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تاریخ دریافت مقاله 1398/25/22تاریخ پذیزش مقاله1398/25/28 :

چکیده
هَضَؿ پسافٌس غیطفبهل زض جْبى ّؿتی اظ لسهتی ثِ اًساظُ تبضید ظًسگی اًؿبى ثطذَضزاض اؾت.
پسافٌس غیط فبهل فجبضت اؾت اظ هجوَفِ الساهبت غیط هؿلحبًِ ای وِ ثِ وبضگیطی آًْب هَجت افعایف ثبظزاضًسگی ،وبّف آؾیت پصیطی،
اضتمبء اهٌیت هلی ،تساٍم فقبلیت ّبی ضطٍضی ٍ تؿْیل هسیطیت ثحطاى زض ثطاثط تْسیسات ٍ الساهبت ًؾبهی زقوي هی گطزز .ثبتَجِ ثِ
اّویت هَضَؿ هیعاى قٌبذت پیوبًىبضاى ٍ ّوچٌیي ًحَُ پبیف ٍ ًؾبضت وبضفطهب ثط اجطای نحیح انَل پسافٌس غیط فبهل زض پطٍغُ ّبی
ًؾبهی اّویت ظیبزی پیسا هی وٌس .ایي پػٍّف ثب هغبلقِ هَضزی ثط ضٍی پیوبًىبضاى پطٍغُ ّبی فوطاًی ؾقی ثط ثطضؾی هیعاى پبیجٌسی ٍ
قٌبذت پیوبًىبضاى ًؿجت ثِ پسافٌس غیط فبهل ٍ ّوچٌیي ًحَُ ًؾبضت ٍ اقطاف وبضفطهب ثط ضٍی پیوبًىبضاى ضا زاضز.
کلمات کلیدی :پدافندغیزعامل,سیستم نظارت,کاهص اسیب پذیزی
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 -1مقدمه
پسافٌس غیط فبهل هجوَفِ ای اظ الساهبت غیط هؿلحبًِ اؾت وِ ثىبضگیطی اًْب هَجت افعایف ثبظزاضًسگی ،وبّف آؾیت پصیطی،
اضتمبی پبیساضی هلی ،تساٍم فقبلیتْبی ضطٍضی ٍ تؿْیل هسیطیت ثحطاى زض همبثل تْسیسّب ٍالساهبت ًؾبهی زقوي هی گطزز .هَضَؿ پسافٌس
غیطفبهل زض جْبى ّؿتی اظ لسهتی ثِ اًساظُ تبضید ظًسگی اًؿبى ثطذَضزاض اؾت .اًؿبًْبی اٍلیِ ثطای زض اهبى هبًسى اظ ذغط تْبجن حیَاًبت
ٍ تْسیسات پیطاهًَی ذَز ثِ غبضّب ٍ ثبالی زضذتبى ٍ زیگط هأهي ّبی عجیقی پٌبُ هی ثطزًس  ،ثب هتوسى قسى تسضیجی جَاهـ ثكطی ٍ قىل
گیطی ظًسگی قْطی،احؿبؼ ًیبظ ثِ اهٌیت ثیكتط گطزیس ٍ جَاهـ قْطی ثطای ایجبز اهٌیت ٍ حفبؽت قْط اظ تْبجن زقوٌبى  ،السام ثِ
ؾبذت ٍ احساث زغّب ،للقِ  ،حهبض ،ذٌسق ،زیَاضّب ٍ هَاًـ زفبفی زض پیطاهَى قْطّب ًوَزًس .زض ایي ضاؾتب زض عَل تبضید ثكطی ،تؿلیحبت
تْبجوی ٍ ثِ تجـ آى الساهبت زفبفی ًیع قبّس تغییط ٍ تحَل چكوگیطی ثَزُ ٍ ایي پیكطفت ٍ فٌبٍضی ووبوبى ازاهِ یبفتِ ٍ فطآیٌس ٍ ضًٍسی
اجتٌبة ًبپصیط ثِ ذَز گطفتِ اؾت .پسافٌس غیطفبهل اظ ًؾط ٍاغُ قٌبؾی ایٌگًَِ تقطیف هی قَزٍ ،اغُ پسافٌس اظ زٍ جعء (پس) ٍ (افٌس) تكىیل
قسُ وِ زض فطٌّگ ٍ ازة فبضؾی «پبز» یب «پس» پیكًَسی اؾت وِ ثِ هقبًی ضس،هتضبز ثَزُ ٍ ّطگبُ لجل اظ ٍاغُ ای لطاض گیطز هقٌبی آى ضا
هقىَؼ هی ًوبیسٍ ،اغُ «آفٌس» ًیع ثِ هفَْم جٌگ،جسال ،تْبجن ،حولِ ٍ پیىبض اؾت زض ایي ضاؾتب پسافٌس وِ ّوغطاظ ثب ٍاغُ «زفبؿ»
هی ثبقس قبهل الساهبتی اؾت وِ جْت همبثلِ ثب حولِ ٍ تْبجن زقوي اًجبم هی قَز .ایي الساهبت قبهل اًَاؿ ٍ الؿبم ثطًبهِ ّبی زفبفی اظ
جولِ «پسافٌسغیطفبهل» ٍ «پسافٌس فبهل» هی ثبقس وِ زض پسافٌسغیطفبهل ثطای همبثلِ ثب تْبجن ٍ تْسیسات زقوي ثسٍى اؾتفبزُ اظ
تؿلیحبت تْبجوی یب زفبفی ٍ ثب اؾتفبزُ اظ هجوَفِ ای اظ الساهبت ٍ توْیسات تسافقی ،هَجت وبّف آؾیت پصیطی تبؾیؿبت ،تجْیعات ٍ
ًیطٍی اًؿبًی هی گطزز .زض نَضتی وِ زض «پسافٌس فبهل» ثطای همبثلِ ثب تْبجن ٍ تْسیسات زقوي ٍ زفـ تْسیسات ٍی اظ اًَاؿ ٍ الؿبم
تؿلیحبت زفبفی ًؾیط تَح ،هَقه ،تبًهَّ ،اپیوبّبی قىبضی ،ثوت افىي ،ضظم ًبٍ ،ظیطزضیبیی ٍ ًؾبیط آى اؾتفبزُ هی قَز .وَتبُ تطیي
تقطیف پسافٌس غیط فبهل« ،زفبؿ ثسٍى ؾالح » هی ثبقس .هجوـ تكریم ههلحت ًؾبم زض ضاؾتبی ؾیبؾت ّبی ولی ًؾبم زض ؾٌس چكن
اًساظ 02ؾبلِ وكَض ،پسافٌس غیطفبهل ضا ایٌگًَِ تقطیف وطزُ اؾتۺ« پسافٌس غیط فبهل ،هجوَفِ السام ّبی غیطهؿلحبًِ ای اؾت وِ هَجت
افعایف ثبظزاضًسگی ،وبّف آؾیت پصیطی ،تساٍم فقبلیت ّبی ضطٍضی ،اضتمبء پبیساضی هلی ٍ تؿْیل هسیطیت ثحطاى زض همبثل تْسیسّب ٍ
السام ّبی ًؾبهی زقوي هی قَز.

