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 چکیده

ها زیرساختتحليل فضایي اندازسازی وضع مطلوب در ارتباط با شمشناخت وضع موجود و چامروزه 

-نگرانه  و به همچون مطالعات آیندهي یگيری از رویکردهادر پرتو ملاحظات امنيتي و دفاعي و با بهره

سهازی و تصميماز اهميتي اساسي در حوزة ، (GIS)سيستم اطلاعات جغرافيایيکارگيری توأمان آن با 

هدف پهژوهش رو، باشد. از ایندر مطالعات آمایش دفاعي برخوردار مي تناسب با آنهای مریزیبرنام 

پدافند  کردیبا رورضوی خراساناستان  هایرساختیز های موثر بر توزیع فضایيپيشران تحليل ،حاضر

روش تحصيه  ایهن مصصهود از به  باشد که  بهرای نيهلميپژوهي و استفاده از مطالعات آینده رعامليغ

، مدليهای های آماری در چارچوب تحليلاسنادی و پيمایش -ایتحليلي، مطالعات کتابخان  -فيتوصي

آمهاری تحصيه  در دو  ةجامعهاستفاده گردید. ( GIS)يستميو سمک و سناریوویزارد( )ميکافزارینرم

و  رضویخراسانکل فضای جغرافيایي استان مصياس انساني و فضایي تعریف گردید. در بُعد فضایي، 

 51)نفر( و نخبگان 81نفر از کارشناسان) 17، در مصياس انساني، با استفاده از الگوی غيرتصادفي هدفمند

عنوان نمونهة ب  بودند، لازم برخوردارک  از دانش علمي و اجرائي  پژوهش حاضر ةحوزنفر( مطرح در 

پذیر های آسيبتحصي ، پهن  هایمجموع شاخصب  نتایج نشان داد ک  با توج مطالعاتي، انتخاب شدند. 

درصهد(،  0399پهذیری خيلهي زیهاد)با آسيب هایيصورت پهن ب  در پنج حوزهرضوی خراساناستان 

ک يتفکدرصد(، قابل 5331کم)درصد( و خيلي 80331درصد(، کم) 53300درصد(، متوسط) 80315)زیاد

ههای محهدودة پراکنهدگي زیرسهاختالگوههای تهراکم و  ،آمدهدستاعتبار نتایج ب ب  است. همچنين،

 در ایهن بهين،همبستة تصادفي بهوده اسهت. صورت خودای و ب ترتيب متمرکز و خوش ب  مطالع مورد
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ههای کليهدی عنهوان پيشهرانبه ، نهادی -زیرساختي و سياستگزاری -عواملي همچون ضوابط قانوني

تحص  تناسب با آن، الگوهای آتي قابلم شناسایي شدند و استانهای فضایي زیرساخت توزیعبر اثرگذار 

)وضهعيت قبول)وضهعيت زرد( و بحرانگروه سناریوهایي با مطلوبيت بالا)وضعيت سبز(، قابهلدر س  

ههای اسهتان قرمز(، ارائ  شدند. در نهایهت نيهز پيشهنهادهایي جههت افهزایش مطلوبيهت زیرسهاخت

 ارائ  گردید.رضوی خراسان

ای، آمهایش دفهاعي، ایي، پدافند غيرعامل، زیرسهاخت منطصه پژوهي فضآینده گان کلیدی:واژه

 خراسان رضوی.

 بیان مسئله .1

اصول و کاربردهای دفهاع غيرعامهل بها تدکيهد بهر رویکهرد تحليهل سهاختار فضهایي ب  توج  ،امروزه

 آمهایش دفهاعي سهرزمينریهزی از اهميتي اساسهي در حهوزة برنامه  ،ای و بخشيهای منطص زیرساخت

توان گفت ک  توسعة پایدار در ارتباط با مينکت  این ب  با اتکاء (.Kameran & et al, 2011)ر استبرخوردا

های استراتژیک و حياتي هر سکونتگاه انساني، فرآیندی چند بُعدی اسهت که  تحليل پدافندی زیرساخت

شور در گرو تحليهل  ای سازمان فضایي هر کهای توسع منظور وقوف بر مشکلات و یا قابليتب  درک آن

باشهد. بنهابراین، ضهرورت شهناخت وضهع موجهود و ها و ابعاد  اغلب متضهاد  آن مهيصحيح  پيچيدگي

گيری ها در پرتو ملاحظات امنيتي و دفاعي و با بهرهاندازسازی وضع مطلوب در ارتباط با زیرساختچشم

دارای اهميتهي  پژوهانه ،لعات آیندهو مطا اطلاعات جغرافيایي از رویکردهای نوین فضایي همچون سيستم

بایستي اشاره نمود (. Faraji & et al, 2015؛ Edward, 2017 ؛Raggers & et al, 2016)باشدانکارناپذیر مي

و  ههای آمایشهيمسهتلزم وجهود طهرح ،سطوح بالای توسعة در ههر فضهای سهرزمينيیابي ب  ک  دست

های موجود، ضریب ن است تا ضمن حفاظت از زیرساختدر قبل، حين و هنگام وقوع بحرا پژوهان آینده

هها و شناسهایي بها تهدوین سهناریوهای مهرتبط بها آنحداقل رسهانده و ب  پذیری این تدسيسات راآسيب

بحهران و  ورطهةب  های انساني و مالي جوامعرفتن سرمای از هدرها های موثر بر تحليل زیرساختپيشران

های آمایش دفاعي توان ضرورت وجود برنام در بُعدی دیگر مي(. Turner, 2016)جلوگيری نمایدتهدید، 

ای در تمرکززدایي از تدسيسات و امکانهات راهبهردی، متناسهب بها جمعيهت و نصهاط را در مصياس منطص 

اسهتاندارد ، تهدیهدی اساسهي بهر اثهر تمرکهز غيرسکونتگاهي قلمداد نمود تها در صهورت وقهوع خطهر
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ههای مختلهف سهرزميني و یافت  در پهن افراد استصرارب  ياید و ارائ  خدمات بنيادینوجود نب  هازیرساخت

 (. Collins, 2008؛ Movahedinia, 2007)ای با اختلال توأم نگرددمنطص 

 نظمهي،بهي تعهادلي،هها، بهيتوان اشاره نمود ک  تمرکزگرایي در استصرار زیرساختمي ،بر این اساس

 انسان دفاعي هایو ضرورت هر کدام از تدسيسات زیرساختيب  یافت  صتصااخ عملکردهای بين اغتشاش

ة آمایش دفهاعي سهرزمين در حوز یتوان تهدیدگون  بحران را ميهر بروز صورت در جغرافيایي فضای و

بيههان دیگههر، ناپایههداری  بهه  (.Heli & et al, 2017؛ Parizei & Kazeminia, 2015)تعریههف نمههود

 و کشهور اجرایهي ههایدسهتگاه در قدرت اداره و پایداری عدم کشور، اساسي و ریهای ضروزیرساخت

 نهوعي تهوانمهي را تهدید شدنعملي و وقوع صورت در مردم نياز ب  پاسخگویي و مدیریت قابليت پائين

 عریفت باشد،مي برابر متجاوز در دفاع امنيت ک  انسان اولي  نيازهای با يهماهنگعدم و غلط آمایش سرزميني

سهرزمين و در ارتبهاط بها  آمهایش در حوزة غيرعامل پدافند بنابراین، (.Zhou, 2011؛ Coaffee, 2009کرد)

 الزامهات و ههابرنامه  عبارتست از کلية راهبردهها، ،ایهای منطص زیرساختپژوهانة و آیندهتحليل فضایي 

منظهور به  بهين  و غيره مصياس خابانت و مناسب عملکرد اختصاص ایجاد تعادل، تمرکززدایي، نظير آمایشي

ای که  بها گون ب  ها و خطرهای حاصل از آن در برابر تهدیدهای نظامي و غيرنظامي،آسيب ب  گویيپاسخ

 در نسهبي یهک پایهداری به بتهوان  انهدازهای ناشهي از آن،و تهدوین چشهم اقدامات مجموع  این انجام

 ,Kazemi & Tabrizi؛ Jalali farhani, 2010)دسهت یافهت اتهدیده برابر در مردم و شهرها ها،زیرساخت

د آمده و دليل شرایط سياسي بوجوب اسلامي، از پيروزی انصلاب  پس ،بر این اساس(. Quarol, 2005؛ 2015

فرد کشور، تهدیدهای جدی سياسي، اقتصادی و نظامي متوج  کشور گردید ب موقعيت جغرافيایي منحصر

ای در های کلان و منطص های حياتي کشور در مصياسحفاظت از زیرساخت ب توج  های لازم برای و زمين 

 های دفاع غيرعامل شکل گرفت. در این ميان، حوادثي همچون جنگ تحميلي هشت سالةریزیسایة برنام 

در يهری ایهران گعراق و افغانستان، قرار ب فارس، حملات نظامي آمریکا اول خليج ، جنگعلي  ایران عراق

اجتمهاعي  -اقتصهادی ةهای پنجم و ششهم توسهعخيز دنيا، قوانين مصوب برنام ده کشور حادث فهرست 

ت ملاحظهات ات ویژه مصام معظم رهبری بر اهميجمهوری اسلامي ایران در حوزة پدافند غيرعامل و تدکيد

لحاظ ب  این حوادثمدیریت  ب لزوم توج  ، با رویکردهای نوین دفاع غيرعامل در گسترة فضای سرزميني

ههای روش و استفاده از (،طبيعي و غيرطبيعي اعم از)هاو بحران تهدیدها پذیریخطرزایي و آسيبکاهش 

و  ایهای منطصه و زیرساخت سازی خدماتویژه در مورد ایمنب  ،های موجودو فناوری يمدیریتصحيح 
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، صهنعت، انهر،ی، اقتصهاد، بهداشهت، های مختلف نظيهر دفهاعدر حوزه های مليحفظ سرمای  ب توج  

صهورت به  ههای حيهاتي کشهوراطلاعات، ارتباطات، امنيت و غيره، بر اهميت تحليل فضایي زیرساخت

نهوان عبه رضوی خراساناستان در این ميان، (. Khammar & Saleh Gohari, 2013روزمره افزوده است)

قي ایران ضمن آنک  از اهميت استراتژیک دفاعي و شردر محدودة شمال یافت یکي از مناط  کليدی استصرار

توجهي در قياس با سایر غرافيایي نيز دارای گستردگي قابللحاظ جب  ای برخوردار است،ملاحظ مرزی قابل

