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 چکیده

های دفاعی از جمله  های جنگی و توسعه جنگ افزارها بر ضرورت افزایش روش امروزه تحول در روش 

افزاید. لذا این پژوهش با هدف  می های رزمی  قدرت دفاعی یگان  حفظدر راستای  پدافند غیرعامل  

  ای شمال شرق نزاجا از منظر پدافندغیرعامل مستقر در قرارگاه منطقه   های رزمیتیپمطالعه تطبیقی  

از   با توجه به موقعیت مکانی برخی  استان هتیپانجام شده است.  این قرارگاه در  و    های مرزیای 

تاثیر  ل،  غیرعام  دامی، رعایت ملزومات پدافننظ برخورداری از عمده قوا و منابع    ،هااهمیت ویژه آن 

 تحلیلی، -با روش توصیفی  ها خواهد داشت. از این رو، در این پژوهش قدرت دفاعی آن   حفظشایانی در  

  20ای انتخاب گردیده است، توسط که به وسیله مطالعات کتابخانه  شاخص پدافندغیرعامل10تعداد 

به وسیله تکنیک    ا یکدیگر مقایسه شده و سپسنفر از متخصصان حوزه نظامی در طیف لیکرت ب

استمکبث   گرفته  قرار  ارزیابی  آن   مورد  ارزیابی  به  با کدگذاری  امنیتی  مالحظات  دلیل  به  ها  که 

های پراکندگی و استتار بیش از  نتایج حاصل از این تکنیک بر اهمیت شاخصپرداخته شده است.  

  پرامیتی ها در روش معیارها با توجه به ضریب اهمیت آننماید. کاربرد این ها تاکید میسایر شاخص 

  های . تیپرتبه اول قرار داردهای پدافند غیرعامل در  از منظر رعایت شاخص   م  37نشان داد که، تیپ  

ت   38ت،    17چ،    25های  نمایند. اما تیپقابل قبول می  از منظر پدافند غیرعاملق نیز    27و    ش15

باتوجه    هاتیپوضعیت این  لذا تجدید نظر در    .با بحران مواجه هستند  ملمنظر پدافندغیرعاگ از    23و  

اهمیت شاخص  اولویت قرار دادن شاخص به تفاوت  تاثیر به  های مهم های پدافند غیرعامل و در  تر 

 ها خواهد داشت. تیپغیرعامل در این  ند  سزایی در افزایش قدرت پداف
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 مقدمه 

ها، قواعد و اصول در طول تاریخ زندگی بشر، همگام و هماهنگ با رشد وپیشرفت فناوری، روش

ها و دانش آن جامعه دچار تغییر و تحوالساسی گردیده است. جنگ با توجه بهامکانات و توانمندی

کاملی  )جهان امروز برخالفگذشته، از ابعاد و پیچیدگی و خشونت بیشتری برخوردارندها در  جنگ 

این شرایط،  1396و همکاران،   در  منطقه(.  منازعات  تداوم  و  ای در شرایط  تحوالت خاورمیانه 

کشور پهناور  (.  1393دهد)مصلی نژاد،  هایی از گسترش بحران را نشان میامنیتی خاورمیانه نشانه

های  در طول تاریخ به دلیل وجود ویژگی  ترین کشورهای منطقه،نیز به عنوان یکی از مهم  ایران

بحران فرهنگی، طبیعی و سیاسی در معرض  اقتصادی،  و غیر طبیعی  جغرافیایی،  های طبیعی 

)کامران    زیادی قرار گرفته و به تبع آن خسارات زیادی نیز از این راه به کشور تحمیل شده است

ام نژاد و عابدی،    1398زاده مدنی و همکاران،  و رحیم  1390ینی،  و حسینی  و    1393و علی 

National Energy , 2001). ،میان این    دریک  امنیت   تأمین  هایوضروریت  ازشرایط   یکی  در 

پیرامونبین  مرزهای   امنیت  کشورتأمین   هایویژگی  به  توجه  با  مرز  وهر  کشوراست  آن   المللی 

  برخوردار  امنیت   تأمین  و   دفاع   برای  مرزها  دیگر  از   و متمایزی   مشخص  های قابلیت  از   خود   خاص 

در معرض تهدیدات نظامی و امنیتی    های مرزی به دلیل همسایگی با دیگر کشورهااستان  .است

