامل: آیعا مععین بعودن مقیعاس بهینعه         زمان بمباران شهر تهران تأثیر دارد؟ و سؤال

جمعیت در زمعان بمبعاران شعهر تهعران تعأثیر       استقرار جمعیت و فعالیت در فضا بر عملیات تخلیه

دارد؟ آیا پراکندگی در توزیع عملکردها متناسب با تهدیدات و جغرافیا بر عملیات تخلیعه جمعیعت   

یابی استقرار عملکردها بر عملیات تخلیعه جمعیعت    در زمان بمباران شهر تهران تأثیر دارد؟ آیا مکان

هعا بعر عملیعات تخلیعه      یا مدیریت بحران دفاعی درصعحنه در زمان بمباران شهر تهران تأثیر دارد؟ آ

 «جمعیت در زمان بمباران شهر تهران تأثیر دارد؟
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اصلی تحقیق عبارت است از: اقدامات پدافند غیرعامل بر عملیات تخلیه جمعیعت در زمعان     فرضیه 

اسعتقرار   های فرعی آن شامل این موارد است: مقیاس بهینعه  بمباران شهر تهران مؤثر است و فرضیه

جمعیت بر فعالیت در فضا بر عملیات تخلیه جمعیت در زمعان بمبعاران شعهر تهعران معؤثر اسعت،        

پراکندگی در توزیع عملکردها متناسب با تهدیدات و جغرافیا بر عملیات تخلیه جمعیعت در زمعان   

زمعان  یابی استقرار عملکردها بر عملیعات تخلیعه جمعیعت در     بمباران شهر تهران مؤثر است، مکان

ها بعر عملیعات تخلیعه جمعیعت در      بمباران شهر تهران مؤثر است، مدیریت بحران دفاعی درصحنه

  «زمان بمباران شهر تهران مؤثر است. 

 وفرضیه   

 مباني نظری

ها را از ابتدای تاریخ بشر تا به امروز در چهار نسل  توان جنگ طورکلی می به:  شناسيپیشینه 

مندی از ابزار و عدوات جنگی اولیه و  های نسل اول اساساً بهره بندی نمود. ویژگی جنگ تقسیم

شویم به سایر  های نسل چهارم نزدیک می تن بوده و هرچه به سمت جنگ به های تن ابتدایی و جنگ

های نسل  های جنگ هایی از ویژگی اورانه و راهبردی افزوده گردیده است. گوشههای فن ویژگی

 اند از:  چهارم عبارت

 مدرن کردن قدرت نظامی هم به لحا  تجهیزات و فناوری و هم به لحا  استراتژی  .1

مندی از قدرت نرم و عملیات روانی بهره .2

تعوان   زیربنای آن را می ازنظر نظریه و مدل جنگ، اساس بر مبنای هوشمند سازی است که .0

نظریه پنج حلقه واردن نامید.

جنگ اقتصادی با رویکرد جدید. .4

تمرکز بر جنگ مردم محور یا ناهمگون .1

رشد و ارتقاء قدرت سایبری .6

(.4: 1013ها )جاللی،  کوچک کردن و تخصصی کردن ارتش .7

تعر و   کعارگیری تسعلیحات معدرن و هوشعمند، ماهیعت پیچیعده       ها با پیشعرفت فنعاوری و بعه    جنگ

ای از جهعان شعاهد کشعتار انبعوه معردم و تخریعب و        تری به خود گرفته و هرروز در گوشه مخرب

ها در اثر بمباران و انبعوه آتعش ویرانگعر دشعمنان      های ملّی آن ساخت ها و زیر انهدام منابع و سرمایه

 و این روند متوقف نشده و ادامه خواهد یافت.   بوده
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 دفاع شهری در شهر تهران   اقدامات پدافند غیرعامل در عملیات میزان تأثیعربررسی 

 )در زمان بمباران شهر تهران(

درصعد کعه ابععادی     36در خالل جنگ جهانی دوم برای از بین بردن یک نیروگاه با احتمال انهدام 

صد و ده  بمب پانصد کیلوگرمی توسط یک 613معادل چهارصد در پانصد فوت مربع داشت تعداد 

ارس، هعر نیروگعاه توسعط دو بمعب     فع  رفعت، امعا در جنعگ خلعیج     بعه کعار معی    B-17افکن  بمب

افکعن در جنعگ    طور دقیق منهعدم گردیعد. یعنعی هعر هواپیمعای بمعب       شونده و هوشمند به هدایت

 (.21: 1013کار آیی داشت )سلمانی،  B-17افکن  صد و ده بمب فارس معادل یک خلیج

به نظعر  »ید: گو نوام چامسکی قبل از وقوع جنگ اخیر عراق در مقایسه میان عراق و کره شمالی می