ميهت بر اه ،)ع( در مرکز این استانقرارگيری حرم مطهر امام رضاهمچنين، باشد. نواحي همجوار خود مي

ای افهزوده اسهت. ههای منطصه مطالع  در ارتباط با قرارگيری زیرسهاختة مورددفاعي و پدافندی محدود

گي، سياسي و غيهره در شهمال و عنوان قطب تمرکزگرایي تجاری، اقتصادی، فرهنب ، همچنين، این استان

جمعيت  ب  ها نسبتهای بزرگ کشور دچار پراکنش نامنظم زیرساختشرقي ایران نظير سایر استانشمال

عنهوان به  نحوی ک  کلانشهر مشههدب  (.91: 5780)حيدری و باختر، دهای سکونتگاهي شده استو واح

های استان سبزوار، بيشترین حجم و ميزان از زیرساخت-ر کنار کُریدور اقتصادی نيشابورمرکز این استان د

ایي اسهتان)مناط  نصطهة روسهت 577ة شهری و نصط 59اند. حال آنک ، در بيش از را در خود متمرکز نموده

ها شدت نامتوازن و ميزان آنب  ،هاشرقي(، تمرکز و پراکنش نسبيتي این زیرساختشمالي، جنوبي و جنوب

)تراکم(، بسيار جغرافيایي و سکونتگاهي تحت پوشش از استانداردهای رایج در ارتباط با جمعيت و فضای

 & Azami)پهائين قهرار دارنهدب  مندی متوسطرهنحوی ک  اکثر این مناط  در وضعيت بهب  تر است،پائين

Heydari, 2019 .)گون  تهدید ؛ در مرحلة اول، در صورت بروز هراین امر از چند بُعد قابليت بررسي دارد

اقتصادی، اجتماعي، درماني، آموزشي، )های استانحد زیرساختازعلت تراکم بيشب  مستصيم و غيرمستصيم،

 به  ک  بهدون کمتهرین توجه های خاص سکونتگاهي و جغرافيایي ه( در گرهامدادی، حمل و نصل و غير

اند، در معهر  شهدیدترین ها، احداث شدهیابي صحيح زیرساختاصول پدافند غيرعامل در بحث مکان

نمود ک  این های مادی و جاني را تحميل خواهند ها قرار خواهند گرفت و ميزان بالایي از خسارتتخریب

مدت قابليت جبران نخواهد داشت. لذا در مرحلة دوم، چنين تراکم غيراسهتانداردی از ه و ميانامر در کوتا

در بدون وجود یک برنامة جامع آمایش دفاع سهرزميني  ،ها در مصياس فضایي جغرافيایي استانزیرساخت

ی مواج  خواهد با چالش جد هنگام وقوع بحران، ب  های استانهسایر محدود ب ارائ  خدمات زیرساختي 

-لذا، در قالب تبيين مسئل  پژوهش حاضر لازم است تا در چارچوب الگوهای تحليل فضایي و برنام  نمود.

ههای اسهتان های کليدی موثر بهر تحليهل فضهایي زیرسهاختپژوهان ، ضمن شناسایي پيشرانریزی آینده
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ههای محهدودة مهورد زیرسهاخت الگوهای تراکم و پراکندگي، با رویکرد پدافند غيرعاملرضوی خراسان

مهرتبط بها ایهن سهناریوهای  ن نيهزتحليل و متناسهب بها آبا استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيای مطالع  

  ارائ  شود. در اف  ميان مدت هازیرساخت

 نظری پژوهش -چارچوب مفهومی .2

جزئهي  ،نسهانيهای حيهاتي ههر محهدوده اتوزیع فضایي زیرساختپژوهي، در حوزة مطالعات آینده

نحهوی که  تحليهل توأمهان به  گهردد.های موثر بر آن فضها تلصهي مهيشناسایي پيشران از فرآیند اساسي

عرصهة در  يمهمه دفاعي و پدافندی، نصطة تحهول ابعادپژوهي در چارچوب آمایشي و آینده رویکردهای

آیهد. حساب ميب  ایمنطص  های غيرقابل دفاع در مصياسهای امن و عرض تحليل حوزهمطالعات مرتبط با 

بيان مهمترین تعاریف و مفاهيم مرتبط با موضوع پهژوهش پرداخته  شهده  ب  (8)در ادام ، در قالب جدول

 است.
 

 ین تعاریف و مفهوم مرتبط با پژوهشرمهمت .1جدول
 مأخذ تعریف تعریف مفهوم

 فضا

گزین شده است. از جای« اشياء محسوس»محيط همگون و نامحدودی است ک  در آن « فضا»

ک  « وسعت»باشد و با مفهوم تصسيم ميشدني و غيرقابلکمنظر لایپ و کانت، فضا امری ادرا

 . باشدشدني است، یکي نمينهایت و تصسيمبي

(؛ 5787)ادوارد

 (8301)زوی

 تحليل فضایي

منظور ب  در یک مفهوم کلي آن را درک یکپارچة محيط و پایش مستمر تغييرات فضایي

منظور ب  های مرتبط با فضاها و پدیدهنجش همگوني یا ناهمگوني در استصرار زیرساختس

 ،«یيفضا ليتحل» دانند.ها ميبودن توزیع زیرساختميزان استاندارد یا غيراستانداردسنجش 

آن با  یيفضا انيو ب يرفتار انسان یالگوها حيدنبال توضب  است ک  یيايجغراف ليتحل ينوع

 آن است. ب  مربوط يمکان هایليفضا و تحل ياصول هندس ب  توج 

(؛ 8303)ورث

(؛ 5780)حيدری

 (8900)کالن

توسعة پایدار 

 فضایي

عوامل انساني، اقتصادی و  های متصابل بيننظيم روابط و کنششامل تتوسعة پایدار فضایي 

ار از استعدادهای انساني گيری بهين  و پایدمنظور ایجاد سرزميني مبتني بر بهرهب  عوامل محيطي

شده و متناسب ی توسعة فضا در نظر گرفت هاها و چالشک  در آن ظرفيت باشدو محيطي مي

 یابد. تدوین مي عملياتي،های با آن برنام 

حيدری و 

 (؛ 5783)همکاران

 پيشران
ین گویند. اریزی را پيشران ميهای هدف برنام مجموع  عوامل کليدی اثرگذاری بر حوزه

 عوامل ضمن برخورداری از بالاترین اثرگذاری، بيشترین ثبات و پایداری را در سيستم فضایي

کور ساوا و 

 (5778)8کُنویتز

                                                             

1. Koresawa & Konvitz.  
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 مأخذ تعریف تعریف مفهوم

 آورند.وجود ميب 

 پژوهيآینده

دستان  ای آگاهان ، عامدان  و پيششيوهب  آینده،ب  بخشيدنپژوهي را دانش و معرفت شکلآینده

شهری ک  انجام آن، انسان را از غافلگيری در برابر توفان سهمگين تحولات نحوی ب  انددانست 

نحوی ک  از دل  ب  های شهری است؛برای هم  حوزه مندکند و کوششي نظاممحافظت مي

آورد. س  رویکرد اصلي مطرح در وجود ميب  های فردا راکردن یا نکردن امروز، واقعيتتغيير

شناسي است. ک  در این پژوهش از بيني و نشان نگری، پيشپس پژوهي الگوهایحوزة آینده

 شناسي استفاده شده است.نگر و نشان رویکردهای پس

رهنما و معروفي، 

 (5770)هان؛ 5781

ریز برنام 

 سناریو

های ممکن در تصميمات سازماني تعریف کشيدن آیندهتصویرب  سناریو را روشي منظم جهت

 ر آینده نصش داشت  باشند. د ک  ممکن است دنکنمي

چرماک و 

 (5778)8همکاران

پدافند 

 غيرعامل

تسهيل ، ک  موجب افزایش ارتصاء پایداری مليباشد ميای مسلحان غير اتمجموع  اقدام

پذیری، در مصابل تهدیدها و اقدامات کاهش آسيب و های ضروریمدیریت، تداوم فعاليت

 گردد. مينظامي دشمن 

(؛ 8331)توماس

زمان پدافند سا

غيرعامل 

 (5780)کشور

و  تراکم

پراکندگي 

 فضایي

و توزیع آن در مصياس در یک ناحي  را تراکم و فشردگي زیرساخت ها ميزان تمرکز زیرساخت

های گيری از فرصترساني و بهرهجهت تسریع در خدمات درفضاهای یک سکونتگاه انساني 

  نامند.پراکندگي فضایي ميرا برابر، 

(؛ 8331)5شوماخر

 (8330)9رینگلند

 Research Findings, 2020 مدخذ:
 

 لحهاظ رویکهرد و روشبه  شهدهژوهش حاضر با سهایر موضهوعات انجهامتفاوت پ ،توج نکت  قابل

فضها در دفاعي ابعاد آمایش استفاده از نحوی ک  ب  رفت  و ترکيب آن با سایر الگوهای مطالعاتي است.کارب 

های مرتبط با سيستم اطلاعات جغرافيایي، راهبرد نویني اسهت که  پژوهان  و تحليلدهکنار رویکردهای آین

ههای شناسایي پيشهرانهمچنين، نمود چنداني نداشت  است.  ،حوزة مطالعات استراتژیک دفاعي تاکنون در

ابعهاد  مدت از جمل  دیگرن سناریوهای مرتبط با آن در ميانها و تدویبر تحليل فضایي زیرساخت اثرگذار

در ادام  نظر نبوده است. ان در سایر مطالعات انجام شده مدآید ک  چندشمار ميب  نوآوران  این کار تحصيصي

گرفت  بر ابعاد مختلف موضهوع ارائه  شهده های صورت(، مروری بر مهمترین پژوهش5)در قالب جدول

 .است

                                                             

1. Chermak & et al.  

2. Schwmaxer. 

3. Ringland. 
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 های داخلی پیرامون ابعاد متفاوت موضوعپژوهش .2جدول
 محتوای پژوهش سال محقق

 5773 جلالي و دلاوری

، «کارگيری آنهای ب در مدیریت بحران و روش پژوهيآیندهکنندة تعييننصش » پژوهشي خود با عنوان ةدر مصال

یابي صحيح ها همچنين مکاناند. آنپدافند غيرعامل را عنصری اساسي در ادامة حيات شهری ارزیابي نموده

های مدیریت بحران را امری ضرروی در توسعة تسهيلات شهری معرفي شاخصب  نها و توج  همزماکاربری

 اند.نموده

اسفندیاری و 

 همکاران
5788 

با روش  «ایهای منطص توزیع زیرساختاحمر در  هلال جمعيت محوری نصش»ها در کتاب خود با عنوان آن

های معيت هلال احمر در مواج  با بحرانبررسي نصش ج ب  تجربيات گذشت ب  اسنادی و ميداني و توج 

کارگيری نهادهای متولي مدیریت بحران در دفاع اند. نتایج این پژوهش نشان دهندة اهميت ب شهری پرداخت 

 شهری است.