-2بیان مساله
اجطای العاهبت ٍهالحؾبت پسافٌس غیطفبهل هَجت وبّف اؾیت پصیطی ًیطٍی اًؿبًی ،ؾبذتوبى ّب ٍ تجْیعات حیبتی ٍ حؿبؼ ٍ هْن
وكَض زض همبثل تْسیسات غیط عجیقی وِ تَؾظ زقوي ایجبز هیگطزز هی قَز.ایي اهط ؾجت تساٍم ازاضُ ی اهَض وكَضزض همبعـ حؿبؼ ٍ
فقبلیتْبی ضطٍضی ٍ وبّف اؾیت پصیطی ظیطؾبذتْب،تبؾیؿبت،اهبوي ٍ تجْیعات هْن وكَضزض ظهبى ٍلَؿ تْسیس هی گطزز.
زض توبم زًیب ٍ وكَض هب زض ّوِ پطٍغُ ّبی زض حبل ؾبذت افن اظ ذهَنی ٍ زٍلتی ،یىی اظهؿبیل پیف ضٍ ًؾبضت ٍ پبیف عطاحی ٍ اجطای
ؾبظُ ّب تَؾظ جطاى وبضفطهب هی ثبقس.ضٍقْبی ًؾبضتی تَؾظ وبضفطهب ٍ یب حتی ذَزًؾبضتی ثطای پیوبًىبضاى ٍ هجطیبى نٌقت ؾبذت
ّوَاضُ اظ اّویت ٍیػُ ای ثطذَضزاض ثَزُ اؾت.ثب تَجِ ثِ اّویت هَضَؿ پسافٌس غیطفبهل هؿبیلی ّوچَى ضٍقْبی ًؾبضتی ،لعٍم ًؾبضت ثط
هَلفِ ّبی پسافٌس غیط فبهل،قٌبذت هَلفِ ّب ٍ زیگط هَاضز زضایي پػٍّف هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ هی قَز.
هَضَؿ پسافٌس غیط فبهل اهطٍظُ ًِ ثِ فٌَاى یه هَضَؿ نطفب پػٍّكی وِ ثِ فٌَاى یه العام حیبتی ثطای ازاضُ ّط وكَض چِ زض هَالـ
ثحطاى ٍ چِ زض هَالـ غیط ثحطاى زض ضاؾتبی حفؼ ٍ ؾیبًت اظ اضظقْبی هبزی ٍ هقٌَی اى وكَض تقطیف هی گطزز.اًچِ اهطٍظُ هَضَؿ پسافٌس
غیط فبهل ضا زض ایي ؾغح اظ اّویت لطاض زازُ تْسیسّب ٍ هٌبلكبت ضٍظ افعٍى اظ ؾَی زیگط وكَضّب ٍ زقوٌبى هی ثبقس وِ ایي العام ضا ثطای
توبهی جَاهـ ثِ ٍجَز آ ٍضزُ تب پیف اظ ٍلَؿ ثحطاى ثِ فىط پیف ثیٌی ّبی الظم ثطای هحبفؾت اظ وكَض ذَز ثبقٌس .زض ایي ضاؾتب حفؼ ٍ
حطاؾت ٍ ؾبذت ظیط ؾبذتْبی وكَضٍ زض زیس ٍؾیـ تط توبهی ؾبظُ ّب ًمغِ تاللی پسافٌس غیط فبهل ٍ هٌْسؾی فوطاى هی ثبقس وِ الجتِ
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زض وكَض هب ثِ عَض ًِ چٌساى پیكطفتِ ٍ وبضآهس زض هجحج  08همطضات هلی ؾبذتوبى ثِ آى پطزاذتِ قسُ اؾت .زض ازاهِ ؾقی هی گطزز ثب
ثطضؾی پیكیٌِ هَضَؿ ٍ ثیبى تقبضیف ٍ ثطضؾی قبذِ ّب ٍ اثقبز ولی هَضَؿ پسافٌس غیط فبهل زض ایطاى ٍ زیگط وكَضّب ثِ زیس ثْتطی ًؿجت
ثِ هَضَؿ زؾت یبثین.