 هدف  اولین  جایی که ازآن  باشند.می  ای )آمریکا واسرائیل(منطقه )کشورهای همسایه( و فرامنطقه

و    کشور است   آن   نظامی  های پادگان  و  مراکز   کشور،  به  نظامی   وتهاجم  درحمله  دشمن   نظر  مورد

  سازمان   دهیسامان  ، شونداز طرفی این اماکن در زمره اماکن با اهمیت ویژه در کشور محسوب می

 وحداقل   امنیت   حداکثر  بتواند  مسلح   نیروهای   فضایی   سازمان   شودکه می  باعث   ها آن  دفاعی 

نظامی در تمام کشور باالخص   هایپادگانلذا در ساخت    . کند  فراهم  کشور  برای   را  پذیری آسیب

توجه   ،بدین منظور.ضروری استمالحظات دفاعی و امنیتی متناسب  ، رعایت  های مرزیدر استان

)عبادی    امری حائز اهمیت است  پدافندغیرعامل برای مقابله با تهدیدهای احتمالیهای  به سیاست

نیروی زمینی    جایی که از آن  .(1396و جعفرزاده و ولیزاده کامران،    1395نژاد و بهرام آبادی،  

نیروهای نظامی در کشور    یقوا  ترینترین و عمدهارتش جمهوری اسالمی ایران یکی از اساسی

می امنیت    ،شودمحسوب  تامین  شاخص  هایپادگانلذا،  وسیله  به  در  آن  پدافندغیرعامل  های 

ترین به عنوان یکی از با اهمیت  نزاجا  شرقای شمالقرارگاه منطقهدر این میان،    اولویت قرار دارد.

 مرز مشترک   ید که به دلیلآشمار میهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران به  قرارگاه

در  )مستقرهای هوایی کشور آمریکا  پایگاهطرف  در معرض تهدید هوایی از  ،  با کشور افغانستان

فراه  شهر های شیندند، و  دارایگیردمیقرار    (هرات  قرارگاه  این  که   استمتفاوتی    هاییگان  . 

از   برعهده دارند.نیز  هرکدام با توجه به  ماهیت خود در شرایط بحرانی ماموریت ذاتی متفاوتی را  
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که    با ماهیت متحرک هجومی قرار دارند   هاییتیپدر    نظامی نیز  عمده نفرات و تجهیزات طرفی  

مروری    افزاید.در شرایط بحرانی می  این قوادر امان ماندن نیروها و تجهیزات  این مهم بر ضرورت  

می نشان  زمینه  این  در  گرفته  صورت  مطالعات  اصول  بر  رعایت  بر  تاکید  باوجود  که  دهد 

یروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران از  های نتیپپدافندغیرعامل، این مهم در ارتباط با  

آن مطالعه  و در  دورمانده  مطالعه نظر  است. همچنین  نگشته  ملحوظ  پدافندغیرعامل  اصول  ها 

گردد که این سبک از  ها میها منجر به کشف نقاط قوت و ضعف هریک از آنتیپتطبیقی این  

این پژوهش با لذا،  های نظامی مورد توجه قرار نگرفته است.  گاهقرارمطالعه نیز تاکنون در بررسی  

های نظامی،  تیپها، عالوه بر تاکید بر اهمیت اصول پدافندغیرعامل در  تیپمطالعه تطبیقی این  

تکنیک  و  انتخاب اصول مورد مطالعه  نیز  در  رارویکرهای مورد مطالعه  نموده   د جدیدی  اتخاذ 

ای شمال  مستقر در قرارگاه منطقه  های رزمی تیپبا هدف مطالعه تطبیقی    رو پیش  پژوهش  .است

 باشد؟ در پی پاسخگویی به سوال زیر می از منظر پدافندغیرعامل نزاجا شرق

نزاجا از منظر پدافندغیرعامل   شمال شرق  ایمستقر در قرارگاه منطقه  رزمی های تیپرتبه بندی  

 چگونه است؟ 

 هاو پیشینه نظری مبانی 

می بحران مدیریت هایشاخه از یکی پدافندغیرعامل شمار  مجموعه  .  آیدبه  پدافندغیرعامل 

مسلحانه غیر  است  اقدامات  کاهش  ای  بازدارندگی،  افزایش  موجب  تداوم  ریپذبیآسکه  ی، 

تهدیدات و اقدامات    در مقابلی ملی و تسهیل مدیریت بحران  داری ارتقاء پای ضروری،  هاتیفعال 