 5789 دلير و همکاران

تبریز با  لانشهرک تهدیدپذیر بر کاربرهای تدکيد با شهری پایدار توسعةهای موثر بر پيشران»ای با عنوان در مصال 

ها را در سطح جایگزیني کاربریب  های سيستمي و پيمایشي توج گيری از روش، و با بهره«GISمطالعات 

ها را عامل مهمي در یابي صحيح کاربریها، مکاناند. آنمورد بررسي قرار داده پژوهان آیندهشهر تبریز با نگاهي 

 اند.ودهتوسعة پایدار شهری بيان نمب  یابيدست

-تصوایي و حسني

 نژاد
5780 

 شهر بحران متولي مدیریت هایسازمان عملکردی -کالبدی پذیری آسيب »عنوان مصالة این پژوهشگران 

 هایسازمان عملکردی - کالبدی پذیریارزیابي آسيب و سنجش پژوهش این اصلي باشد. هدفمي« شيراز

و  AHPدر چارچوب مدل  معيار زیر 50 ي واصل شاخص 1 قالب در است ک  بحران مدیریت متولي

Promethee هایشاخص بين ک  در دهدنشان مي آمده بدست مورد تحليل قرار گرفت  است. نتایج 

-ترین عامل ميخشک با اهميت عنصر و سيستم سرمایشي کم اهميت رودخان  از فاصل  شاخص پژوهش،

 باشد.

و  زیویار

 همکاران
5780 

های امنيت، بحران، فصل مصول  1در  "پژوهيآینده کردیبا رو یشهر یزیربرنام "عنوان ها در کتاب خود با آن

 اند.آوری شهری و دفاع غيرعامل را مورد بررسي قرار دادهمدیریت بحران،تاب

 های خارجيپژوهش

 8330 8توین و مُونت ز

اصلي پژوهش خود را تحليل  ، هدف«های مکانيمفهوم آسيبب  نگاهي ساختاری»در کتاب خود با عنوان 

یابي صحيح  تدسيسات و اند و بحث  مکانهای شهری بيان نمودهیابي در استصرار زیرساختاهميت مکان

انر،ی، ساختارها و منابع، ب  دسترسي محدود)ای و بنيادیس  فاکتور: الف( عوامل ریش ب  تجهيزات شهری را

موسسات محلي، آموزش، کيفيت زندگي، تحولات جمعيتي، )اميکهای دیننظام ایدئولو،یک و..(، ب( مؤلف 

ها، نظام کالبدی، عملکردهای سازماني، محيط فيزیکي، زیر ساخت)شهرنشيني و...( و پ( شرایط ایمني

ها بر طب  اصول یابي کاربریمصولة مکانب  رو، این پژوهش امنيت ساکنان شهر رااند. از ایناپيدمي( پيوند زده

 غيرعامل پيوند زده است. پدافند 

                                                             

1. Twin & Montez. 



 دوم ةهای جغرافيای سياسي                                                شمارمجلّة پژوهش                                               850

 

 محتوای پژوهش سال محقق

وایتني و 

 همکاران
5780 

گزیني تجهيزات و تدسيسات بررسي نحوة مکانب  ،"دفاع غيرعامل و تدسيسات شهری"ای با عنوان در مصال 

گيری از روش ها در این پژوهش با بهرهاند. آنخدماتي در نواحي شهری کشورهای جهان سوم پرداخت 

 اند ک  هيچ کدام از کشورهای مورد مطالع این نتيج  دست یافت ب  ی محص  ساخت ای و استانداردهامصایس 

های انساني و غيرانساني در وضعيت هنگام بروز بحرانب  گزیني صحيح عناصر حياتي شهرلحاظ مکانب 

 مطلوبي قرار ندارند. 

 5780 8اوانس

ک  با هدف تسریع در فرآیند « ني و امنيت شهرونداننشاهای آتشمحافظت از ایستگاه»در مصالة خود با عنوان 

پذیری آسيب نگارش در آورده است، ضمن  بررسي ميزان  ب  شهروندان در مواقع بحرانب  رسانيخدمات

بندی استراتژیک از مسائل مرتبط با اولویتب  های نظامي در لندن،هنگام بروز بحرانب  نشانيهای آتشایستگاه

های یابي صحيح ایستگاهلحاظ مکانب  ترین محلات شهر لندن رااخت  است و در نهایت، امنموضوع پرد

 نشاني مشخص نموده است. آن گون  ک  مطرح گردید.آتش

 5783 نلسون

بررسي تخریب منابع ب  صورت ضمنيب  «فضاهای شهری و تهدیدهای استراتژیک»ای تحت عنوان در مصال 

گيری این منظور با بهرهب  وقوع حوادث تروریستي در شهرهای اروپایي پرداخت  است. وی دنبالب  زیرساختي

بندی نموده است و با بيان نصاط رو را طبص نگران ، مهمترین تهدیدهای پيشاز مطالعات استراتژیک و آینده

چارچوب ماتریس قوت و فرصت هر کدام از کشورها در مواج  با چنين شرایطي، پيشنهادهای خود را در 

 ارائ  داده است.  5سوات

 Research Findings, 2020 مدخذ:

 معرفی محدودۀ مورد مطالعه .3

 80درجه  و  08دقيصه  تها  81درج   10جغرافيایي  در بين طولشرقي ایران در شمالرضوی خراسان

 ایهن اسهتان .ده اسهتدقيص  واقع ش 93درج  و  90دقيص  تا  50درج  و  99جغرافيایي  دقيص  و در عر 

بر مبنای (. Iran Statistic Center, 2019)باشدميدهستان  801شهر و  09بخش،  07شهرستان،  50 دارای

نفر بوده  0177777بيش از رضوی خراسان ، جمعيت استان8930شده در سال آوریآخرین آمارهای جمع

بيش از طبيعي بایستي اشاره نمود ک   لحاظ جغرافيایب  (.Khorasan Razavi Governorate, 2019)است

دهنهد که  مهي ترشهياری تشهکيل ةجهوان دورههای را کوهسهتان محدودة مورد مطالع نيمي از مساحت 

های استان ایفا ند و نصش مهمي در ادام  حيات دشتهيماليا را دار_خوردگي آلپهای عمومي چينویژگي

معتدل شمالي قرار  ةرضوی در ناحيخراساناستان ين، همچن(. Geological Survey of Iran, 2018)کنندمي

طهرف جنهوب افهزایش به  کلي، آب و هوای متغير دارد. دمای هوای استان از شمالطورب  گرفت  است و
                                                             

1. Evans.  
2. SWOT Matrix.  
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 ,Khorasan Razavi Meteorological Organization)شودآن کاست  مية ولي از ميزان بارش سالانیابد؛ مي

شمالي و  س  استان خراسان رضوی،ب  8909در تابستان سال رضوی خراسانن پس از تصسيم استا(. 2019

خهود گرفهت. به  شهکل جغرافيهای جدیهدی را عنوان هست  اصلي خراسان بهزرگ،ب  این استان ،جنوبي

کيلهومتر  88339 حهدود و جمهوری اسلامي ایران را در برگرفت درصد از خاک کشور  0 ،رضویخراسان

 975کيلومتر با جمهوری ترکمنستان و از شرق  198شرقي این استان از شمال و شمال دارد. مربع وسعت

خراسهان  ههای خراسهان شهمالي،استانب  باشد و از لحاظ مرزهای داخليکيلومتر با افغانستان هم مرز مي

ههای شهده در قالهب ویژگهيموارد بيان (.Entezari & et al, 2013)باشدیزد و سمنان محدود مي جنوبي،

همواره در معر  تهدیدهای جدی نظامي، طبيعي، رضوی خراسانباعث شده است ک  استان  ،شدهتحليل

اقتصادی و مواردی از این دست باشد. این امر اهميت انجام پژوهش حاضر را در محدودة مهورد مطالعه  

 بيش از پيش، ضروری نموده است. 

 

 
 اسلامی ایران و شمال شرق کشور.در جمهوری رضوی خراسانموقعیت استان  .1شکل

 Research Findings, 2020 مدخذ:
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 شناسی تحقیقروش .4

ههای آمهاری در اسهنادی و پيمهایش -ایتحليلي، مبتني بر مطالعات کتابخان  -روش تحصي  توصيفي

و  8مههکميههک)افههزارینههرمالگوهههای و (، GIS)سيسههتم اطلاعههات جغرافيههایيهههای چههارچوب تحليههل

 مطالعه تبيين وضهعيت  کلهي محهدودة مورددر مرحلة توصيفي، ضمن  ،باشد. در ادام ( مي5سناریوویزارد

 بررسهيههای افهراد نمونه  های استان، ویژگهيهای تحليل فضایي در مصياس زیرساختلحاظ شاخصب 

جامع  آماری تحصي  در دو مصياس انسهاني و فضهایي از قابليهت تعریهف و تفکيهک  ،این اعتبارب  گردید.

و رضوی خراساننحوی ک  در مصياس فضایي، عبارتست از کل فضای جغرافيایي استان ب  رخوردار است.ب

عنوان کارشناسان و ب  توان مجموع  افرادی دانست ک در مصياس کارشناسان و نخبگان، جامع  آماری را مي

مطالعات  کارگيریب  و پيرامون اندفعاليت بوده ب  نخبگان علمي و اجرایي در محدودة مورد مطالع  مشغول

از دانش و تجربيات لازم رضوی خراسانای در مصياس های منطص پژوهي در عرصة توزیع زیرساختآینده

، هدفمنهد يرتصهادفيغ یريهگنمون در این پژوهش با انتخاب حالت حداکثری از طری   برخوردار باشند.

نفر از نخبگان علمهي و اجرائهي بها  51سراسر استان و نفر از کارشناسان حوزة مورد مطالع  در  81تعداد 

عنهوان ب  بررسيای در محدودة موردنفر از مسئولان محلي و منطص  87نفر از اساتيد دانشگاه و  81ترکيب 

نظيهر انهر،ی، صهنعتي، )های مهرتبطها در حوزهبا تفکيک زیرساخت ،م ااددر  افراد نمون  برگزیده شدند.