-3پدافند غیز عامل
زض ؾبلْبی اذیط ٍ ثب تَجِ ثِ لعٍم تَجِ ثِ هَضَؿ پسافٌس غیطفبهل زض وكَض هجحج  08ثِ هجبحج همطضات هلی ؾبذتوبى اضبفِ قس ٍ الجتِ
تحمیمبت ٍ پػٍّكْبی ثؿیبضی زض ایي حَظُ نَضت گطفت وِ ثِ قىل ضؾبلِ ّبی زاًكگبّی،وتت چبح قسُ ً،كطیبت فلوی ٍ ؾبیتْبی
هجبظی فلوی زض وكَض ثِ ضقتِ ی ًگبضـ زضآهس ّ.وچٌیي ثب تبؾیؽ ؾبظهبى پسافٌس غیط فبهل وكَض ٍ اعالؿ ضؾبًی گؿتطزُ ی ایي اضگبى ،
پیكطفتْبی لبثل هالحؾِ ای زض ایي حَظُ زض جبهقِ ی فلوی،زاًكگبّیً،ؾبهی ٍ هٌْسؾی وكَض ضخ زاز ،ثِ عَضی وِ اهطٍظ زاهٌِ ی
ٍؾیقی اظ تحیمبت ٍ پػٍّف ّب ٍ همبالت ًگبضـ قسُ زض ظهیٌِ ّبی هرتلف هطتجظ ثب پسافٌس غیط فبهل ٍجَز زاضز.
ّوبًغَض وِ گفتِ قس تقساز همبالت ٍ ضؾبالت ًگبضـ قسُ زض ایي حَظُ ثؿیبض ظیبز اؾت ٍ شات هَضَؿ اظ ظیطقبذِ ّبی هتٌَؿ ٍ هتفبٍتی
ثطذَضزاض ا ؾت ٍ اظ هٌبؽط هرتلف هَضَؿ ثطضؾی قسُ اؾت وِ عجك ٍاوبٍی ایٌجبًت اوخط تحمیمبت ٍ فقبلیتْبی پػٍّكی نَضت گطفتِ
،هَضَؿ ضا اظ جْبت فٌی ّوچَى هسیطیت ثحطاى ،قْطؾبظی،ضاُ ؾبظی،ؾبذت ظیطؾبذت ّب،ثمبی ظیطؾبذت ّب  ،ثمبی فقبلیتْبی ضطٍضی ٍ
الجتِ هَضَفبت ضیعتط اظ جولِ ضفتبضؾب ظُ ای ،اًفجبض،ههبلح،تبؾیؿبت،هالحؾبت هقوبضی،هحَعِ ؾبظی ،فضبی ؾبیجطی ٍ جٌگ ًطم ٍ زیگط
اثقبز فٌی هَضَؿ پطزاذتِ قسُ اؾت وِ زض ازاهِ ًوًَِ ّبیی اظ ایي تحمیمبت هطٍض ذَاّس قس( .ؾیف ٍ وَلیًَس)83۹3،
ّسف اظ اجطای عطحّبی پسافٌس غیطفبهل ،وبّف آؾیتپصیطی ًیطٍی اًؿبًی ٍ تبؾیؿبت ٍ تجْیعات حیبتی ٍ حؿبؼ ٍ هْن وكَض فلیطغن
حوالت ذهوبًِ ٍ هرطة زقوي ٍ اؾتوطاض فقبلیتّب ٍ ذسهبت ظیطثٌبیی ٍ تبهیي ًیبظّبی حیبتی ٍ تساٍم ازاضُ وكَض زض قطایظ ثحطاًی
ًبقی اظ جٌگ اؾت.

 -1-3کارکزد های پدافند غیز عامل
ثط اؾبؼ ضٍیىطز پسافٌس ترههی ّكت ضٍیىطز ،زض پسافٌس غیط فبهل احهبء گطزیسۺ
 -8پسافٌس غیط فبهل فوَهی؛ یب ّوبى ضٍیىطز پسافٌس گصقتِ وِ همبٍم ؾبظی زض ثطاثط تْسیسات ًؾبهی اؾت وِ یىؿطی الساهبت فوَهی
اًجبم هیگیطز.
 -0پسافٌس ؾبیجطی؛ پسافٌس زض فضبی ؾبیجط فلیِ تْسیسات فبهالًِ ٍاحسّبی ًؾبهی ؾبیجطی وكَضّب ثط فلیِ وكَض ،اهطٍظُ وكَضّبی ظیبزی
اضتف زضؾت وطزُ وِ ثط فلیِ اّساف اؾتطاتػیه ؾبیجطی وكَضّبی زیگط حولِ وٌٌس .هٌؾَض اظپسافٌس ؾبیجطی ّط ًَؿ ّه ٍ ًفَشی ًیؿت
ٍ ثِ تْسیسی گفتِ هیقَز وِ زض همبثلِ ثب زقوي ؾبظهبى یبفتِ زض حَظُّبی ؾبیجطی ثبقس( .وبضلَؼ جبضز ٍ ّوىبضاى)022۹
 -3پسافٌس ظیؿتی؛ وِ زض  ۶حَظُ اًؿبى ،زام ،غصا ،آة آقبهیسًی ،هحیظ ظیؿت ٍ وكبٍضظی فقبلیت هیوٌس ٍ تْسیسات فبهالًِ هٌْسؾی
قسُ ٍ فوسی ظیؿتی ضا ثط فلیِ وكَض هسیطیت ٍ وٌتطل هیوٌس.
 -۴پسافٌس پطتَیی؛ زض ٍالـ زفبؿ ٍ پسافٌس ٍ نیبًت اظ هطزم زض ثطاثط ّط ًَؿ حبزحِ ّؿتِای اؾت ،ایي حبزحِ ّؿتِای هیتَاًس ًكت وبضذبًِ
ثبقس ٍ یب السام تطٍضیؿتی گطٍّی زض ًعزیىی هطاوع ّؿتِای ٍ هیتَاًس تْسیسات ّؿتِای ثبقس.
 -۵پسافٌس قیویبیی؛ یقٌی ایٌىِ حَازث ظیط ؾبذتّبی قیویبیی وكَض وٌتطل ٍ هسیطیتكَز ٍ زض ؾبذت آىّب ًگبُ هٌْسؾی افوبل گطزز
ثِ قىلی وِ ثتَاى آؾیت پصیطی ضا زض شات عطح وبّف زاز.
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 -۶پسافٌس وبلجسی یب فٌی؛ زض تساثیط همبم هقؾن ضّجطی ثط ایي هَضَؿ تبویس قسُ اؾت ،یقٌی حصف احط تْسیس ثط وبلجس وكَض وبلجس یقٌی
ّوِ ظیط ؾبذت ّبً ،یبظ جسی زاضین وِ هسلی اظ هٌْسؾی ضا احهب وطزُ ،ثتَاًس گبم ثِ گبم زض زل الساهبت هٌْسؾی وكَض ضقس وٌین ٍ ثِ
ؾوت جلَ حطوت وٌین ًِ ایٌىِ ثِ هبًـ تجسیل قَز وِ جلَی وبض ضا گطفتِ ٍ ثِ فٌهط ثیذبنیت ٍ ثسٍى تأحیط تجسیل قَز .اهطٍظ هیثیٌین
وِ اًْسام ظیط ؾبذتّبی یوي تَؾظ فطثؿتبى یه هكىل جسی ثطای آىّب ایجبز وطزُ اؾت .اظ ثیي ثطزى ظیط ؾبذت زٍ احط زاضز ،اٍالً فكبض
آًی ثِ وكَض ٍاضز هیوٌس هخل لغـ آة ٍ ثطق ٍ گبظ ٍ حبًیبً تأحیط التهبزی حبًَیِ ًیع زاضز وِ ایي ظیط ؾبذتّب ضا ثبیس زض عَل  32ؾبل
زٍثبضُ ثؿبظًس ،فطالیّب پؽ اظ جٌگ ذَزقبى گفتٌس وِ  ۴2ؾبل اظ ایطاى فمتتط ّؿتین یقٌی  ۴2ؾبل ثبیس نطف ثبظ ؾبظی ظیط
ؾبذتّبیكبى وٌٌس(. .اهبًپَض ٍ ؾطٍؾتبى )83۹3
زض هجبحج پسافٌس وبلجسی ثب زٍ ضٍیىطز ثبیس وبض اًجبم زازۺ
یه ضٍیىطز ًگبُ پسافٌس وبلجسی ثط ظیط ؾبذتّبی هَجَز اؾت وِ ثِ آى هٌْسؼ هقىَؼ هیگَیٌس ،یقٌی تحلیل ذغط ٍ تْسیس ثط ؾبظُ
هَجَز ٍ ثقس ثطضؾی ضاُ حلّبیی وِ حسالل ّعیٌِ ٍ حساوخط وبضایی ضا زاقتِ ثبقس ٍ هَجت وبّف آؾیت پصیطی قَز.
ضٍیىطز ز ٍم ّن ایي اؾت وِ لجل اظ قطٍؿ ثِ ؾبذت یه وبضذبًِ اظ هكبٍضاى اؾتفبزُ ٍ گبم ثِ گبم ثب ؾبذت آى هجبحج پسافٌس غیط فبهل ضا
زًجبل هیوٌین.