می دشمن  سال  سیاست)  رددگنظامی  پایان  تا  رهبری  معظم  مقام  ابالغیه  کلی:  ، 1393های 

هایی است که با استفاده از  اقدامات و طرح  دفاع غیرعامل در واقع مجموعه تمهیدات،.  (1398

چنین   .گیردبه نیروی انسانی به صورت خود اتکا صورتالمقدور بدون نیاز  ابزار، شرایط و حتی

اقداماتی از یک سو توان دفاعی را در زمان بحران افزایش داده و از سوی دیگر پیامدهای بحران  

)محمدی و  سازدترین هزینه فراهم میدیده را با کمرا کاهش و امکان بازسازی مناطق آسیب

 (. 1391و کامران و همکاران،  1397سعیدی 

 هابندی ساختمانگروه

های  محل استقرار افراد و یا انجام فعالیت  هستند که  درجه اهمیت ویژه  دارای1های گروهساختمان

های مربوط به باشند، مانند ساختمانکلیدی و مرتبط با امنیت ملی و ارکان حاکمیتی کشور می

 های نظامی، انتظامی و امنیت ملی.  مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و قرارگاه

های اصلی  رار افراد و یا انجام ماموریتبا درجه اهمیت بسیار زیاد محل استق   2های گروه  ساختمان

 طبقه.  20الی  14های مسکونی ها و برجخانههای اصلی وزارتباشند. مانند: ساختمانکشور می



 1401 پاییز، 61فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال هجدهم، شماره                                                                 116

هایی هستند که محل استقرار، مراجعه تمانبا درجه اهمیت زیاد شامل ساخ  3های گروه  ساختمان

 9های مسکونی  باشند. مانند ساختمانهای تولیدی، اداری، تجاری و سکونت میو انجام فعالیت

 طبقه.   13الی 

هایی هستند که محل استقرار یا مراجعه با درجه اهمیت متوسط، ساختمان  4های گروهساختمان

تول  و  اداری، تجاری  فعالیت مسکونی،  مانند ساختمانیدی میو   8الی    4های مسکونی  باشند: 

 طبقه.  

نیز شامل ساختمان  5گروه  های  ساختمان که محل استقرار،    هستندهایی  با درجه اهمیت کم 

می تولیدی  و  تجاری  اداری،  مسکونی،  فعالیت  و  ساختمانمراجعه  مانند   3الی    1های  باشند. 

 . (5-6: 1391طبقه)دفتر مقررات ملی ساختمان، 

 :نمودبندی ت دسته زیر طبقهشدر ه توانرا می اصول پدافند غیرعامل 

پراکندگی: منظور از پراکندگی گستترش وتمرکز زدایی ستاختمان ها به منظور تقلیل آستیب   -1

پذیری آنها در مقابل عملیات دشتتتمن استتتت، به طوری که مجموعه ای از آنها هدف واحدی را  

 (.2018همکاران،  )باغبان و  تشکیل ندهند

با زمینه ی محیط اطراف -2 نیروها  استتار: استتار یعنی همرنگ کردن تاسیسات، تجهیزات و 

 (.4: 1385)اکبری،

بیمارستتان: مکان بیمارستتان می بایستت با توجه به اصتول  :دستترستی به مراکز امداد رستانی-3

رستتی آن نیز ( و شتتعاع عملکردی و دستتت137  :1379پدافند شتتهری طراحی شتتود )زیاری،  

کیلومتر   1.5تا 1بایستتت بر استتات استتتانداردها و ضتتوابط باشتتد.شتتعاع عملکرد بیمارستتتان  می

 (.1393:61باشد )پورر محمدی،  می

آتش نشتانی: منطقه ی زیر پوشتش هر ایستتگاه آتش نشتانی با نگرش به برد آن )فاصتله ی دو  

همچنین شتعاع عملکرد هر  (.2018)باغبان و همکاران،  دقیقه( تعیین می شتود    5ایستتگاه طی  

 (. 95: 1389کیلومتر می باشد )بیگ بابایی،   3تا   2ایستگاه آتش نشانی  

کلیه لتوازم، اقتالم و تجهیزاتتی کته بترای نگهتداری،  دسترسی به  : دسترسی به مراکز آمادی-4

و هرگونه اختالل، تخریب و کاهش    بینی شده استپیش  های ارتشگانعملیتات رزمتی و اداری ی