های مربوط ها مورد ارزیابي قرار گرفت و با فراخواني لای گوی توزیع فضایي زیرساختدرماني و غيره(، ال

ها در مصياس ، چگونگي توزیع این زیرساخت9در محيط سيستم اطلاعاتي جغرافيایي و ابزار تحليل فضایي

ميهزان های مختلهف در محهدودة، ضریب تراکم زیرساخت ب دست آمد. در ادام  با محاسب  فضایي استان

هنگام وقوع بحران با ب  هاپذیری زیرساختگردید. همچنين، جهت محاسبة ميزان آسيبب انباشتگي محاس

هها مهورد سهنجش و نامهة مهرتبط، شهاخصدست آمده و در قالب تدوین پرسهشب  هایتراکم ب  توج 

پذیری را دارا ترین ميزان آسيبهایي ک  بالاترین تا پایينامتيازدهي قرار گرفت و در نهایت رتبة زیرساخت

در ها نام دست آمده از پرسشب  بندی متناسب از آن ارائ  گردید. سپس، آراءدست آمده و طبص ب  باشند،مي

: 5، ضهعيفرگهذاری ثا: 8خنثي،  : اثرگذاریP(7تا  7های در قالب اثرگذاریمک افزار ميکچارچوب نزم

کم تا در طيف خيلي)1تا  7های و عدم قطعيت: اثرگذاری بالصوه( Pو  د: اثرگذاری زیا9متوسط، اثرگذاری 
                                                             

1. Mic Mac software.  

2. Scenario Wizard Planning.  

3. Spatial Analysis Tool 
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و  ب عهدم قطعيهت محاسه -های حاصل در قالب نمودار اثرسهنجيگردید. خروجي بندیزیاد( طبص خيلي

سهازی آن در قالهب کيفي( و کمي)بر مبنای آراء نخبگاني ،قبول و بحرانيسپس سناریوهای مطلوب، قابل

اندازهای مرتبط بها ههر کهدام صورت گرفت و چشمشدید منفي(، )-9شدید مثبت( تا )+9 سنجياعتباری

 تدوین گردید.

 

 
 نمودار فرآیندی پژوهش.. 2شکل

 Research Findings, 2020 مدخذ:

 های پژوهشیافته .5

 رضوییش دفاعی سرزمین در استان خراسانوضعیت کلی سیستم آما .1. 5

در  نيسرزم يدفاع شیآماکي درست از وضعيت  پایداری یا ناپایداری  سيستم  درب  یابيمنظور دستب  

بررسي در سطح صفح  ها و متغيرهای موردنحوة چيدمان و توزیع شاخصب  مطالع ، بایستيمحدودة مورد

ههای پایهدار ها، توج  نمود. در سيسهتمنمودارهای استراتژیک و سناریونگران  و تحليل فضایي زیرساخت

صهورت تصریبها  ب  بودن تعدادی ضریب اثرگذاری و تدثيرپذیری بالاو دفاعي، توزیع متغيرها با دارا شيآمای

ههای ناپایهدار که  در سيسهتمانگليسي خواهد بود، درحهالي Lصورت ب  مساوی در نصاط مختلف نمودار
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-و جنوبشرقي لشماهای حول خط قطری در جهت ،صورت توزیع نامتوازان ضرایبب  این امرآمایشي 

نمودار ارائه   ةتوان الگوی واحدی در توزیع متغيرها در صفحغربي نمودار خواهد بود و علاوه بر این نمي

-های بعدی خواهد آمد، مهيشده و همچنين آنچ  در قسمت ب های محاسمجموع  ارزش ب  با توج  داد.

ها و نحوی ک  دادهب  ،بردر شدیدی رنج ميتوان گفت ک  سيستم  آمایش دفاعي سرزمين از ناپایداری بسيا

 باشهد،مندی در توزیع مهيمتفاوت بهره ميزانبرخورداری از روندی یکسان، دارای ها ضمن عدمتوزیع آن

ههای طع و اثرگهذاریو... مطاب  ماتریس اثرات متصها 839، 830، 830ای ک  پس از امتيازهای بالای گون ب 

صورت ب  وجود ندارد و شده برای متغيرهاب های محاسای از ارزشميان  ودحد مستصيم و غيرمستصيم، دیگر

هها شویم ک  این روند معمولي و اسهتاندارد در توزیهع شهاخصتری مواج  ميآني با ضرایب بسيار پائين

باشهد که  در دارای متغيرههای مسهتصل، کليهدی و نتيجه  مهي ی،هر سيستم پایدار ،کليطورب  باشد.نمي

ههای هها دارای ارزشباشد، زیهرا اکثهر شهاخصتفکيک این عناصر بسيار سخت مي ،های ناپایدارستمسي

صهورت به  ها نيز از دیگر متغيرهها و از همهدیگرهم بوده و اثرگذاری و تدثيرپذیری آن ب  عددی نزدیک

 باشد. هم و بينابيني مي ب  های نزدیکميان 

 

 
 در سیستم.پایداری یا ناپایداری  .3شکل

 Heydai & Bakhtar, 2018؛ Godet, 1991 & Zali, 2009 مدخذ:
 

 های استان خراسان رضویتراکم زیرساخت .2. 5

نيازمند  آنعدی است ک  ساماندهي بُهای انساني، موضوعي پيچيده و چندبسياری از پدیده مانندتراکم 

مورد نيهاز ها، مدل و ابزارهای خاص ، روشهااستفاده از سياست دنبال آنب  نگرش کلان و جامع است و
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 ثيراتدته به  ای و حتهي جههاني و توجه منطص  شرایط محلي، ب  کارگيری آنها نيازمند اشراف ک  ب است

 و انباشتگي وضعيت معني ب  ک  گردندها مشخص ميدر رابط  با سران دارد. تراکم  تکنولو،ی بر این پدیده

 در غيره و هازیرساخت، روستاها، شهرها توزیع جغرافيایي باشد ومي عارض  ویژگي یا عارض  یک تجمع

ست ک  متهدثر بيني و کنترل کاربری اراضيپيش یکي از مفاهيم کليدی جهت و دهدرا نشان مي زمين سطح

 از تراکم دادننشان برای. باشدميهای اجتماعي، فرهنگي و اقتصادی های سياسي، زمين از فرهنگ، نگرش

ابهزار  به ههای مربوطه  در جعهر عارض  بعد از فراخواني لای  ،شود. برای این کاراستفاده مي GISامانة س

Spatial Analysis ب  بخش مربوطDensity ایهن دسهتور براسهاسرا  عارض  هر و تراکم کرده انتخاب را 

در  نماید.مي ب تراکم را محاس ،هم ب  هانحوی ک  سامان  بر اساس نزدیکي زیرساختب  نمائيم.مي مشخص

ههای اصهلي اسهتان تمهامي زیرسهاختتراکم های دقي  فضایي، تحليلب  یابيجهت دست ،این پژوهش

ها و سدها، شبکة گاز، نفت، برق و بنزین(، فرودگاه)خطوط انر،یهمچون مراکز صنعتي، رضوی خراسان

و مراکز آموزشي و دانشگاهي، مهورد  مراکز درماني ها وهای روستایي و شهری استان، تراکم بيمارستانراه

( در 1)ها از شکلبرای بررسي تراکم زیرساختنظر بوده است. های نهایي مدتوج  قرار گرفت  و در تحليل

 قالب سيستم اطلاعات جغرافيایي استفاده شده است.
 

 
 .GISهای مرتبط با آن در ها و شکلفرمول محاسبۀ تراکم زیرساخت .4شکل

 Research Findings, 2020 دخذ:م
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بررسي تراکم کهل  ب  ا، اقدامصورت مجزب  های استاندر نهایت، پس از بررسي هر یک از زیرساخت

 ،رضهویخراسهانها در سطح اسهتان ها گردید و جهت بررسي وضعيت تراکم کل زیرساختزیرساخت

ها با رنگ تيره و ا از نظر وضعيت زیرساختبا تراکم بال يهایشهرستاندر این شکل،  ( تهي  گردید،1)شکل

ي با تراکم یهاشهرستان این شکل،بر اساس  .اندهای با تراکم پایين با رنگ روشن نشان داده شدهشهرستان

باشهند و سهایر جهام مهيتربهتحيدری ، گنابهاد و تربتسبزوار، نيشابور، شامل مشهد،  های زیرساختبالا

از تراکم پهایيني وزه، خوشاب، داورزن، تایباد، بردسکن، رشتخوار و زاوه همچون فيرهای استان شهرستان

ها وجود لحاظ توزیع فضایي زیرساختب  هيچ تناسبي ،تراکمي ک  بين این دو طيفنحوی ب  برخوردارند.

ور، رغم تراکم حداکثری در مناط  مهذکتوان اشاره نمود ک  عليها ميدر تحليلي دیگر از این تراکمندارد. 