 -۷پسافٌس التهبزی؛ ثٌبثط فطهبیف همبم هقؾن ضّجطی «زضگیط یه جٌگ توبم فیبض التهبزی ّؿتین» ٍ ثبیس هجوَفِای اظ الساهبت
التهبزی ضا زًجبل وٌین وِ ثِ یه پبیساضی زض حَظُ التهبز ضؾیسُ ،وبضوطزّبی اؾبؾی تساٍم زاقتِ ثبقس ٍ ثتَاًین ًیبظّبی هطزم ضا تأهیي
وٌین.
 -۸پسافٌس هطزم هحَض؛ زض وكَضّبی زیگط اؾن آى ضا  civil defenseیب  civilian passive defenseوِ زض ٍالـ پسافٌس غیط فبهل
هطزهی اؾت ثطذی هأهَضیتّبی آى فجبضتاًس اظ نیبًت هطزم زض ثطاثط حبزحِ هرهَنبً جٌگ ،ووه ثِ تأهیي ًیبظهٌسیّبی هطزم ،ووه ثِ
ازاضُ هطزم ٍ عطاحی ٍ اؾىبى ٍ اهٌیت هطزم ،ایي هَاضز ّكت حَظُ انلی پسافٌس غیط فبهل زض ؾبل جسیس هیثبقس.
 -2-3اهداف کالن پدافند غیزعامل
زض قىل نفحِ ثقس اّساف پسافٌس غیط فبهل اضائِ گطزیسُ اؾتۺ

ؾبل اٍل ،قوبضُ  ،3هطزاز 83۹۸

32

www.cpjournals.com

نطزیه عمزان و پزوژه

ضکل  :1-2اهداف پدافند غیز عامل

 -4پدافند غیز عامل در ایزان
چكناًساظّبی ؾبظهبى پسافٌس غیطفبهل وكَض اظ ایي لطاضًسۺ
زاضای فعم هلی ٍ ثبٍض فوَهی زض هؿئَلیي ٍ هطزم ًؿجت ثِ ضفبیت انَل پسافٌس غیط فبهل
ثطذَضزاض اظ انَل پسافٌس غیط فبهل جبهـ  ،تَؾقِ یبفتِ ٍ ًْبزیٌِ قسُ
 تَاًوٌس زض تأهیي حساوخط ایوٌی ٍ پبیساضی ٍ ثِ حسالل ضؾبًیسى آؾیت پصیطی ظیط ؾبذت ّبی هطتجظ زض همبثل
تْسیسات زقوي
لبزض ثِ ایفبی ًمف اؾبؾی زض حطاؾت ٍ حفؼ اؾتمالل  ،توبهیت اضضی ٍ ؾطهبیِّبی هلی زض چطذِ ًؾبم زفبفی
اهٌیتی وكَض
ثطذَضزاض اظ آهبیف ؾطظهیٌی هٌبؾت ٍ هتىی ثِ ٍیػگیْبی جغطافیبیی  ،جوقیتی ٍفطٌّگی ٍ انَل زفبؿ غیط فبهل زض
حَظُ هرتلف ثب ضفبیت تَظیـ ٍ پطاوٌسگی هَظٍى ؾطهبیِ ّب ٍ فقبلیت ّب زض فطنِ ایوي جغطافیب
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 تَاًوٌس زض تَلیس زاًف فٌی ٍ ثطذَضزاض اظ پكتَاًِ تحمیمبتی ٍ پػٍّكی زض ظهیٌِ پسافٌس غیط فبهل ثب تأحیط ثبظ
زاضًسگی ثبال ٍ ثب هَفمیت هوتبظ زض ؾغح هٌغمِ
 زاضای پكتَاًِ فطٌّگی ٍ حمَلی ٍ لبًًَی جبهـ زض ؾغح وكَض ثب لبثلیت تأهیي ٍ اجطای العاهبت ٍ ؽَاثظ هطثَعِ
ثطذَ ضزاض اظ ًؾبم یىپبضچِ ّ ،وبٌّگ ٍ وبضآهس پسافٌس غیط فبهل وكَض ثب لبثلیت تقبهل ؾبظًسُ ٍ پیكجطًسُ ثب زٍلت زض
ظهیٌِ افوبل تساثیط زفبفی اهٌیتی زض ثرف ّبی هرتلف
ّوچٌیي ضاّجطزّبی چكناًساظّبی ؾبظهبى پسافٌس غیطفبهل وكَض فجبضتٌس اظۺ