اگر کره شمالی « شود دفاع بودن عراق، تهاجم به این کشور با موفقیت انجام می واسطه بی رسد به می

که یکی از  ترین رژیم منطقه است درحالی ترین و ضعیف دفاع و عراق را باهم مقایسه کنیم، عراق بی

آید  حساب می ک تهدید بهکند در مقابل، کره شمالی ی ترین دیکتاتورها در آنجا حکومت می مخوف

شود زیرا کره شمالی از یک عامعل بازدارنعده قعوی برخعوردار      و به یک دلیل ساده به آن حمله نمی

که آمریکا به این کشور حمله  است، یعنی توپخانه عظیمی که سئول را هدف گرفته است درصورتی

دیگعر امریکعا بعه     عبعارت  تواند قسمت زیادی از کره جنعوبی را نعابود کنعد، بعه     کند کره شمالی می

کنعیم و   دفاع هستید ما هر زمان که دلمان بخواهد به شما حمله می اگر بی»گوید:  کشورهای دنیا می

 «.کنیم نشینی می اگر سدی دارید ما عقب

ها در برابر کلیه تهدیدات  پذیری مفاهیم و اصول پدافند غیرعامل دقیقاً ناظر بر دفاع و کاهش آسیب

باشد. پدافند غیرعامل مجموعه اقعداماتی اسعت کعه     دشمن می منشأای مختلف با ه متصور در حوزه

ترین روش دفاعی اسعت کعه    ترین و معقول آمیز صلح درواقعکارگیری جنگ افراد نبوده و  مستلزم به

 کاهش خسارات مالی و تلفات انسانی را به دنبال دارد. 

: 1011که اشاره شد، مأموریت و اهداف پدافند غیرعامل عبارت است از: )موحعدی نیعا،    گونه همان

42) 

های ملّعی و مراکعز حیعاتی، حسعاس و مهعم در       ساخت پذیری، افزایش ایمنی زیر کاهش آسیب .1

گذاری، تدوین ضوابط، افزایش آسعتانه   سازی، سیاست مقابل تهدیدات خارجی از طریق فرهنگ

دیدات و افزایش هزینه تهاجم دشمن.تحمل ملّی مقابل ته

خعدمات   اسعتمراربخش کننعده و   جنعگ و تسعهیل   طیشعرا  دراداره امور مردم و تداوم خدمات  .2

عمومی در شرایط تهدید دشمن.
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های کشوری و لشکری در خصوج اعمال تدابیر دفاعی و  با بخش برنده شیپتعامل سازنده و  .0 

امنیتی

های کشور. ساخت های زیر پذیری برآورد تهدیدات و احصاء آسیب .4

گیری تسعلیحات آفنعدی    و دقت هدف یابی هدفهای شناسایی،  کاهش قابلیت و توانایی سامانه .1

دشمن. 

رسعانی مراکعز حیعاتی،     های حیعاتی و خعدمات   قابلیت بقا، استمرار عملیات و فعالیت بردن باال .6

نگ، کشور در شرایط وقوع تهدید، بحران و ج یرنظامیغحساس و مهم نظامی و 

سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن. .7

های تسلیحاتی و نیروی انسانی. جویی در هزینه صرفه .1

فریب و تحمیل هزینه بیشتر بر دشمن و تقویت بازدارندگی. .3

افزایش آستانه مقاومت مردم و نیروی خودی در برابر تهاجمات دشمن. .13

 های ملّی کشور. حفظ روحیه و انسجام وحدت ملّی و حفظ سرمایه .11

هعای   های اعصار گذشته تاریخ بشری و قرن حاضر، نمونعه  شده در جنگ تجارب و شواهد ثبت

نماید.  ناپذیری است که اهمیت حیاتی پدیده دفاع غیرعامل را آشکار و ثابت می مستدل و انکار

 توان به مواردی چند اشاره نمود:  در بیان و تبیین این نقش ارزشمند می

 و ادامه حیات و بقای نیروی انسعانی   ماندن زندهکارگیری اقدامات پدافند غیرعامل، موجب  به

 باشد.   سرمایه یک کشور و قدرت ملّی آن می ترین باارزشگردد که  می

   زمعین کنعد، بعه قتعل      دررویای  هرکس نفسی را بدون حق قصاج و یا اینکه فسعاد و فتنعه

را کشته و هعرکس نفسعی را حیعات بخشعد )از معرگ      باشد که همه مردم  رساند، مال آن می