هنگهام وقهوع بحهران، ب  گيری بالا خواهد بود ک  این امرچشمطورب  پذیری این نواحي نيزضریب آسيب

رساني را نيز با چالش جدی مواج  خواهد نمود. این امهر خدماتضمن افزایش خسارت ناشي از تهدید، 

صهول آمهایش صهحيح چندان بها ارضوی خراسانهای استان دهد ک  تراکم و توزیع زیرساختنشان مي

بها ها و تدوین اسناد آمایش دفاعي مرتبط با آن فضایي انطباق نداشت  و لازم است ک  با بازنگری این تراکم

هنگهام به  پهذیری راخسهارتها، ضهریب پژوهان ، ضمن بازتوزیع استاندارد زیرساخترویکردهای آینده

 حداقل ممکن کاهش داد.ب  بحران
 

 
 های استان خراسان رضوی.ساختتراکم کل زیر .5شکل

 Research Findings, 2020 مدخذ:
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 رضویاستان خراسان هایزیرساخت پذیریآسیب میزان تعیین .3. 5

 از گردند.مي بندیدست  حفاظتقابل و مهم حساس، حياتي، سطح چهار سطح اهميت( در)ثصل سطوح

 و پرو،ه این برای شدهتعریف سطحب  توج  با ایستياست، ب گسترده بسيار هااستان ثصل مراکز تعداد ک  آنجا

 در تاثيرگهذاری درصهورت و سهپس استان در اول درج  در مراکز این کلان جایگاهب  ،هاآن اهميت درک

 منظورب  گيرد. قرار ثصل ارزیابي استان مورد سطح در بایستي مراکز این اهميت رو،این شود. از توج  ،کشور

 شد. بر استفاده کشور غيرعامل پدافند توسط سازمان شدهارائ  جداول آخرین از مراکز، ینا ثصل سطح تعيين

 توج  با و گرفت  قرار ارزیابي مورد مراکز این های مختلف،شاخص و معيارها ب  توج  با جداول این اساس

 در کارکرد و نصش نهمچو مختلفي هایجنب  معيارها . ایندیگرد استخراج ثصل سطح آمده، بدست عدد ب 

فرد بودن، امکان جایگزیني، ب  های امنيت ملي، منحصرآفریني، تدثير بر مؤلف شنص، استان و کشور امور اداره

 گيرد. ای را در بر ميپذیری و ارزش سرمای تبعات آسيب
 

 پذیریبراساس میزان آسیبرضوی خراسانهای استان بندی زیرساختاولویت .3جدول

 مرهن دارایی
 بندیرتبه

 رتبه
 قابل حفاظت مهم حساس حیاتی

 8     07 نژاد مشهدفردوگاه شهيد هاشمي

 5     03 شهرک صنعتي توس

 9     03 سد دوستي

 1     00 نيروگاه طوس مشهد

 1     01 آهن مشهدراه

 0     01 صدا و سيمای خراسان

 0     09 فرودگاه سرخس

 0     08 فرودگاه سبزوار

 3     11 فرودگاه گناباد

 87     19 سيکل ترکيبي نيشابور

 88     15 نيروگاه شریعتي

 85     17 قرارگاه شمال شرق

 89     11 پورنيروگاه شهيد عباس

 81     11 مجتمع سنگ آهن سنگان خواف

 81     11 مجتمع فولاد خراسان
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 مرهن دارایی
 بندیرتبه

 رتبه
 قابل حفاظت مهم حساس حیاتی

 80     19 نژاد سرخسپالایشگاه شهيد هاشمي

 80     15 یران خودرو خراسانا

 80     50 سيلوی گندم مشهد

 83     50 شهرک صنعتي سبزوار

 .Passive Defense Organization, 2020 مدخذ:
 

 خصوص در گرفت های صورتو بررسي مصاحب  نام پرسش ( و نتایج حاصل از9)جدولب  توج  با

 و مهم عنوانب  زیرساخت 0حساس،  زیرساخت عنوانب  استان در زیرساخت اصلي 85 استان، ثصل نصاط

-بنهدی آسهيب(، در ادام ، پهنه 9)متناظر با جدولشدند.  شناسایي حفاظتقابل عنوانب  هازیرساخت بصي 

، دسترسي و زیستي و بيولو،یکهای طبيعي، از منظر شاخصرضوی خراسانهای استان پذیری زیرساخت

 ، ارائ  شده است.زیرساخت وضعيتارتباطي و ارزیابي نهایي از 

 های طبیعیپذیری بر مبنای شاخص. تحلیل آسیب1. 3. 5

و  جهاتهای طبيعي ابعادی همچون از منظر شاخصرضوی خراسانهای استان در تحليل زیرساخت

 نهوع خهاکو  خيزی، زمين لغزش، سطوح ارتفاعي، سطوح اقليميهای سيلابي، زلزل ، پهن بيش درجات

های اساسي استان با از زیرساخت %07دست آمده، بيش از ب  هایوج  قرار گرفت  است. بنا بر یافت مورد ت

یابي مناسب های دارای مکانباشند. همچنين، عمده کانونافزایش ميزان شيب، در معر  لغزش جدی مي

چهون مشههد، شههرهای بهزرگ اسهتان همب  مطالع  مربوطن شيب موجود در عرصة محدودة موردپيرامو

یافت  در شهرهای سطح دو و سوم استان های استصرارباشد و کماکان زیرساختحيدری  ميتربتنيشابور و 

رضهوی خراسهانپذیری استان وضع مطلوبي ندارد. همچنين، جهت بررسي آسيب ،و اکثرا نصاط روستایي

های کم تا پهن پذیری خيليآسيب های باصورت پهن ب  های استانخيزی، شهرستانهای زلزل براساس پهن 

ههای گنابهاد، زیاد در برابر زلزل  مورد بررسي قرار گرفتند. بر ایهن اسهاس شهرسهتانپذیری خيليبا آسيب

ههای خليهل آبهاد، داورزن، خوشهاب، زیاد، شهرسهتانپذیری خيليی با آسيبابجستان، رشتخوار در پهن 

های سهرخس، کلهات، کاشهمر، پذیری زیاد؛ و شهرستانا آسيبای بحيدری  در پهن تربتجوین، سبزوار، 

هها نيهز از در پذیری متوسط قرار دارند و سایر شهرستانبا آسيب ایبردسکن، رشتخوار، م  ولات در پهن 

ههای درگهز، کلهات، شهرسهتان فکم قرار دارند. از نظر زمين لغزشهایي با آسيب پذیری کم تا خيليپهن 
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های جوین، جغتهای، و شهرستان دگرفتنزیاد و زیاد قرارپذیری خيليبا آسيب يهایپهن  چناران وگناباد در

ههایي بها غرب سبزوار در پهنه  های شمال شرقهایي از نيشابور، فيروزه، خوشاب، بخشداورزن، بخش

 لغزش پذیری متوسطي در برابر زمينها آسيباند و سایر شهرستانکم قرار گرفت پذیری کم و خيليآسيب

های سرخس، گناباد، خواف، تایبهاد، رشهتخوار، مه  دارند. این امر برای سطوحي ارتفاعي شامل شهرستان

براساس نوع رضوی خراسانپذیری استان آسيبباشد. ميکم پذیری کم و خيليولات و بردسکن با آسيب

ههای چنهاران، هرسهتانزیاد شهامل شپذیری زیاد و خيليبا آسيب يهایخاک بدین صورت است ک  پهن 

 باشند.نيشابور، سبزوار، داورزن، مشهد، قوچان، بجستان، گناباد، خليل آباد و فيروزه، مي

 

 
 طبیعی. هایشاخص نظر ازرضوی خراساناستان  پذیریآسیب میزان بندیپهنه .6شکل

 .Research Findings, 2020مدخذ: 
 

ههای بها زیهاد بها رنهگ قرمهز و شهرسهتانخيلهيپذیری های با آسيب(، شهرستان0)بر اساس شکل

های بردسهکن، درگهز، کم با رنگ آبي پررنگ نشان داده شده است. بنابراین، شهرستانپذیری خيليآسيب

جام، نواحي تربت، سرخس و مشهد، نواحي شمالي غرب کلاتنيم  شمالي قوچان، بجستان، گناباد، شمال
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 نهواحي ک  گفت توانپذیرترین نواحي هستند. لذا، ميآسيب های طبيعي،مرکزی نيشابور از نظر شاخص

در  را های طبيعهيپذیری شهاخصآسهيب غهرب اسهتان، بيشهترینغربي، جنوب و جنوبشمالي، شمال

سهبزوار،  استان همچهون جغتهای، جهوین، غربهایي از شمالشرقي و بخشنواحي جنوب و گيرندبرمي

 پذیری را دارند. آسيب اد، کاشمر و غيره، کمترین ميزانآبولات، رشتخوار، خليلآباد، م خليل

 های زیستی و بیولوژیکبر مبنای شاخصرضوی خراسانپذیری استان . تحلیل آسیب2. 3. 5

ای آبي، مناط  سدهها، کاربری اراضي، تالابب  پارامترهایي همچون نزدیکياین شاخص در برگيرندة 

زیسهت، ارزیهابي و ردیهابي تهدثيرات محهيط باشد. در مطالعاتمي هاشده و آبراه شهری، مناط  حفاظت

های مختلف انسان بر شرایط فيزیکي، شيميایي و زیستي از اهميت زیادی برخوردار است. بررسي فعاليت

ها در های محيطي و ورود آلاینهدهزیستي یعني گياهي و خانوری، اطلاعات زیادی از تنش ةتغييرات جامع

بنهدی ميهزان پهنه جههت  ،دههد. در ایهن پهژوهشزیست قرار ميطهای محيیزان و سازماراختيار برنام 

 و زیستي هایشاخص از کدام هر امتيازهای اعمال از ، بعدهای زیستيپذیری استان از نظر شاخصآسيب

ههایي بها دههد که  پهنه گردید. این شهکل، نشهان مهي ( توليد0)، شکلGISافزارمنر محيط در بيولو،یک

انهد. کم با رنگ آبي مشخص شهدهپذیری خيليهایي با آسيبزیاد با رنگ قرمز و پهن پذیری خيلييبآس

اند، شامل چنهاران، سهرخس، زیاد قرار گرفت پذیری خيليهای با آسيبهایي ک  در پهن بنابراین، شهرستان

شرق غرب مشهد، شمالالو شرق فریمان، نيم  شرقي و شم جوین، جغتای، داورزن، بينالود، نواحي شمال

باشهند و سهایر کهم شهامل بجسهتان، گنابهاد مهيپهذیری خيلهيهای با آسيبباشند. شهرستاننيشابور مي

توان گفت مي (0)شکل پذیری کم تا زیاد قرار دارند. در نهایت براساسهای با آسيبهای در پهن شهرستان

زیاد پذیری خيليبا آسيب يهایدر پهن  ،ار دارندقررضوی خراسانهایي ک  در نيم  شمالي استان شهرستان

 اند.کم قرار گرفت پذیری متوسط تا خيليهای با آسيبجنوبي در پهن های نيمة و زیاد و شهرستان



         893…                                                                      یيفضا عیموثر بر توز های شرانيپ پژوهي ندهیآ                                سال چهارم          

 

 
 زیستی. هایشاخص نظر از استان پذیریآسیب میزان بندیپهنه .7شکل

 .Research Findings, 2020 مدخذ:
 

 های دسترسی و ارتباطی بر مبنای شاخصرضوی خراسانذیری استان پتحلیل آسیب. 3. 3. 5

المللي، مسير ارتباطي، خطوط انتصال شاخص دسترسي و ارتباطي شامل زیرمعيارهای همچون مرز بين

 دسترسي شاخص اصلي لای  پنج های ارتباطي است. امتيازبندیسایر زیرساختهای هوایي و انر،ی، دالان

 7371 امتيهاز بها پهل و تونل آهن،راه و اهميت بيشترین 73100 امتياز با الملليبين هایک  مرز دهدمي نشان