تقبهل گؿتطزُ ٍ فطاگیط ثب ؾبظهبى ّب ٍ ایجبز ؾبظٍ وبضّبی هٌبؾت زض جْت ایوي ؾبظی ٍ حفبؽت اظ تبؾیؿبت
ظیطثٌبیی



ؾبهبًسّی آهبیف ؾطظهیي هلی ٍ آهبیف زفبفی اظ هٌؾط پسافٌس غیطفبهل ثِ هٌؾَض اؾتفبزُ حساوخطی اظ پٌِْ
جغطافیبیی وكَض



ایفبی ًمف ّسایتی ٍ ًؾبضتی ثط ؾبظهبى ّب ٍ ًْبزّبی وكَضی ٍ لكىطی زض ظهیٌِ هغبلقبت ٍ عطاحی فٌی
عطح ّبی پسافٌس غیطفبهل



ثىبضگیطی ٍ ثؿیج اهىبًبت زض جْت اضظاى ؾبظی ،تٌَؿ ٍ اثتىبض فول زض ؾبهبًِ ّب ٍ قیَُ ّبی پسافٌس غیطفبهل



اؾتفبزُ حساوخطؾبظی اظ پٌْبٍضی ٍ فوك ؾطظهیٌی ٍ فَاضو عجیقی وكَض ٍ ثِ وبّف هربعطات ٍ ذؿبضات



ؾبهبًسّی هٌبؾت اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی ّبی ًَیي ثِ هٌؾَض وبّف آؾیت پصیطی ًبقی اظ ٍاثؿتگی ٍ اهىبى جوـ
آٍضی اعالفبت تَؾظ زقوي



تَؾقِ ٍ تقبهل هَحط ٍ ؾبظًسُ ثب ًْبزّبی ؾیبؾت گصاض ،لبًَى گصاض ٍ اجطایی وكَض



تَؾقِ فلوی ٍ تَلیس زاًف فٌی ٍ اضتمبء فٌبٍضی ٍ ثطًبهِ جبهـ آهَظقی ٍ ّوچٌیي  ،ثْیٌِ ؾبظی تَلیس نٌقتی ثب
اؾتفبزُ اظ توبهی ؽطفیت ّب



ًْبزیٌِ ًوَزى ًؾبم جبهـ ٍ اؾتفبزُ اظ انَل ٍ ضَاثظ زض عطح ّبی تَؾقِ وكَض



تَؾقِ فطٌّگی ٍ اضتمبء ثبٍض فوَهی ٍ تمَیت فعم ٍ التساض هلی ًؿجت ثِ ایوي ؾبظی هطاوع حیبتی ،حؿبؼ ٍ هْن



تَؾقِ فطٌّگ ٍ ًْبزیٌِ ؾبظی ثبٍض فوَهی ًؿجت ثِ تبحیط پسافٌس غیطفبهل زض وبّف آؾیت پصیطی ّب( هٌؾطی ٍ
ّوىبضاى) 83۹۶

اظ عطفی لبثلیتّبی چكناًساظّبی ؾبظهبى پسافٌس غیطفبهل وكَضثِ قطح شیل هی ثبقسۺ


پسافٌس غیط فبهل ،ثؿتط هٌبؾت تَؾقِ پبیساض تَاى هلی وكَض



پسافٌس غیط فبهلّ ،ن ضاؾتب ثب ؾیبؾت ّبی تٌف ظزایی



پسافٌس غیط فبهل ،پبیساضتطیي ،اضظاى تطیي ٍنلح آهیعتطیي ضٍـ زفبؿ



پسافٌس غیط فبهل ،ثْتطیي ضاّىبض افعایف آؾتبًِ همبٍهت هلی



پسافٌس غیط فبهل ،پكتَاًِ التساض هلی



پسافٌس غیط فبهل ،یىی اظ هْوتطیي اثعاضّبی ثبظزاضًسگی
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پسافٌس غیط فبهل ،ثْتطیي ٍ هٌبؾت تطیي قیَُ وبّف هربعطات ٍ وبّف آؾیت پصیطی



وكَضّبیی وِ تَؾقِ پسافٌس غیط فبهل ضا ثِ فٌَاى یه ؾیبؾت زفبفی هؿتوط زض زؾتَض وبض ذَز لطاض هی زٌّس،
ّیچ گبُ زض هؾبى اتْبم تْسیس ثط فلیِ وكَضّبی زیگط لطاض ًوی گیطًس



وكَضّبیی وِ پسافٌس غیط فبهل ضا ثِ فٌَاى یه ضاّىبض انلی ثط هی گعیٌٌس ،ثِ قطایغی اظ ًؾط وبّف آؾیت
پصیطی زؾت هی یبثٌس وِ هغبهـ وكَضّبی تْسیس وٌٌسُ ثط فلیِ آًْب وبّف هی یبثس