 (. 02که همه مردم را حیات بخشیده، )سوره مبارکه مائده، آیه  است آننجات دهد(، مال 

 جویی کالن اقتصعادی و ارزی در حفعظ تجهیعزات و تسعلیحات      دفاع غیرعامل موجب صرفه

 گردد.  نظامی می قیمت گرانبسیار 

 زی و ایجاد استحکامات، استفاده مناسب از عوارض طبیعی و سا یابی صحیح اولیه، مقاوم مکان

کعارگیری   جعویی در بعه   تواند به نحوی مؤثر موجعب صعرفه   سایر اقدامات پدافند غیرعامل می

 های کالن تسلیحاتی و سازمانی گردد.   های کمتر، نیروی انسانی و هزینه سالح
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      ،امی، ارتبعاطی، مواصعالتی،   نظع  دفاع غیرعامل، مراکز حیعاتی و حسعاس )اقتصعادی، سیاسعی

های صنعتی و ...( را در برابعر حمعالت و    ، فرودگاهی، مجتمعبندرهاپاالیشگاهی، نیروگاهی، 

های هوایی و حمالت زمینی دشمن حفعظ نمعوده، خسعارات و صعدمات را تقلیعل و       بمباران

 سازد.   ادامه فعالیت و مقاومت در شرایط بحران و جنگ را ممکن می

 در زمان و مکعان مناسعب بعر دشعمنان و      زدن ضربهوجب حفظ نیروها برای دفاع غیرعامل م

 شود.   سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن و نیروی مهاجم می

 های دفاعی دال بر اهمیعت و لعزوم توجعه بعه دفعاع غیرعامعل        های راهبردی و دکترین نظریه

 (.61: 1011نیا،  باشد )موحدی می

زند برنده نیست، بلکه کسعی کعه آخعرین ضعربه را      ربه را میگوید، کسی که اولین ض سون تزو می

 ناپذیری مربوط به دفاع است.   کند برنده است و شکست تحمل می

گوید: حمله شکل بسیار ضعیف جنگ و دفعاع شعکل بسعیار     کالوز ویستر استراتژیست مشهور می

 قوی آن است. 

ات دیرینگعی علعوم نظعامی و ارائعه     پعردازان نظعامی بعرای اثبع     طورکلی بیشتر نظامیعان و اندیشعه   به

دهند.  تزو و کتاب هنر جنگ او نسبت می ای مفصل برای آن، سرآغاز این علوم را به سون نامه شجره

زیسعت و جایگعاه آرای او در سعیر تفکعرات      قبل از میالد معی  433تا  023های  تزو و در سال سون

 باشد.  بررسی می نظامی از جهات مختلف ازجمله دفاع غیرعامل قابل

اسعتوار اسعت بعه    « فریب و اغفال دشعمن »هنر جنگ بر پایه  یها یکار زهیروفن و  تمام فوت .1

نزدیعک   کعه  یوقتع همین دلیل وقتی شما قادر و توانا هستید به ضعف و ناتوانی تظاهر کنیعد،  

دور هستید نزدیک تصور نمایند.  که یهنگامهستید کاری کنید که دشمن شما را دور و 

نظمعی و نابسعامانی بکنیعد و دفعتعاً او را      با ریختن دانه دشمن را به تله بکشید، تظاهر به بعی  .2

ای محکم بکوبید.  ضربه

طوری وانمود کنید که نسبت به او در وضع نامساعد قرار دارید و این اوست کعه نسعبت بعه     .0

و غرور تشویق و زنی  و الف ینیب یبزرگشما برتری و تفوق دارد، او را از این طریق به خود 

ترغیب کنید. 

هنر جنگ بر پایه فریب، حیله و نیرنگ است و فرمانده واقعی کسعی اسعت کعه بعه هنرهعای       .4

تظاهر، اختفا و استتار مجهز باشد. 
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الععاده بگیعرد و قعوای     نیعروی فعوق   یجعا  بعه ام را  کنم که دشمن نیعروی ععادی   من کاری می .1 

ام را عادی تلقی کند.  العاده فوق

 کند او را دنبال نکنید.  دشمن تظاهر به گریختن و فرار می که یوقت .6

هعا درک کعرده بعود و بعرای آن      اهمیعت خدععه و فریعب را در جنعگ     اهلل علیه و آلهه( )صلیپیامبر اکرم 

از جنعگ   یجزئع گذاشعت. خدععه را    به مرحله اجعرا معی   یخوب بهریزی فرمود و سپس آن را  برنامه

جنگ یعنی خدععه و فریعب. در نخسعتین نبعردی کعه علیعه       « هالحرب خدع»فرمودند:  دانسته و می

فنزر در مورد این تاکتیک تأکیعد نمعود کعه     بن حبابدشمنان در بدر انجام داد در پاسخ به پرسش 