های اسهتان هم  شهرستان گفت توان( مي0)شکل است. براساس داده اختصاص خودب  را کمترین اهميت

رنگ ک  های قرمز ها پهن انپذیر هستند و در هم  شهرستهای دسترسي آسيببدون استثناء از نظر شاخص

کهم که  بها پذیری خيليبندی، آسيبطبص باشد، وجود دارد. در این زیاد ميذیری خيليپدهنده آسيبنشان

ههایي از ههر شهرسهتان در معهر  لهذا، بخش باشهد،رنگ آبي نشان داده شهده اسهت نيهز موجهود مي

انهد که  بيهانگر  کهم قهرار گرفته پذیری خيليهایي نيز در معر  آسيبزیاد و بخشپذیری خيليآسيب

های مرتبط بها ای در هر شهرستان است ک  لازم است با اصلاح سياستهای داخلي و درون منطص تفاوت

های دسترسي، موارد رفع گردد تا در صورت تهدید احتمالي، مسهيرهای دسترسهي حفاظت از زیرساخت

 با اختلال جدی همراه نگردد و امکان ارائ  خدمات تداوم پيدا کند.
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 دسترسی. هایشاخص نظر از استان پذیریآسیب میزان بندیپهنه. 8لشک

 .Research Findings, 2020 مدخذ:
 

 فاصله از زیرساخت بر مبنای شاخصرضوی خراسانپذیری استان . تحلیل آسیب4. 3. 5

ور و عنوان منبهع اصهلي درآمهد کشهب  و انتصال برق و انر،یپتروشيمي ، ها، صنایع نفت و گازنيروگاه

طبيعهي و  در برابهر حملهات دشهمن و حهوادث ،دليل حساسيت و قابليت اشهتعال و انفجهارب  همچنين

در حوزة آمهایش غيرعامل  د و نيازمند برنام  جامع و مدوني در حوزه پدافندنباشپذیر ميغيرطبيعي آسيب

 مراکز و ، فرودگاهو معادنصنایع )گروه 0 در استان زیرساخت 51 منظور این ند. برایباشميدفاعي سرزمين 

مراکز انبارداری، مراکز درماني، مراکز نظامي، مراکز رادیویي و تلویزیهوني و سهردخان  و  و سوخت توزیع

 این اعمال گردید. جهت لحاظ مربوط ، امتياز و فاصل  هایبازه هاآن از هر کدام برای و شد بندیدست انبار( 

 توجه  بها امتيازبنهدی ( گردیدنهد و وMerge)پيوسهت  بها ههم گهروه هم هایلای  GIS محيط در شاخص

 نشان زیرساخت از فاصل  شاخص اصلي لای  شش امتيازبندیگردید.  اعمال کارشناسان نظر و استانداردهاب 

 اهميهت را کمتهرین 7371 امتيهاز بها سيما و صدا و اهميت بيشترین 73111 امتياز با نظامي مراکز ک  دهدمي

های پذیری خيلهي زیهاد در پهنه هایي با آسيب، شهرستان(3)بر اساس شکل است. داده صاختصا خودب 

با رنهگ رضوی خراسانهای استان پذیری خيلي کم در پهن هایي با آسيباستان با رنگ قرمز و شهرستان
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-ان و بخشجام، تایباد، خواف، گناباد، بجستتربتهای سرخس، اند. لذا، شهرستانآبي قرار نشان داده شده

انهد. از سهوی دیگهر، پذیری خيلي کم تا متوسط قهرار گرفت های با آسيبهای زیادی از بردسکن در پهن 

حيدری ، رشتخوار، سبزوار، خوشاب، جوین و تربتهای بينالود، مشهد، نيشابور، چناران، قوچان، شهرستان

 ند. اپذیری خيلي زیاد و زیاد واقع شدههای با آسيبفيروزه در پهن 
 

 
 زیرساخت. از فاصله هایشاخص نظر ازرضوی خراسان استان پذیریآسیب میزان بندیپهنه .9شکل

 .Research Findings, 2020 مدخذ:
 

 یپذیری سطح جغرافیایی استان خراسان رضومیزان آسیب. 5. 3. 5

 نظهر ازرضوی اسانخر استان ها انجام شده است،لای  گذاریهمروی ( ک  در نتيج 87)مطاب  با شکل

کهم زیاد، زیاد، متوسط، کم و خيلهيپذیری خيليهایي با آسيبپنج طبص  با عنوان شهرستانب  پذیریآسيب

زیاد برخوردارند ک  شامل پذیری زیاد و خيليهایي ک  از آسيبشکل، شهرستان مطاب  باشوند. تصسيم مي

غرب مشهد، نيم  غربي زاوه، شمال فریمان، غرب و جنوبغربي  ةهای فریمان، بينالود، تایباد، نيمشهرستان

کم پذیری کم و خيليهایي با آسيبشرق م  ولات و شرق کاشمر هستند. شهرستانغرب رشتخوار، شمال

باشند های درگز، سرخس، بجستان، بردسکن، سبزوار، داورزن، جوین، جغتای و قوچان ميشامل شهرستان

ها، استان پذیری زیرساختکلي از منظر آسيبطورب  عيت متوسط قرار دارند.ها نيز در وضو سایر شهرستان
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باشهند. مي پهذیرآسهيب مرزی و مرکهزی اسهتان مناط  بيشتر و دارد را وضعيت متوسطيرضوی خراسان

 هایشهرستان، استان و مرکزی شرقيجنوب مرزی مناط  است، شده داده ( نشان87)شکل در ک  همچنان

 گيرنهد.برمي در را پذیرآسيب نواحي بيشترین، نيشابور و حيدری ، فریمانتربتمشهد،  ، باخرز،خواف، تایباد

باشهد. مي تفکيهکقابل پهن  پنجب  پذیریآسيب نظر از استان ک  دهدمي نشان رستری گرمحاسب  مدل نتایج

پذیری زیهاد (، پهن  با آسيبدرصد 0399)هکتار 008170با  برابر مساحتي ک  زیادپذیری خيليآسيب با پهن 

 53300)هکتهار 9193091پذیری متوسط برابر بها ای با آسيبدرصد(، پهن  80315)هکتار 8309383برابر با 

پذیری خيلهي درصد( و پهن  با آسيب 80331)هکتار 5789713پذیری کم برابر با ای با آسيبدرصد(، پهن 

  شد.بامي، درصد( 5331)هکتار 9131089کم برابر با 
 

 
 استان خراسان رضوی. جغرافیایی سطح پذیریآسیب میزان .11شکل

 .Research Findings, 2020 مدخذ:
 

 های استان خراسان رضویهای کلیدی موثر بر تحلیل فضایی زیرساخت. پیشران4. 5

های استان خراسهان رضهوی، بها های کليدی موثر بر تحليل فضایي زیرساختبرای شناسایي پيشران

های نخبگاني، ابتدا ليستي از متغيرهای موثر بر موضهوع تهيه  و پهس از اسناد فرادست و مصاحب ب  ج تو

دسهت ب  57×57با ابعاد  N*N(، در قالب یک ماتریس 5)صورت جدولب  انجام مطالعات تکميلي، ليستي
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 به  دگهذاری  خهاصکُ مهک در چهارچوبافزار ميکنرمب  آمد. سپس هر کدام از این متغيرها برای ورود

 افزار تعریف شدند. های هر کدام نيز در محيط نرمسيستم معرفي و زیرمجموع 
 

 های استان خراسان رضویلیست متغیرهای اولیۀ موثر بر تحلیل فضایی زیرستاخت .4جدول

N° نماد توصیف عنوان اختصاری عنوان کامل 

1 M1 M1 مدیریت خبره و کارآمد M1 

2 M2 M2 ي با مدیریت بحرانآشنای M2 

3 M3 M3 مدیریت یکپارچ  و منعطف M3 

4 PS1 PS1 های پدافند غيرعاملرعایت پرتکل PS1 

5 PS2 PS2 امنيتي در حوزة پدافند غيرعامل -وجود سلسل  مراتب کارآمد سياسي PS2 

6 PS3 PS3 هاها و استصرار آنرعایت اصول حفاظتي در حوزة زیرساخت PS3 

7 LP1 LP1   روز نمودن قوانين پدافند غيرعاملب LP1 

8 LP2 LP2 های قانوني حوزه پدافند غيرعاملرفع چالش LP2 

9 LP3 LP3 تدوین قوانين موضوعي مورد نياز در این حوزه LP3 

10 LP4 LP4  حوزة پدافند غيرعاملب  تدوین الزامات قانوني توج LP4 

11 FS1 FS1 زارهای مورد نيازتهي  نرم افزارها و سخت اف FS1 

12 FS2 FS2 های پدافند غيرعاملهای مالي مناسب جهت بسط زیرساختارائ  حمایت FS2 

13 FS3 FS3 رفع چالش کمبود دانش فني با انجام سرمای  گذاری و ایجاد زیرساخت های لازم FS3 

14 FS4 FS4 ک و غيرهتهي  زیرساخت های مواج  با تهدیدهای نوین همچون جنگ الکتروني FS4 

15 FS5 FS5 های موف  در عرصة پدافند غيرعاملحوزهب  های لازمارائ  مشوق FS5 

16 SC1 SC1 ها و ضوابط پدافند غيرعاملآموزش شهروندان پيرامون چارچوب SC1 

17 SC2 SC2 جلب مشارکت شهروندان و نهادین  کردن آن SC2 

18 SC3 SC3 بي در عرصة پدافند غيرعاملاستفاده از ظرفيت نهادهای مذه SC3 

19 ST ST1 وجود تفکر استراتژیک در حوزه زیرساختي پدافند غيرعامل ST1 

20 ST2 ST2 های موجودنگران  در حوزة رفع چالشتدوین اسناد آینده ST3 

 .Research Findings, 2020 مدخذ:
 

در چارچوب  ماتریس  تحليهل  اثهرات  (، 5)صورت جدولب  افزار ميک مکنرمب  پس از ورود متغيرها

 از نمون  آماری خواست  شد تا بر حسب ميزان اهميت و تدثيرگذاری، تدثيرپذیری و وابستگي عناصر متصاطع

 منزلة بدون تدثير، عدد یک ب  اقدام نمایند. در این راستا، عدد صفر Pو  9تا  7امتيازدهي متغيرها از ب  هم،ب 
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معنهای اثرگهذاری به   Pمعني تدثير زیهاد و ب  تدثير متوسط، عدد س  ةمنزل ب  عيف، عدد دوتدثير ض ةمنزل ب 

( 88)صورت شکلب  باشند. در نهایت، پس از امتيازدهي ماتریسيصورت بالصوه ميب  مستصيم و غيرمستصيم

 بدست آمد.
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 ماتریس اثرگذاری متقاطع متعادل.. 11شکل

 .Research Findings, 2020 مدخذ:
 

 (9)صورت جدولب  شدهب های کلي ماتریس محاسپس از تشکيل ماتریس اولي  اثرات متصاطع، ویژگي

 بدست آمد. 
 