زض جْبى اهطٍظ وكَضّبیی وِ ًمبط آؾیت پصیطی آًْب فطاٍاى اؾت ٍ ،زقوي هی تَاًس ثب ضطثبت ؾطیـ ،حیبتی تطیي
هٌبثـ آًبى ضا هٌْسم ًوبیس ،فَاهل تْسیس اظ ثیطٍى ضا زضٍى ذَز ایجبز هی ًوبیس



پسافٌس غیط فبهل ،هی تَاًس ثِ یه فطٌّگ فوَهی زض وكَض تجسیل قَز



پسافٌس غیط فبهل ،فٌهطی اؾت پَیب ٍ هتحطن؛ لصا ثبیس ّوَاضُ زض نسض تالـ ّبی فلوی ٍ پػٍّكی لطاض
گیطز(ظًگٌِ اؾسی ٍ ّوىبضاى) 83۹۶

ّوچٌیي انَل چكناًساظّبی ؾبظهبى پسافٌس غیطفبهل وكَضثِ قطح شیل اؾتۺ


پَقف زض ّوِ ظهیٌِ ّب



اؾتتبض ٍ ًبهطئی ؾبظی



تَلیس ؾبظُ ّبی زٍهٌؾَضُ(هَاًـ)



هىبى یبثی اؾتمطاض فولىطزّب



اذتفبء ثب اؾتفبزُ اظ فَاضو عجیقی



وَض وطزى ؾیؿتن اعالفبتی زقوي



حفبؽت اعالفبت ؾیؿتن ّبی حیبتی ٍ هْن



هسیطیت ثحطاى زفبفی زض نحٌِ ّب



فطیت ،اثتىبض فول ٍ تٌَؿ زض ولیِ الساهبت



هَاظی ؾبظی ؾیؿتن ّبی پیكٌْبزی ٍاثؿتِ



تقییي همیبؼ ثْیٌِ اؾتمطاض جوقیت ٍ فقبلیت زض فضب



وَچه ؾبظی ،اضظاى ؾبظی ٍ اثتىبض زض پسافٌس غیط فبهل



همبٍم ؾبظی ٍ اؾتحىبهبت ٍ ایوي ؾبظی ؾبظُ ّبی حیبتی



پطاوٌسگی زض تَظیـ فولىطزّب هتٌبؾت ثب تْسیسات ٍ جغطافیب



اًتربة همیبؼ ثْیٌِ اظ پطاوٌسگی ٍ تَجیِ التهبزی پطٍغُ

زض ازاهِ اّساف والى چكناًساظّبی ؾبظهبى پسافٌس غیطفبهل وكَض ثِ ایي نَضت اؾتۺ


ایوي ؾبظی هطاوع حیبتی ،حؿبؼ ٍ هْن



تَؾقِ ووی ٍ ویفی ًیطٍی اًؿبًی هترهم
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اضتمبء لبثلیت ثمبء ٍ حفؼ وكَض زض قطایظ ثحطاى



افعایف آؾتبًِ همبٍهت هلی ٍ تمَیت هَلفِ ّبی همبٍهت زض همبثل تْسیسات



فطٌّگ ؾبظی ٍ ایجبز ثبٍض فوَهی زض هَضز تبحیط پسافٌس غیط فبهل زض وبّف آؾیت پصیطی



وؿت اهٌیت پبیساض زض تَؾقِ ٍ پبیساض ؾبظی ظیطؾبذت ّبی حیبتی وكَض



تحمیك ٍ پػٍّف ،تَلیس فلن ٍ فٌبٍضی ٍ فطٌّگ ؾبظی ٍ تجسیل آى ثِ هقبضف فوَهی



تىویل چطذِ زفبفی وكَض ٍ تقبهل هخجت ثب زفبؿ فبهل ٍ پسافٌس غیط فبهل



ًْبزیٌِ وطزى ضفبیت انَل ٍ ضَاثظ پسافٌس غیط فبهل زض عطح ّبی تَؾقِ هٌتْی ثِ ایجبز هطاوع عجمِ ثٌسی



وبّف هجوَفِ آؾیت پصیطی ّبی وكَض ٍ ًوبیبى ًوَزى التساض هلی ًبقی اظ آى ثِ فٌَاى یىی اظ هَلفِ ّبی
ثبظزاضًسگی



ثِ حسالل ضؾبًیسى تبحیط تْسیسات ًؾبهی زقوي ثط ظیطؾبذت ّبی حیبتی ،حؿبؼ ٍ هْن

تَؾقِ ووی ٍ ویفی ؽطفیت ٍ تَاى اجطایی پسافٌس غیط فبهل زض ثسًِ هٌْسؾی وكَض (هكبٍضُ ٍ اجطا ) (هٌؾطی ٍ ّوىبضاى
)83۹۶
هَضَؿ پسافٌس غیط فبهل زاضای ظٍایب ٍ قبذِ ّبی هتقسزی هیجبقس وِ ثب پیكطفت ثكط ثطضؾی ثط ضٍی ّط یه اظ ایي حَظُ

ّب ثب ؾطفت ٍ هَقىبفی ثیف اظ پیف زض حبل ضقس هی ثبقس .زض وكَضهب ثِ زلیل اظزیبز ظیط قبذِ ّب ٍ حَظُ ّبی هتٌَؿ

هَضَؿ ٌَّظ ثؿیبضی اظ اثقبز پسافٌس غیط جبی وبض زاضز.ثِ فٌَاى هخبل حَظُ ؾبذت ثِ فٌَاى یىی اظ هْوتطیي ظیط قبذِ ّبی
پسافٌس غیط فبهل تٌْب ٍ تٌْب زض هجحج  08همطضات هلی ؾبذتوبى ثِ نَضت گٌجبًسُ قسُ اؾت
هَضَؿ پسافٌس غیط فبهل اظ یه هَضَؿ نطفب ًؾبهی ثِ ؾوت زیس ظیطؾبذتی ٍ اهٌیتی ٍ حفبؽتی زض حطوت اؾت ٍ ثِ تجـ

آى همَلِ پسافٌس غیط فبهل ثِ ًگبُ هٌْسؾی زلیك تط ذهَنب زض حَظُ ؾبذت ًیبظهٌس اؾت.ایي زضحبلیؿت وِ زض وكَض هب
ثِ زلیل تَجِ ثیف اظ حس ثِ اثقبز ًؾبهی هَضَؿ ،اثقبز زیگط ّوچَى ًؾبضت ثط اجطا ٍ ًگْساضی اظ ؾبظُ ّب اظ هٌؾط پسافٌس
غیط جبی وبض ثیكتطی زاضز.