 «.  آری جنگ، خدعه، اندیشه و حیله است»

یعد، اقعدامات دفعاع غیرعامعل در     آ که از مجمعوع مباحعم مطروحعه برمعی     گونه همانبا این تفاسیر 

های ناشی از حمعالت هعوایی،    های امروزی برای مقابله با تهاجمات دشمن و تقلیل خسارت جنگ

هعای کلیعدی،    سعاخت  دریایی و زمینی، موضوعی بنیادی است که وسعت و گستره آن، تمعامی زیعر  

، بنعدرها هعا،   وگعاه کشعور نظیعر پاالیشعگاهی، نیر    یرنظعام یغمراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و 

و مراکز عمده فرماندهی نظامی و سیاسعی، مراکعز    ها قرارگاههای بزرگ صنعتی،  ، مجتمعها فرودگاه

های موشعکی،   هوایی، سایت یها گاهیپاراهبردی، صنایع نظامی،  یها پل اصلی مخابراتی و ارتباطی، 

ذایی و دارویی، مراکعز جمعیتعی،   های رادیویی و تلویزیونی، انبارهای عمده مواد غ مراکز و ایستگاه 

 گیرد. مقرهای عمده آمادی و پشتیبانی و ... را در برمی

 مفهوم شناسي 

ای از تعاریف و اصالحات در این  منظور تبیین موضوع در این بخش به ذکر پاره رسد به به نظر می

ن ادبیات های ای حوزه پرداخته تا ضمن ارائه این تعاریف ذهن خوانندگان محترم را با واژه

آشناسازیم. 

 هعای بعالقوه و یعا بالفععل      : میزان خسارات و صدماتی است که از عوامل و پدیده1پذیری آسیب

زا نسبت به نیروی انسانی، تجهیزات و تأسیسات با شدت صفرتا صعد در صعد ناشعی     خسارت

 پذیری را تأثیر تهدید بر نقاط ضعف تعریف نمود.  توان آسیب شود. به بیانی دیگر می می

                                                           
1-Vulnerability 
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 ست که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران اقداماتی ا  مجموعه : 1آمادگی

ریعزی، ایجعاد سعاختارهای     آوری اطالعات، پژوهش، برنامه دهد. آمادگی شامل جمع افزایش می

 مدیریتی، آموزشی، تأمین منابع، تمرین و مانور است.  

 ط و عوامل سیاسی، ریزی کمّی و کیفی یک محل با در نظر داشتن شرای : تنظیم و برنامه 2آمایش

هعای   ترین ویژگعی  باشد. از مهم نظامی، اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی در سطح کالن و گسترده می

های مکانی از محتویعات   گیری نگری و دوراندیشی و نتیجه جانبه به مسائل، آینده آن نگرش همه

ززدایی نیروها، : گسترش، باز و پخش نمودن و تمرک 0باشد. پراکندگی استراتژی توسعه ملّی می

هعا در مقابعل    پعذیری آن  منظعور کعاهش آسعیب    های خعودی، بعه   تجهیزات، تأسیسات یا فعالیت

 ها هدف واحدی را تشکیل ندهند.  ای از آن که مجموعه طوری تهدیدات دشمن به

 چارچوب نظری 

  4جنگ ناهمگون
بینی یا غیرمتعارف برای خنای نمودن یا تضعیف قوای  پیش کارگیری رویکردهای غیرقابل به .1

انتظعار   های غیرقابل پذیر او، از طریق فناوری برداری از نقاط آسیب حال بهره دشمن و درعین

های مبتکرانه را جنگ ناهمگون گویند.   یا روش

باشند:   عناصر اصلی جنگ ناهمتراز به قرار زیر می .2

 پذیر دشمن گیری از نقاط ضعف و آسیب بهره

 انتظار های پیشرفته و غیرقابل استفاده از فناوری

 های مبتکرانه استفاده از روش

  .تضعیف اراده دشمن برتر

 .تأکید بر تأثیر نامتناسب، تأثیر راهبردی با اقدام تاکتیکی

اهیر شوروی و پایان جنعگ  فروپاشی اتحاد جم: گیری مفهوم جنگ ناهمگون در عصر حاضر نحوه شكل

سرد، بسیاری از مفعاهیم، راهبردهعا، سعاختارها، آمعوزش و فرمانعدهی نیروهعا، سعاخت سعالح و         

                                                           
1  -  Preparedness 

2 - Spatial Planning 

3- Dispertion  
4- Unbalanced war  
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خوش  ها را دست ها را در حوزه مسائل دفاعی ع امنیتی و دیگر حوزه  تجهیزات نظامی و سایر پدیده 