 های ماتریس اولیه ویژگی .5جدول

 57× 57 اندازۀ ماتریس

 5 ایتعداد تکرار داده

 57 تعداد صفرها

 90 هاتعداد یک

 583 تعداد دوها
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 859 هاتعداد سه

 7 هاP تعداد

 907 جمع

 %31 پُرشدگی شاخص

 .Research Findings, 2020مدخذ: 
 

بار تکرار چرخش  5دست آمده برای متغيرها با ب  توان دریافت ک  شاخص پُرشدگي( مي9)از جدول

شهده ثيرگذاری متغيرها و عوامل انتخابدهد ک  این امر مبين ضریب بالای تدرا نشان مي %31ای، عدد داده

شده در سطح آوریی کارایي ابزار تحصي  و تائيد اطلاعات جمعدهندهیکدیگر است. این وضعيت نشانبر 

های جدول کند. همچنين بر اساس یافت يد ميد و صحت اطلاعات بدست آمده را تدیباشبسيار مطلوب مي

 583سهوی نخبگهان، شده در ماتریس اولية اثرات متصاطع از ب ارزش محاس 907بایستي گفت ک  بر مبنای 

مهورد دارای  859مورد با بالاترین حجم آماری دارای ميهزان اثرگهذاری متوسهط بهوده اسهت. همچنهين، 

حهالي اسهت که  ميهزان انهد، ایهن درتدثير ارزیابي شهدهمورد بي 57مورد کم تدثير و  90تدثيرگذاری زیاد، 

P( برابر با صفر بوده است. با توج )های انجام شده در پهژوهش،مجموع تحليل ب اثرگذاری مستصيم بالصوه 

های استان سازی برای شناسایي نيروهای پيشران کليدی در سيستم تحليل فضایي زیرساختمنظور زمين ب 

بندی تدثيرات مستصيم، غيرمستصيم و بالصوه از متغيرها رتب ب  نماید ک در این قسمت لازم ميرضوی خراسان

ها در سيستم توج  گردد. بر همين اسهاس، در چهارچوب  تمالي این شاخصبر حسب ميزان جابجایي اح

 تحليل  اثرگذاری و وابستگي مستصيم و غيرمستصيم  متغيرهای پژوهش پرداخت  شده است.ب  (1)جدول 
 

 وابستگی مستقیم و غیرمستقیم متغیرها در سیستم تحلیل فضایی خراسان رضوی -بندی اثررتبه .6جدول
 وابستگی غیرمستقیم عنوان اثرگذاری غیرمستقیم عنوان وابستگی مستقیم عنوان اثرگذاری مستقیم عنوان رتبه

1 FS5 568 ST2 568 FS5 567 ST2 562 

2 M1 556 M3 544 FS4 555 FS4 543 

3 M2 556 FS4 544 M2 554 M3 538 

4 FS4 556 LP2 532 M1 552 SC2 533 

5 M3 544 FS2 532 LP4 540 FS2 532 

6 LP4 544 SC2 532 M3 536 ST1 531 

7 PS1 532 SC3 532 FS1 531 LP2 530 

8 FS1 532 ST1 532 PS1 531 SC3 529 

9 SC2 532 FS3 520 SC2 528 FS3 522 

10 LP3 508 FS5 520 LP3 509 FS5 521 

11 LP2 497 SC1 508 LP2 497 SC1 509 
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 وابستگی غیرمستقیم عنوان اثرگذاری غیرمستقیم عنوان وابستگی مستقیم عنوان اثرگذاری مستقیم عنوان رتبه

12 ST1 497 LP4 485 ST1 496 FS1 488 

13 FS3 485 FS1 485 FS3 494 LP4 484 

14 LP1 473 M1 473 LP1 473 PS3 472 

15 ST2 473 PS3 473 ST2 470 M1 470 

16 PS3 461 PS2 449 PS3 466 LP3 454 

17 FS2 461 LP1 449 FS2 466 LP1 453 

18 SC1 437 LP3 449 SC1 442 PS2 452 

19 SC3 437 PS1 437 SC3 439 PS1 438 

20 PS2 343 M2 426 PS2 344 M2 429 

 .Research Findings, 2020 مدخذ:
 

وابستگي مستصيم و غيرمستصيم بالصوه متغيرها بهر یکهدیگر در  -( وضعيت اثرگذاری1)متناظر با جدول

 ( قابل بيان است.1)قالب جدول
 

 سان رضویوابستگی مستقیم و غیرمستقیم بالقوه متغیرها در سیستم تحلیل فضایی خرا -بندی اثررتبه .7جدول

هرتب  عنوان 
اثرگذاری 

قوهمستقیم بال  
 عنوان

 تقیموابستگی مس

 بالقوه
 عنوان

قیم اثرگذاری غیرمست

 بالقوه
 عنوان

 تقیموابستگی غیرمس

 بالقوه

1 FS5 568 ST2 568 FS5 567 ST2 562 

2 M1 556 M3 544 FS4 555 FS4 543 

3 M2 556 FS4 544 M2 554 M3 538 

4 FS4 556 LP2 532 M1 552 SC2 533 

5 M3 544 FS2 532 LP4 540 FS2 532 

6 LP4 544 SC2 532 M3 536 ST1 531 

7 PS1 532 SC3 532 FS1 531 LP2 530 

8 FS1 532 ST1 532 PS1 531 SC3 529 

9 SC2 532 FS3 520 SC2 528 FS3 522 

10 LP3 508 FS5 520 LP3 509 FS5 521 

11 LP2 497 SC1 508 LP2 497 SC1 509 

12 ST1 497 LP4 485 ST1 496 FS1 488 

13 FS3 485 FS1 485 FS3 494 LP4 484 

14 LP1 473 M1 473 LP1 473 PS3 472 

15 ST2 473 PS3 473 ST2 470 M1 470 

16 PS3 461 PS2 449 PS3 466 LP3 454 

17 FS2 461 LP1 449 FS2 466 LP1 453 

18 SC1 437 LP3 449 SC1 442 PS2 452 

19 SC3 437 PS1 437 SC3 439 PS1 438 

20 PS2 343 M2 426 PS2 344 M2 429 

 .Research Findings, 2020 مدخذ:
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وابسهتگي  -سنجش اثرگهذاریب  مجموع موارد گفت  شده و پس از انجام محاسبات مربوطب  با توج 

 هها، اقهدامعتبهار آنههای کليهدی و ميهزان امستصيم، غيرمستصيم و بالصوه جهت شناسایي وضعيت پيشران

 (85)محاسبة ضریب جابجایي متغيرهای پژوهش در شرایط بحران پرداخت  شد و متناسب بها آن شهکلب 

نحو مطلوبي قابليت پوشهش ابعهاد  ب  دهد ک  متغيرهای انتخابي پژوهشدست آمد. این شکل نشان ميب 

توان گفت ک  ند. بر همين اساس، ميباشرا دارا ميرضوی خراسانهای استان مختلف موضوع زیرساخت

شيوة اثرگذاری مستصيم و غيرمستصيم نداشت  است و ب  توزیع متغيرها در وضعيت کلي تغيير چنداني نسبت

حرکهت و ایفهاء به  های پژوهش گرایش بيشتریتنها بر اساس الگوی پراکندگي بالصوه، برخي از شاخص

 . اندهای نمودار داشت ر قسمتهای متغيری در ساینصش در قالب دیگر گروه
 

 
در وضعیت رضوی خراسانهای های کلیدی موثر بر تحلیل فضایی زیرساختشاخص جابجایی .12شکل

 مستقیم، غیرمستقیم و بالقوه. 

 .Research Findings, 2020 مدخذ:
 

لزوم شناسهایي  ب  ج (، و نيز با تو85)( تا8)های( و شکل1)( تا8)های حاصل از جداولیافت ب  با اتکاء

 57منظور تشکيل سناریوهای تحصي ، بایستي اشاره نمود ک  از مجموع ب  عناصر کليدی و اثرگذار پژوهش

 ، پهس از ورود متغيرهها57×57شده از متغيرهای تحصي  در چارچوب ماتریسي با ابعهاد بندی تشکيلطبص 
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ها در چارچوب سيستم امتيازدهي هر کدام از آنب  های عددی مربوطمک و محاسبة ارزشافزار ميکنرمب 

پيشران کليدی در راستای تبيهين متغيرههای پهژوهش در  87و ماتریس تحليل اثرات متصاطع، تعداد  9تا  7

 ( مورد شناسایي و تفکيک قرار گرفتند. بهر ایهن اسهاس، در قسهمت0)صورت جدولب  قالبي استراتژیک

های عامل کليدی در اولویت 87وهش در دو حالت مستصيم و غيرمستصيم، این پژ هایبيان اولویتب  مربوط

 اند.مختلف تکرار شده
 

 رضوی خراسانهای استان عناصر پیشران کلیدی موثر بر سیستم تحلیل فضایی زیرساخت. 8جدول
 های مستقیمپیشران های غیرمستقیمپیشران های بالقوهپیشران

FS5 FS5 FS5 

M1 FS4 M1 
M2 M2 M2 

FS4 M1 FS4 

M3 LP4 M3 

LP4 M3 LP4 

PS1 FS1 PS1 

FS1 PS1 FS1 

SC2 SC2 SC2 

LP3 LP3 LP3 

 .Research Findings, 2020 مدخذ:

 

های استان شده، مهمترین سناریوهای فراروی تحليل فضایي زیرساختهای شناسایيتناسب با پيشرانم

 نيازهای سناریوی سبز، تحص  تمهامي عناصهر مربهوطشپي باشد.( مي0)صورت جدولب رضوی خراسان

شرایط سيستم زیرساختي سناریوهای  ب  این صورت ممکن است با توج باشد، درغيربوط  ميرسناریو مب 

رونهد انجهام در تمهامي  شدههای ارائ سناریوب  مربوط نيازهایپيشباید گفت ک   زرد یا قرمز اتفاق بيفتد.