 (. 1387کند. )باقری، یا توقف خدمات مشکالت فراوانی را ایجاد می

پراکندگی-5 به منطقه  انتخابیو  : وسعت  دسترسی  باشدبه گونه   تیپ  مکان  که در شرایط    ای 

تلفات کمتر صورت گیرد   و  بیشتر  با سرعت  امن  منطقه  به  تجهیزات  و  نیروها  انتقال  بحرانی، 

 .(1391)کامران و همکاران، 
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اطالعات    ای که موجب گمراهی دشمن در نیل بهکلیه اقدامات طراحی شده حیله گرانه  فریب:  -6

 (.10: 1385)اکبری، گردد ی و کیفی طرف مقابل میو محاسبه و برآورد صحیح از توان کم

سازی در پدافند  غیر عامل تا حد بسیار باالیی می توان  با توجه به اصل کوچک   سازی:کوچک   -7

ای و در  های احتمالی ناشی از انجام عملیات آفندی را کاهش داد. درتصاویر ماهوارهمیزان آسیب

ها و تاسیسات  های شناسایی و کشف اهداف، مجموعهسیستمآوری اطالعات و  های جمعسیستم

کوچک که در عین حال دیگر پارامترها و معیارهای پدافندغیرعامل رانیز رعایت کرده باشند از  

تر خواهد  رنگ گران کمها برای مفسرین و تحلیلنمود کمتری برخوردار بوده و نقش و اهمیت آن

 (.2018)باغبان و همکاران،  بود

الزممتمر  -8 غیرعامل   است   پذیری:  پدافند  دیدگاه  از  اهمیت   آسیب   درصورت   مراکزحائز 

  ازآن  ممکن،   زمانی  بازه  تریندرکوتاه  بتوان  تا  باشند   داشته  ترمیم  امکان  احتمالی   های یدیدگ 

 (.2018باغبان و همکاران، کرد)  استفاده

  ازافراد،   منظورمحافظت که به  دامات فیزیکی اختصتتتاص داردبه مجموعه اق   حفاظت فیزیکی:  -9

  و  واستتناد  نظامی  امکانات  نظامی،  مؤستتستتات  تجهیزات، به  غیرمجاز  دستتترستتی از  جلوگیری

  اقدامات   انجام  همچنین. باشتد  شتده طراحی  ودزدی  خستارت  جاستوستی،  خرابکاری، از  جلوگیری

د  آیش ستوزی نیز جزو وظایف حفاظت فیزیکی به حستاب میوآت  طبیعی  دربرابربالهای  احتیاطی

 (.28: 1397فارسی و زوارزاده،  )

ای در برابر بارهای انفجاری  استحکام: بتن مسلح به دلیل به دلیل مقاومت آن به طور ویژه  -10

ساختمان، ملی  )مقررات    هایهوپنجر  ایشیشه  نماهای   از  استفاده   (. 30:  1391مناسب هستند. 

  اطراف،  به  شیشه  قطعات  پرتاب  دلیلبه    الزم  رعایت تمهیدات  بدون  هامحوطه  درمجاورت   بزرگ

 (. 1391)کامران و دیگران،  باشندمی هامحوطه در  وخسارات   تلفات  افزایش در موثری عامل

 نظریه راهبردی انهدام مراکز ثقل )پنج حلقه واردن(

ترین وظیفه در طراحی جنگ، شناسایی مراکز است که مهم  اساتین  اراهبرد انهدام مراکز ثقل بر  

چه این مراکز با دقت شناسایی گشته و مورد هدف قرار گیرند، کشور کشور است و چنانثقل  

نج حلقه  پخورد. در این راهبرد مراکز ثقل به صورت  مورد تهاجم در کوتاه ترین مدت شکست می

 (.1396)پاشازاده و همکاران،   باشندو به شکل دوایر متحد المرکزی می
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 (حلقه واردن 1)  شکل

 اهبرد واردنراهمیت مراکز نظامی در  

ای واردن که از راهبرد مراکز ثقل سرچشمه گرفته است، مراکز نظامی در  نج حلقهپهبرد  رادر  

 (.  1)جدول گیردحلقه پنجم آن جای می

 ( 1386ماخذ: موحدی نیا: )  همیت مراکز نظامی در راهبرد واردن ا (1جدول)