دد از ماهیعت و  های نظری و عملی، موجعب پرسعش مجع    مفاهیم و چارچوب  تغییر کرد. دگرگونی

بعرداری از   الملل و نقش و جایگاه آمریکا در آن و همچنین ماهیت تهدیدات و بهعره  نظام بین  شکل

 ها شد.  فرصت

ویژه، راهبرد و رفتارهای جدید  المللی و ظهور و بروز رخدادهای جدید به حال تحوالت بین درعین

ینده را مبهم و درنتیجه معا را بعا جهعانی    انداز آ آمریکا پس از حادثه یازده سپتامبر، درمجموع چشم

ناشناخته روبرو کرده است. در چنین وضعیتی تعیین راهبردهای کالن دفاعی ع امنیتی برای پاسخ به  

 هایی در سطوح نظری و عملی است.   تهدیدات و مفهوم بندی آن با چالش

بعه مععانی پیعروزی     که سیاستمداران آمریکا فروپاشی شعوروی را  متعاقب اتمام جنگ سرد درحالی

کردنعد، در عمعل بعا     تاریخ( فوکویامعا تأکیعد معی     لیبرال دموکراسی غرب تعریف و بر نظریه )پایان

نشده بعود بلکعه آمعادگی الزم بعرای مهعار و       بینی تنها پیش های جدیدی مواجه شدند که نه وضعیت

از جنعگ سعرد و   کنترل آن را نداشتند. درواقع چالش جدید تعریف نقش و موقعیت آمریکعا پعس   

قطعب و رقیعب    عنعوان یعک   تعریف تهدیدات و مقابله با آن بود. در این مسعیر گرچعه شعوروی بعه    

باقدرت متعارف از صحنه معادالت راهبردی حعذف شعد ولعی عالئعم ظهعور تهدیعدات جدیعد و        

 (.11: 1016حال ناشناخته نیز آشکار گردید )دافوس آجا،  درعین

 ایجاد هرگونه حفا  که در مقابل اصابت مستقیم بمب، موشعک، راکعت، گلولعه    1استحکامات :

ها مقاومت نموده، مانع آسیب رسیدن به نفرات و یعا تجهیعزات    آن  توپخانه، خمپاره و یا ترکش

 گردد. 

 کارگیری متوازن نیروهعای سیاسعی، اقتصعادی،     : عبارت است از هنر و علم توسعه و به2راهبرد

منظعور تعأمین حعداکار پشعتیبانی از سیاسعت ملعی        ملت در جنگ و صلح بعه  فرهنگی و نظامی

 قصد افزایش احتماالت و کسب نتایج مطلوب برای پیروزی و تقلیل احتمالی شکست.   به

 ای از وقایع فریب مرتبط اسعت کعه بخعش عمعده عملیعات       : اقدام فریب مجموعه1اقدام فریب

، تظعاهر بعه    2اند از: حمله انحرافی ریب عبارتدهد. چهار نوع از اقدامات ف فریب را شکل می

 .5و خدعه  4، نمایش اقدامات کاذب 3حمله کاذب

                                                           
1- Fortification  
2 - Strategy 
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 باشعد، در   کننده فرایند عملیات حل مسعائل ریاضعی معی    ای است که مشخص : قاعده6الگوریتم

شعود. اگعر مسعئله معوردنظر را      ریاضیات بجای کلمه )قاعده(، از کلمه )الگوریتم( اسعتفاده معی  

هعا بعرای حعل     فصل بنگریم، در این صورت الگوریتم کلید حل آن است. الگعوریتم  یک ماابه به

 مسائل گوناگون ضروری هستند. 

 مفهوم امنیت ملّی مانند دیگعر مفعاهیم در علعوم انسعانی دارای تعریعف واحعدی       7امنیت ملّی :

 کنیم.   رو به بیان مفاهیمی از آن بسنده می نیست، ازاین

های حیعاتی کشعور، معورد تهدیعد      حفظ و یا ایجاد وضعیتی است که در آن، منافع و ارزش .1

 جدی نباشد. 