 -5ضزح پژوهص
زض ازاهِ ثب تكطیح ضٍـ تحمیك ٍپػٍّف ٍ اًجبم فولیبت هیساًی زض حَظُ ی ٍاوبٍی هیعاى آقٌبیی پیوبًىبضاى ٍثطضؾی ٍجَز
ٍ یب فسم ٍجَز ًؾبضت ثط پسافٌس غیط فبهل زض وكَض ثِ زیس ثْتطی اظهیعاى پیكطفت هَضَؿ زض وكَض زؾت یبفتِ ذَاّس
قس. .زض ّویي ضاؾتب پطؾكٌبهِ ای ثب ؾَاالت شیل عطاحی گطزیس وِ ثب عطح زض هیبى ً 8۴۸فط جبهقِ ی آهبضی اظ هیبى
پیوبًىبضاى ٍ فقبلیي حَظُ ؾبذت ؾقی زضثطضؾی هیعاى آقٌبیی پیوبًىبضاى ثب هَضَؿ ثحج ذَاّس قس.

ّسف انلی زض ایي پػٍّف ثطضؾی تبحیط هیعاى اقطاف زؾتگبُ ًؾبضت ثط ضفبیت ٍ اجطای هَلفِ ّبی پسافٌس غیط فبهل
ثَزُ اؾت ّوچٌیي ثب اًجبم ههبحجِ ثب هغلقیي اهط پسافٌس غیط فبهل ٍ وؿت اعالفبت اظ هٌهَثیي ؾبظهبى پسافٌس غیطفبهل
تالـ هی گطزز اثقبز زلیك تطی اظ ٍضقیت حبضط زض حَظُ ی ًؾبضت ثط پسافٌس غیط فبهل ًوبیبى گطزز
زض جسٍل شیل فطضیِ ّبی پػٍّف ذالنِ قسُ اؾت:
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جدول  5-1بزرسی فزضیه های پژوهص

ضزیف

فطضیِ

ًتیجِ

اٍل

همطضات هلی ؾبذتوبى هجحج ثیؿت ٍ یىن  ،پسافٌس غیطفبهل

تبییس

زٍم

ههَثبت وویتِ ؾبظهبى پسافٌس غیطفبهل ؾتبز ول ًیطٍّبی هؿلح وكَض

تبییس

پؽ اظ ثطضؾی ّبی نَضت گطفتِ زض ضاؾتبی ًؾطؾٌجی اظ پیوبًىبضاى پطٍغُ ّبی زؾتگبّْبی زٍلتی ٍ ثطذی پیوبًىبضاى ثرف
ذهَنی ٍ تحلیل ٍ ثطضؾی پیطاهَى ًتبیج پطؾف ًبهِ هیتَاى گفت ًتبیج شیل زض ًؾطات پیوبًىبضاى پسیساض هی ثبقس:
 -8تَجِ ثِ هجبحج پبیساضی هلی ٍ اّویت هَضَؿ پسافٌس غیط فبهل اظ ًؾط اوخطیت پیوبًىبضاى جبهقِ آهبضی اهطی ٍاجت ٍ
ضطٍضی ثطای ثمبی وكَض زض هَالـ ثحطاًی هی ثبقس  .ثسیي هقٌب وِ اؾبؼ هَضَؿ پسافٌس غیط فبهل ٍ ثِ وبض گیطی آى زض
توبهی اثقبز حَظُ ؾبذت ثطای اوخطیت فقبالى ایي حَظُ اهط ثسیْی اؾت.
 -0هیعاى آقٌبیی پیوبًىبضاى ثب هجبحج هطثَط ثِ پسافٌس غیط فبهل ًؿجتب پبییي اؾت ٍ هَلفِ ّبی پسافٌس غیط فبهل ثِ
هَضَفی هحؿَؼ ٍ لبثل فْن ٍ اجطا ثطای ّوِ فقبالى تجسیل ًكسُ اؾت.
 -3العاهبت ٍ هجبحج هغطح قسُ زض هجحج  08همطضات هلی ؾبذتوبى ثطای اوخطیت پیوبًىبضاى جبهقِ آهبضی اهطی فولی ٍ
لبثل اجطا ٍ هحؿَؼ ًوی ثبقس.
 -۴اوخطیت جبهقِ آهبضی پیوبًىبضاى تجطثِ چٌساًی زض هؿبئل هطثَط ثِ پسافٌس غیط فبهل ًساضًس ٍ پطٍغُ ّبیی وِ زض ؾبذت
آًْب هكبضوت زاقتِ اًس اوخطا ثطضؾی الظم اظ لحبػ پسافٌسی ضا ًساقتِ اًس.
 -۵هیعاى ًؾبضت ٍ پبیف اظ ؾَی زؾتگبّْبی هتَلی پسافٌس غیط فبهل زض ضاؾتبی پسافٌس غیط فبهل اظ ًؾط پیوبًىبضاى جبهقِ
آهبضی وبضآهس ٍ ثبظزاضًسُ ًوی ثبقس.
 -۶آقٌبیی ثب هَلفِ ّبی پسافٌس غیط فبهل ٍ الجتِ شات پسافٌس غیط فبهل وِ ّط عطحی هؿتلعم ثِ تَجِ ثِ آى هی ثبقس زض
جبهقِ آهبضی تحمیك ووتط ثِ چكن هی ذَضز ،ثِ عَضی وِ پیوبًىبضاى ثب هفَْم ولی پسافٌس غیط فبهل ٍ لعٍم ثِ وبض گیطی
آى زض توبهی اثقبز حَظُ ؾبذت آقٌبیی ًساضًس.
-۷اوخطیت جبهقِ آهبضی تب وٌَى زض پطٍغُ ّبیكبى اظ هٌؾط پسافٌس غیط فبهل تَؾظ ًْبزّبی هؿئَل هَضز پبیف ٍ ًؾبضت
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جسی لطاض ًگطفتِ اًس ٍ زض ایي حَظُ چٌساى ثب ؾیبؾتْبی تٌجیْی ٍ یب تكَیمی وبضآهس هَاجِ ًجَزُ اًس.
زض ازاهِ پػٍّكْبی ثقسی ًَیؿٌسگبى ثطآًٌس ثب اًجبم ههبحجِ ثب ؾبظهبًْب ٍ افطاز هتَلی اهط ًؾبضت ثط پسافٌس غیط فبهل ٍ
تحلیل اعالفبت ثِ زؾت آهسُ ٍ همبیؿِ آى ثب ًتبیج پطؾكٌبهِ ثِ اثقبز ثیكتطی اظ هیعاى ًؾبضت ثط هَلفِ ّبی پسافٌس غیط
فبهل ٍ ضٍقْبی ًؾبضتی ثط پطٍغُ ّبی حَظُ ؾبذت زؾت یبثٌس.