 مالحظات حملهاهداف مورد  حلقه های راهبردی  حلقه 

 نیروهای عملیاتی  پنجم

های  های اعالن راداری مواضع و سایتسامانه

ای و موشکی پدافند هوایی،  های توپخانهسامانه

های موشکی زمین به زمین،  های هوایی، پایگاهپایگاه

های دریایی، مراکز تعمیراتی و انبارهای قطعات  پایگاه

های  ارگاههای عملیاتی، خطوط مقدم قریدکی، یگان

 تاکتیکی، مراکز نظامی، مقرهای عمده بسیج مردمی 

با انهدام اهداف یاد شده و  

کسب برتری هوایی،  

هواپیماها و هلی  

کوپترهای تهاجمی با  

آزادی و ابتکار عمل الزم  

عملیات هوایی را در  

راستای انجام عملیات  

زمینی و اشغال کشور  

 کنند.مورد تهاجم مهیا می

 

 پژوهش پیشینه 

های  پژوهش  -1توان از چند منظر بررسی نمود:  های صورت گرفته در این زمینه را میپژوهش

  های قرارگاههای صورت گرفته در رابطه با  پژوهش  -2در زمینه پدافندغیرعامل و    صورت گرفته

ت  از مطالعات صور   ایزیدهنظامی. در راستای اشراف بر مطالعات صورت گرفته در این زمینه به گ

 شود.  اشاره می در داخل و خارج از ایران گرفته در هردو زمینه
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توان به وهش در خارج از ایران انجام شده است میاز مطالعاتی که در رابطه با موضوع مورد پژ

اشاره کرد زیر  ب2002)  1مندوزا و همکاران :  موارد  ترکیب روش(،  و ا  های تحلیل چند معیاری 

GIS  ابی مناطق آموزش نظامی، ارزیابی کرده و از سه معیار وضعیت یبرای مکانی، شرایط زمین را

ه تأثیرات آموزشی بهره بر  نفرسایش، درصد پوشش گیاهی و شرایط برد سالح برای منعکس کرد 

های ارتش آمریکا را در مناطقی مانند عراق، افغانستان،  خطرات اردوگاه(،  2007)  2کارسون است.  

یک مکان مناسب برای استقرار نیروهای    بو به انتخا   هین را بررسی کردکوزوو و بوسنی هرزگو

پرداخ و  آمریکا در کوزوو  انتخا   (،2011)  3کیانگ و همکاران ته است  بررسی  های پناهگاهب  به 

(، در پژوهشی با عنوان 2016)  4کاو و ژانگ  اند.پرداخته  اضطراری در مناطق کوهستانی ونچون

بین استراتژی روابط  بررسی  به  نظامی،  دفاع  نظری  تحلیل  و  تجزیه  غیرعامل:  و  تهاجمی  های 

از منظر روابط سیستماتیک پرداخته ارکان و کیل پدافند غیر عامل و ساختار دیوار چین   5اند. 

اعی ترکیه، تغییر درچشم  ای با عنوان نقش فضا در سیاست امنیتی و دف(، نیز در مقاله2017)

ها  های مرتبط با فضا مانند ماهوارهانداز: امنیت در فضا و امنیت از فضا به تأثیر فضا و تکنولوژی

  6اند. مک کنیز و ماسینگهامبه عنوان ابزاری برای دفاع و ایجاد امنیت در کشور ترکیه تأکید کرده

سایبری2021) پدافند  با  ارتباط  در  اط   (  از  تهدیدات دشمن  و حفاظت  برابر  در  العات شبکه 

های نظامی در ایاالت متحده را از منظر سازگاری با ( سایت2021)  7ناهان کال  اند.مطالعه نموده

  محیط اطراف بررسی نموده است.

یابی مراکز حسات نظامی با  (، ضمن شناسایی عوامل موثر در مکان1388نصیری )،  در ایران نیز

یابی این مراکز در سطح شهر تهران ارائه داده تاکید بر عامل پدافندغیرعامل، مدلی جهت مکان

(، مولفه های پدافند غیرعامل و توسعه پایدار شهری را در  1391است. همچنین دلیر و همکارن )

کاربری با  نمودهرابطه  مطالعه  تبریز  کالنشهر  تهدیدپذیر  همکاران)  اند.  های  و  (،  1395لطفی 

های دانشگاه افسری امام علی)ع( با استفاده  یابی نقاط بهینه برای اردوگاهای را باهدف مکانمطالعه