حفظ قدرت )نظامی، سیاسی، اقتصادی( و اعمال حکومت در امور داخلی و خارجی علیعه   .2

منظور تضعیف و یا سرنگونی  نفوذ بیگانگان و جلوگیری از عملیات غیرقانونی دشمن که به

اشد.  حکومت و دولت ب

 درگذشته ذهن بشر مفهوم :  9تهدیدمعرتبط  « تقعدیر و سرنوشعت  »را با مفهوم « تهدید

ای محسوس بین علم بشر و تلقی از تهدیعد   توان رابطه تر می دانست. به عبارت روشن می

بعا  « شناخت تقدیر محور» بندی آگوست کنت را بپذیریم،  مشاهده کرد. درواقع اگر تقسیم

که چون انسان هنعوز بعه    مرحله متافیزیکی علم بشر قرین بود. این مرحله بدین معنی بود

ها وقوف نیافته بود، دالیل رخداد حعوادث را معاورایی    ماهیت واقعی مناسبات بین پدیده

نمود. و چون چیستی پدیده  بندی می صورت« تقدیرپنداشت و آن را در قالب واژه  می

علعل  ای برای نگریستن بعه ابععاد و    ای از ابهام قرار داشت، بنابراین دریچه برایش در هاله

 (.44: 1011یافت. )مرادیان،  مستور آن فراروی خود نمی

                                                                                                                                              
1 - Deception Action 

2- Feint  
3 -Demonstration 
4 -Display 

5- Ruses 

6 -Algorithm 
7- National Security 

8- Threat 
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تعدریج مخعاطره بعر معوارد خاصعی       سازی بعه  همسو با تحول جوامع بشری و پیدایش فرآیند دولت 

شود و در این فرآیند، مفهوم تهدید از بطن تحوالت صورت گرفته سعر بعرآورد )عبدالعه     اطالق می

 (. 21: 1013خانی 

تعوان   رو معی  ع تعریف و بعازتعریف هسعتند و نعه موضعوع شعناخت. ازایعن      اساساً تهدیدات موضو

هویت ملّعی و ماننعد آن را در کنعار تهدیعدات      تهدیدات معطوف به نظام ارزشی، فرهنگ، اهداف، 

، «تمامیت ارضعی »، «کنشگران سیاسی ع اجتماعی »، «های مختلف قدرت مؤلفه، «ساختار»ناظر بر 

ظعایر آن معورد شناسعایی قعرارداد. درجعه فوریعت و جعدیت        و ن« مؤسسات و تأسیسعات حیعاتی  »

تهدیدات نیز در هم تنیدگی خاصی با شدت و میزان تهدیدشوندگی کلیت و مرکزیت یک سیسعتم  

 (.03: 1017را دارد )افتخاری، 

رسعد متغیرهعای زیعر در فرآینعد درک      هرحال با توجه به انتزاعی بودن مفهوم تهدید، به نظر معی  به

 هستند:   تهدیدات مؤثر

 شناختی متغیر روان 

 متغیر پیشینه تاریخی

 متغیر ژئوپلیتیکی

 پذیری متغیر میزان آسیب

 متغیر ایدئولوژی

 متغیر ساختار نظام سیاسی

 ای متغیر موازنه قوای منطقه

مجموعه اقداماتی است که قبل از وقوع بحران باهدف جلعوگیری از وقعوع خطعرات یعا     : 2پیشگیری

 شود. آن انجام میبار  کاهش آثار زیان

  شناسي روش 
باشد.  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و ابزار اصلی گردآوری اطالعات نیز پرسشنامه می

از نظر روش نیز رویکرد توصیفی ع پیمایشی از نوع همبستگی مالک عمل قرارگرفته اسعت. بعرای    

های تحلیعل ععاملی، معدل مطالععات      های حاصل از پرسشنامه تنظیمی، از روش وتحلیل داده تجزیه

                                                           

1- Precauation 
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ای و آزمعون تحلیعل واریعانس فریعدون      اری، آزمعون همبسعتگی اسعپیرمن، آزمعون دوجملعه     ساخت

 10/1و لیعزرن ورژن   16نسخه  SPSSافزارهای مورداستفاده در این تحقیق  شده است. نرم استفاده

است.  

منظور توزیع پرسشنامه و پاسخ به سؤاالت کلیه مدیران راهور تهران بزرگ شامل  جامعه موردنظر به

باشند. با توجعه بعه اینکعه تععداد      سا، معاونین، کالنتران، کالنتران ارشد و کارشناسان تصادف میرؤ

گیعری در   باشعد. روش نمونعه   جامعه موردنظر در این پژوهش برای تحلیل پرسشعنامه محعدود معی   

 بود. برای تعیین حجم نمونه آماری موردنیاز در جامعه از میان افعراد کعه  «طبقاتی-تصادفی» جامعه 

هعا در زمعان    نفعر پعس از تکمیعل پرسشعنامه نسعبت بعه تحویعل آن        111پرسشنامه دریافت کردند،

 شده ، اقدام کردند. استفاده شد. از میان افراد که پرسشنامه دریافت کردند تصادفی ساده است.   تعیین

 برای تحقیق حاضر چارچوب تئوریکی بر اساس تحلیل نظریات موجود ارائه گردیده است. در این