 ههایههای مختلهف و تحليهلبخهشورت عام توضيح داده شده است و با مطالعه  ص ب  پژوهش حاضر

صورت دقيه  مهوارد را درک نمهود. ب  توانمي(، 85)( تا8)های( و شکل3)( تا8)جداولدست آمده در ب 

زیر در قالب  باشد ک ميدهندة هر سناریو همچنين، مفروضات هر سناریو در واقع در قالب عناصر تشکيل

توان آن را مورد بحث های متعدد ميدهندة هر سناریو آورده شده است و در قالب پژوهشتشکيل عناصر

 و بررسي قرار داد. 
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 های استان خراسان رضویسناریوهای فراروی تحلیل فضایی زیرساخت .9جدول

 

 امتیاز بحرانی)قرمز( امتیاز قابل قبول)زرد( امتیاز  مطلوب)سبز(

 8 مدیریت ناکارآمد و واگرا 5759 مدیریت بخشي و واگرا 1777 کپارچ مدیریت پویا و کارآمد ی

نگری در مطالعات استراتژیک

 زیرساختي
9017 

توجهي نگری و بيکلاسيک

 امنيت زیرساختي ب 
8317 

نداشتن رویکرد مشخص 

مطالعاتي و اجرایي در حوزة پدافند 

 غيرعامل

8 

مشارکت شهروندان و ارائ  

 مناسب های فرهنگيآموزش
9017 

مشارکت محدود و موضعي 

 شهروندان 
8380 

جای مشارکت ب نام  محوری آئين

 محوری
8 

اشکال تهدیدهای ب توج  

 نوین)الکترونيکي و غيره(
9107 

حفظ وضع موجود و تلاش 

مناسب برای دفاع از تهدیدهای 

 نوین

077 
حوزة ب کم توجهي شدید 

 تهيدهای نوین راهبردی
8 

های بخش از ظرفيتگيری بهره

خصوصي در حوزة توسعة 

 زیرساختي

9177 

تمایل ن  چندان مطلوب بخشي 

گذاری سرمای ب خصوصي 

 زیرساختي

017 
هيچ ب بخش خصوصي تمایل 

 گذاری نداردسرمای 
8 

ها در حوزة بهبود سياستگزاری

 هاپذیری زیرساختآسيب
9977 

ها با بهبود بخشي سياستگزاری

 ات کشوریملاحظب توج  
107 

های بخشي و سياستگزاری

 یابندناکارآمد بهبود مي
8 

ایجاد و اصلاح قوانين موضوعي و 

 های قانوني حوزهرفع چالش
9507 

اصلاح ن  چندان کارآمد قوانين و 

 روهای محدود پيشرفع چالش
918 

اصلاح قوانين و عدم ب کم توجهي 

 روزب ایجاد قوانين 
8 

های دفاعي کلروز نمودن پرتب  

غيرعامل در حوزة زیرساختي و 

 انساني

9881 
های موجود در حوزة ادام  پروتکل

 زیرساختي
977 

-های جزئي از سياستپروتکل

-گذاری پدافند غيرعامل تلصي نمي

 گردند

8 

های حوزة رفع چالش مالي پرو،ه

پدافندغيرعامل در بحث 

 هازیرساخت

5317 
های ای زیرساختتعریف پرو،ه

 ي مال
 8 ادام  وضع مالي 517

ای ارائ  مدل هوشمندسازی و شبک 

 پدافند غيرعامل
5077 

هوشمندسازی ن  چندان مطلوب 

 اما مناسب
 8 هوشمندسازیب توجهي بي 577

ملاحظات آمایش ب توج  مناسب 

سرزمين در آمایش دفاعي 

 هازیرساخت

5577 
ارتصاء وضع موجود و حرکت 

 سمت وضع مطلوبب 
 8 ادامة وضع موجود  807



 دوم ةهای جغرافيای سياسي                                                شمارمجلّة پژوهش                                               817

 

 پژوهشگیری نتیجهبحث و  .6

-لتوان دریافت ک  تحليهای پژوهش حاضر، ميمروری بر تحصيصات قبلي و مصایسة نتایج آنها با یافت  با

شده پيرامهون های بياني با واقعيّتبالایگرفت  و خروجي حاصل از آن در این مصال ، در سطح های صورت

. همچنين، این پژوهش جدا از انطباق داردرضوی خراسانای در استان های منطص توزیع فضایي زیرساخت

توجهي همچهون تهدوین نکهات قابهلبه  ،شهدهتحصيصهات بررسهي شده در های مطرحسایر یافت ب  توج 

هها تحليهل ،کمهيها و آراء کارشناسي و نخبگاني متکي بوده که  در کنهار ابعهاد ها، اثرگذاریقطعيتعدم

سناریوهای نهایي، الگوی نویني را در حهوزة  های موضوعي و، ماتریس(%31)پُرشدگي ون شاخصهمچ

تواند در بلندمدت مطالع  تبيين نموده است ک  ميفضایي و زیرساختي در محدودة موردتحصيصات راهبردی 

امل داشت  باشهد با نگاه پدافند غيرعها سنتي توزیع زیرساخت هایتوجهي در گذر از سيستماثربخشي قابل

و فاجعه  را در ایهن حهوزه  قبهولهای بدیل، مطلوب، ممکن، قابلهاندازهای مرتبط آیندو با تدوین چشم

تهوان یافهت و یها در صهورت های انجام شده نمهيمشخص نماید، امری ک  نمود آن را در سایر پژوهش

نحو روشني ب  ست و نتوانست  استپژوهي توأمان نبوده اتوج ، چندان با رویکردهای نویني همچون آینده

 بها توجه لهذا،  ای، ارائه  دههد.های منطصه در حوزة ساماندهي و مطالع  زیرساخترا چارچوبي مناسب 

-مجموع شهاخصب  نتایج نشان داد ک  با توج های انجام شده در قالب پژوهش حاضر، مجموع تحليلب 

ری پهذیهایي با آسيبصورت پهن ب  در پنج حوزهضوی رخراسانپذیر استان های آسيبهای تحصي ، پهن 

 5331)کمدرصد( و خيلي 80331)درصد(، کم 53300)درصد(، متوسط 80315)درصد(، زیاد 0399)زیادخيلي

های آمده الگوهای تراکم و پراکندگي زیرساختدستب  اعتبار نتایجب  تفکيک است. همچنين،درصد(، قابل

تهوان ميصورت خود همبستة تصادفي بوده است. ب  ای وترتيب متمرکز و خوش ب  محدودة مورد مطالع 

 در س  طيف با ضهریبرضوی خراسانهای استان های موثر بر توزیع فضایي زیرساختشرانيگفت ک  پ

هها، در تمهامي ایهن وضهعيتبندی دارند ک  اثرگذاری مستصيم، غيرمستصيم و بالصوه قابليت تفکيک و طبص 

، انطباق نداردها ن  تنها ضعيف ارزیابي شده و با هيچ کدام از اصول آمایش دفاعي یع فضایي زیرساختتوز

-ابعاد پدافندی آن، خسارت جبران ب  توج واسطة توزیع نامتوازن و عدم ب  ،بلک  در صورت وقوع بحران

قبول دست آمده، سناریوهای مطلوب، قابلب  هایپيشران ب  دنبال خواهد داشت. لذا، با توج  ب  ناپذیری را

نکت  ترسيم شده است. های آتي، منظور تدوین اف ب  سازی مناسبگيری و تصميمجهت تصميمو بحراني 

کهار رفته  و به  لحاظ رویکهرد و روشب  توج  تفاوت پژوهش حاضر با سایر موضوعات انجام شدهقابل
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در کنهار  یيفضها پدافند غيرعامهلنحوی ک  استفاده از ابعاد ب  .ترکيب آن با سایر الگوهای مطالعاتي است

های مرتبط با سيستم اطلاعات جغرافيایي، راهبرد نویني است ک  تاکنون پژوهان  و تحليلرویکردهای آینده

بر  های اثرگذاردر حوزة مطالعات استراتژیک دفاعي نمود چنداني نداشت  است. همچنين، شناسایي پيشران

نوآورانه  ها و تدوین سناریوهای مرتبط با آن در ميان مدت از جمل  دیگر ابعهاد فضایي زیرساخت تحليل

 آید ک  چندان در سایر مطالعات انجام شده مد نظر نبوده است.شمار ميب  این کار تحصيصي

 پیشنهادهای پژوهش .7

ههای شده در حوزهشناسایي ها و مشکلاتمنظور رفع چالشب  گرفت  وهای صورتدر راستای تحليل

 ( ارائ  گردید.87)پيشنهادهایي در قالب جدولمتعدد پژوهش، 
 

  های اصلی و موارد مرتبط با هر کدامپیشنهادهای پژوهش با تفکیک حوزه. 11جدول
 تشریح مهمترین پیشنهادهای هر حوزه حوزه ردیف

 مدیریتي 8

 گرا؛مدیریت کارآمد، یکپارچ  و نخب ب  توج 

 ها.مدیریت تحول خواه و راهبردگرا در حوزة زیرساختب   توج

 های سازماني.سازیها و تصميمگيریاندازگرا حول تصميممدیریت چشمب  توج 

 سياستگزاری -قانوني 5

 آمایش دفاع غيرعامل؛ قوانين نمودن روزب  

 آمایش دفاعي؛پژوهي آینده حوزه قانوني هایچالش رفع

 ضوعي مورد نياز در این حوزه.تدوین قوانين مو

 .پژوهان  در آمایش دفاعي سرزمينمطالعات آیندهحوزة ب  تدوین الزامات قانوني توج 

 اجتماعي -فرهنگي 9

 پژوهان .آمایش دفاع آیندهها و ضوابط آموزش شهروندان پيرامون چارچوب

 جلب مشارکت شهروندان و نهادین  کردن آن.

 ی مذهبي در عرصة پدافند غيرعامل.استفاده از ظرفيت نهادها

 زیرساختي -نهادی 1

 تهي  نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نياز.

 تهي  زیرساخت های مواج  با تهدیدهای نوین همچون جنگ الکترونيک و غيره.

 وجود تفکر استراتژیک در حوزه زیرساختي پدافند غيرعامل.

 مالي -اقتصادی 1
 های پدافند غيرعامل.سب جهت بسط زیرساختهای مالي مناارائ  حمایت

 رفع چالش کمبود دانش فني با انجام سرمای  گذاری و ایجاد زیرساخت های لازم.

 .Research Findings, 2020 مدخذ:
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