-6نتیجه گیزی
چكن اًساظ اٍلیِ ی هحممیي زض اثتسای قطٍؿ ثِ فقبلیتْبی پػٍّكی پیطاهَى ایي هَضَؿ ثطضؾی هیعاى آقٌبیی پیوبًىبضاى حَل
هحَض پسافٌس غیط فبهل ٍ ثطضؾی ضًٍس ًؾبضت ؾبظهبًْبی هتَلی زض وكَض ثط ایي هجحج ثَز تب پؽ اظ ٍاوبٍی ایي هجبحج ثتَاى ثِ
چه لیؿتی ٍاحس ثطای تحلیل پطٍغُ ّب اظ ایي هٌؾط زؾت یبفت ..پؽ اظ ثطضؾی هكرم گطزیس وِ انَال ًوی تَاى چه لیؿتی
یىؿبى ثطای توبهی پطٍغُ ّب تجییي ًوَز ٍ لصا لعٍم ثطضؾی ثیكتط زض ایي ظهیٌِ زض تحمیمبت ثقسی هْن هی ثبقس .ثِ ایي نَضت
وِ ثب ثطضؾی ًىبت ٍ هَلفِ ّبی اؾبؾی ٍ الجتِ ذطز پسافٌس غیط فبهل ٍ تفىیه آًْب ًؿجت ثِ ًَؿ اجطا ٍ ثْطُ ثطزاضی ّط عطح ٍ
پطٍغُ ای ثتَاى چه لیؿت ذبل آى پطٍغُ ضا زض اذتیبض زاقت ٍ ثب اؾتفبزُ اظ آى ًؾبضت وبهل تط ٍ هحؿَؼ تطی ضا ثط ضٍی
پطٍغُ ّبی هرتلف اظ هٌؾط پسافٌس غیط فبهل زاقت.

منابع
اهبًپَض ,ؾقیس ٍ ضؾَل ؾطٍؾتبىً ،83۹3 ،مف پسافٌس غیط فبهل زض اهٌیت ،وٌفطاًؽ هلی الىتطًٍیىی تَؾقِ پبیساض زض فلَم
جغطافیب ٍ ثطًبهِ ضیعی ،هقوبضی ٍ قْطؾبظیبٍلیي وٌفطاًؽ هلی تَؾقِ پبیساض زض فلَم جغطافیب ٍ ثطًبهِ ضیعی ،هقوبضی ٍ قْطؾبظی،
تْطاى ،هَؾؿِ آهَظـ فبلی هْط اضًٍس ،هطوع ضاّىبضّبی زؾتیبثی ثِ تَؾقِ پبیساض
آضیبهٌفّ ,بزی ،83۹۵ ،افعایف وبضایی ٍ فولىطز ؾبظُ ّب ثط اؾبؼ انَل پسافٌس غیطفبهل ،زٍهیي وٌفطاًؽ ثیي الوللی یبفتِ
ّبی ًَیي پػٍّكی زض هٌْسؾی فوطاى ،هقوبضی ٍ هسیطیت قْطی ،تْطاى ،وٌفسضاؾیَى ثیي الوللی هرتطفبى جْبى
) ،(IFIAزاًكگبُ جبهـ فلوی وبضثطزی
ظًگٌِ اؾسی ,هحوسفلی؛ تیوَض وَلیًَس ٍ ًجوِ قفیقیً ،83۹۶ ،مف اقىبل غیَهَضفَلَغیه زض پسافٌس غیط فبهل (هغبلقِ هَضزی
زاهٌِ جٌَثی اضتفبفبت گطیي) پٌجویي ّوبیف هلی غیَهَضفَلَغی ٍ چبلف ّبی هحیغی ،هكْس ،زاًكگبُ فطزٍؾی هكْس
ؾیف ,فجساهلل ٍ تیوَض وَلیًَس ،83۹3 ،ثطضؾی غئَهَضفَلَغی زاهٌِ اضتفبفبت گطیي زض پسافٌس (ثب تبویس ثط اهٌیت قْطّبی غطثی
وكَضّفتویي وٌگطُ اًجوي غئَپلیتیه ایطاى (جغطافیبی ؾیبؾی قْط) تْطاى ،اًجوي غئَپلیتیه ایطاى ،زاًكگبُ ذَاضظهی
هجحج  08همطضات هلی ؾبذتوبى
ههَثبت وویتِ پسافٌس غیط فبهل جوَْضی اؾالهی ایطاى
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