شده بین چهار مؤلفه تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیعت و فعالیعت    های ارائه تعاریف و چارچوب

یعابی اسعتقرار    در فضا، پراکنعدگی در توزیعع عملکردهعا متناسعب بعا تهدیعدات و جغرافیعا، مکعان        

بخشی اقعدامات پدافنعد غیرعامعل را     ها با اثر عملکردها و درنهایت مدیریت بحران دفاعی در صحنه

موردبررسی قرار داده است. بنابراین در این تحقیق رابطه بین ابعاد چهارگانه فعوق )تعیعین مقیعاس    

بخشعی اقعدامات پدافنعد غیرعامعل      یعابی، معدیریت بحعران دفعاعی( بعا اثعر       بهینه، پراکندگی، مکعان 

 شده است. مدل مفهومی تحقیق ارائه 1وتحلیل قرار گرفتند در شکل  شده و مورد تجزیه بررسی

 

 مدل مفهومی  تحقیق: 1ل شک

 

H4 
  

H1 
  

H2 
  

H3 
  

 اثربخشي اقدامات 

پدافند غیرعامل در عملیات 

 تخلیه جمعیت

تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و 

 فعالیت در فضا

پراکندگي در توزیع عملكردها متناسب 

 با تهدیدات و جغرافیا

 یابي استقرار عملكردهامكان

 مدیریت بحران دفاعي

 هادر صحنه
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 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه 
شده است. همچنین برای تعیعین   استفادهای  تک نمونه t منظور آزمون فرضیات موردنظر از آزمون به

 از آزمون فریدمن استفاده شد.اقدامات پدافند غیرعامل،   اولویت

عملیات تخلیه جمعیت در زمان بمباران شهر تهران معؤثر  اقدامات پدافند غیرعامل بر فرضیه اصلی: 

 است.

: مقیاس بهینه استقرار جمعیت بر فعالیت در فضا بر عملیات تخلیعه جمعیعت   1فرضیه فرعی  .1

 در زمان بمباران شهر تهران مؤثر است.

: پراکندگی در توزیع عملکردها متناسب با تهدیعدات و جغرافیعا بعر عملیعات     2فرضیه فرعی  .2

 جمعیت در زمان بمباران شهر تهران مؤثر است.تخلیه 

یابی استقرار عملکردها بر عملیات تخلیه جمعیت در زمان بمباران شهر  : مکان0فرضیه فرعی  .0

 تهران مؤثر است.

بمباران ها بر عملیات تخلیه جمعیت در زمان  : مدیریت بحران دفاعی درصحنه4فرضیه فرعی  .4

 شهر تهران مؤثر است.

 1ای اسعتفاده شعد. نتیجعه در قالعب جعدول       تعک نمونعه   tهای فوق از آزمون  یهبرای بررسی فرض

 شده است. ارائه
 ها ای در مورد فرضیه نمونه تک tنتیجه آزمون  :1جدول 

 

=4مقدار مورد ادعای آزمون

 درجه آزادی داری سطح معنی
 تفاوت 

ها میانگین

% تفاوت31فاصله اطمینان 

کران پایین باالکران 

مقیاس 104/0 113 33/3 10167/3 3607/3 1337/3

پراکندگی 727/4 113 33/3 11133/3 3667/3 1602/3

یابی مکان 647/1 113 333/3 16167/3 1313/3 2114/3

مدیریت بحران 116/7 113 333/3 11133/3 1067/3 2000/3

 

و و سطوح اطمینان پایین  است 31/3خطای شده کمتر از  داری محاسبه با توجه به اینکه سطح معنی

 شود. ها تأیید می ، بنابراین از دیدگاه اعضای جامعه موردنظر، تمامی فرضیهاند هردو مابتباال 



 41  
 دفاع شهری در شهر تهران   اقدامات پدافند غیرعامل در عملیات میزان تأثیعربررسی 

 )در زمان بمباران شهر تهران(

معوردنظر، از  اقدامات پدافنعد غیرعامعل   برای تعیین اولویت پدافند غیرعامل:  بندی اقدامات اولویت

 شده است. ارائه 2در قالب جدول  ای فریدمن استفاده شد. نتایج آزمون میانگین رتبه

 های اقدامات پدافند غیرعامل اولویت :2جدول 

 ای میانگین رتبه اقدام

62/2 ها مدیریت بحران دفاعی در صحنه

12/2 پراکندگی در توزیع عملکردها متناسب با تهدیدات و جغرافیا

13/2 مقیاس بهینه استقرار جمعیت بر فعالیت در فضا

06/2 استقرار عملکردهایابی  مکان

در اولویعت اول اقعدامات و   هعا   مدیریت بحران دفعاعی در صعحنه  با توجه به جدول فوق، از نظر مخاطبان، 

 در اولویت آخر اقدامات موردنظر پدافند غیرعامل قرار دارد. یابی استقرار عملکردها مکان

  : پیشنهادو  گیری نتیجه

 نتیجه گیری-الف

جمعیعت،   ازلحا خاج  طیشرادارا بودن  واسطه بهتهران بزرگ  شهر کالنکه مطرح شد  گونه همان

در  نیبنابراو ترافیک مواجه است. ونقل حملة نیدرزمای  بافت شهری و شبکه معابر با مسائل عدیده

یعک سیسعتم و    صعورت  بعه ریزی عملیاتی، آموزشی، ساماندهی و ... به دفاع غیرعامعل بایعد    برنامه

طراحعان،   مدنظرنگریست و توسعه متوازن هر یک از اقدامات دفاع غیرعامل  وستهیپ هم هبمجموعه 

 شهر کالنویژه  و به شهرها کالندر ارتباط با مسائل ترافیکی  ربط یذبرنامه ریزان، مسئوالن و مبادی 

د هعای گونعاگون پدافنع    ی و مجزا بعه یعک اقعدام از مؤلفعه    بعد تکتهران بزرگ باشد. بنابراین نگاه 

ها،  غیرعامل )برای ماال سازه و پناهگاه( و غافل ماندن از سایر اقدامات و یا با تأخیر انجام دادن آن

گردد که عواقب و تأثیرات نامطلوبی را در عدم موفقیت در حصعول   اشتباهی راهبردی محسوب می

 در زمان بحران خواهد داشت.   شده نییتعهای از پیش  اهداف و برنامه

ی مترو و گرفتگ آب ،11فتنهتهران )سقوط هواپیما،  شهر کالنو رویدادهای اخیر در تجارب حوادث 

بایسعت   توجهی به این اصول اساسی معی  ...( همه و همه بیانگر این واقعیت است که در صورت بی

بحرانعی باشعیم. یعک سیسعتم      طیشعرا شاهد صدمات و لطمات شدید از بابت عدم امکان مدیریت 

در  شعده  تجربعه ناپعذیر   ها و شناخت تهدیعدات اجتنعاب   خردگرا، سیستمی است که با درک واقعیت

مدت ترجیح دهد.  طول تاریخ بشری، منافع و سودهای کالن بلندمدت را به منافع و سودهای کوتاه

اریوهای محتمعل در ایعن   بینی سن بر این اساس تدوین راهبردهای عملیاتی در حوزه ترافیک و پیش
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ی دخیعل در امعر   هعا  دستگاهترین الزامات  مختلف از ضروری طیشرامنظور آمادگی در برابر  زمینه به 

و ترافیعک و   ونقعل  حمعل ی پدافندی در حوزه ها طرحتدوین امدادرسانی و مدیریت شهری است. 

اط مختلف شعهر تهعران   منظور مقابله با حوادث گوناگون در نق ارائه یک الگوی راهبردی منسجم به

 گردد.   های این عرصه محسوب می نیز از دیگر اولویت

   ها پیشنهاد -ب

ی ترافیعک و پدافنعد   هعا  حعوزه امید است با درایت و دوراندیشی کلیعه کارشناسعان و خبرگعان در    

دسعتیابی بعه ایعن     شک یبی اساسی در این عرصه باشیم.ها قدمبتوانیم شاهد برداشته شدن  رعاملیغ

هعا و نهادهعای مسعئول بعوده کعه ایعن تعامعل و         مهم از راه همدلی و نزدیکی هر چه بیشتر سازمان

 نخستین سنگ بنای این اقدام و تفکر سازنده باشد.   تواند یمهماهنگی 

مدل نهایی تحقیعق و میعزان تعأثیر هعر یعک از       2خالصه شکل  طور بهی تحقیق ها افتهبا توجه به ی

 دهد. نشان می رعاملیغرا در اقدامات پدافند  اه مؤلفه

 

 : مدل نهایی تحقیق با توجه به نتایج حاصله2شکل 

  

∑X 

X =2.36  

X=2.50 

X=2.52 

X=2.62 

 

 
 

میزان تأثیر اقدامات پدافند غیر 

عامل بر عملیات تخلیه جمعیت و 

تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و  هدایت بار ترافیكي

 فعالیت در فضا

متناسب پراکندگي در توزیع عملكردها 

 با تهدیدات و جغرافیا

یابي استقرار عملكردهامكان  

 مدیریت بحران دفاعي 

هادر صحنه  
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