(، نیز برصیانت 1396ارشاد منش )ریزی خطی انجام داده است.  و مدل برنامه  GISاز روش تلفیقی  

( پادگان  1397خبازی و همکاران )یت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل تاکید نموده است.  از جمع

  (1398نصیرپور و شاملو )اند.  صفرپنج کرمان را بر اسات راهبردهای پدافندغیرعامل ارزیابی نموده

 
1 Mendoza 
2 Corson 
3 Qiang et al. 
4 Cao & Zhang 
5 Ercan & Kale 
6 McKenzie &  Massingham 
7 Clanahan 

https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Simon+McKenzie
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Eve+Massingham
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Clanahan%2C+Christopher+M
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گردانبه    ،نیز رزمی  توان  ارتقای  چگونگی  بهتبیین  زمین  هوایی    های  پدافند  قرارگاه  هوای 

  بین آموزش میدانی، متحرک سازیو به این نتیجه رسیده است که    پرداخته   )ص( االنبیاء  خاتم

ای با  کارگیری نیروی انسانی با ارتقای توان رزمی رابطهجنگ افزارهای پدافندی، آمادرسانی و به

ی  هوا  به  های زمین گردانوجود داشته و این عوامل موجب ارتقای توان رزمی5/0داری  سطح معنی

غیر عامل در خیابان خیام مشهد   اصول پدافند  گردند.)ص( میاالنبیاء  قرارگاه پدافند هوایی خاتم

 ریزی شهری تطبیق یافته است.اصول برنامه( بررسی شده و با 1400توسط باغبان و همکاران )

پژوهش میبررسی  نشان  گرفته  صورت  تیپهای  که  نظر  دهد  از  ایران  در  مستقر  پدافند  های 

های رزمی مستقر در شرق کشور  غیرعامل مورد مطالعه قرار نگرفته است، لذا در این پژوهش تیپ

انتخاب   گیرند.  قرار  ارزیابی  مورد  پدافندغیرعامل  منظر  از  تا  شده  انتخاب  نمونه  عنوان  به 

می،  ای است که عالوه بر توجه به اصول پدافند غیرعامل در حیطه نظاهای پژوهش به گونهشاخص

. در واقع بررسی این اصول از منظر یابی نیز بررسی شده استاین اصول در حیطه معماری و مکان

های نظامی مستقر در  این پژوهش نسبت به تیپ  وآورانهیابی، نگرش ننظامی، معماری و مکان

می محسوب  از  کشور  استفاده  همچنین  تصمیمشود.  روش روش  یک  عنوان  به  مکبث  گیری 

های منحصر به فرد، نه تنها در مطالعات نظامی از نظر دورمانده  چندمعیاره با ویژگیگیری  تصمیم

های صورت گرفته در داخل کشور چندان مورد استفاده واقع  است، بلکه به طور کلی در پژوهش

بهره گرفته های نوینی  های مورد استفاده نیز از روشنشده است، لذا این پژوهش به لحاظ تکنیک 

 است.

 پژوهش  شناسی روش

توصیفی ماهیت،  لحاظ  به  و  کاربردی  نوع  از  هدف  لحاظ  به  حاضر  است. _ پژوهش  تحلیلی 

 1385)پیران و همکاران،    ایبا استفاده از مطالعات کتابخانه  2های مورد استفاده در شکل  شاخص

آوری شده و به روش جمع  (1386نیا،  و موحدی  1386و طهماسبی،    1391و دلیر و همکاران،  

نفرافسرارشد از جمله فرمانده تیپ،   7نزاجا شامل  افسر    20)تعداد   دلفی در میان خبرگان نظامی

انده گردان پدافند  رییس رکن دوم تیپ، فرمانده گردان خدمات، افسر پدافند هوایی تیپ، فرم

تیپ،   پیاده   2هوایی  فرماندهان گردان  از  از جمله،    13و  نفر  افسر جز  فرماندهان    7نفر  از  نفر 

تیپ،  گروهان آتشبارهای گردان پدافند  3های  فرماندهان  از  تیپ،    نفر  افسران    1هوایی  از  نفر 

(  به بحث عات رزمینفر فرمانده گروهان اطال  1نفر فرمانده گروهان مهندسی تیپ،    1مخابرات،  

قرارگاه شمال    های رزمی تیپمتغیر به منظور مطالعه    10و در نهایت تعداد    است   گذاشته شده

های مورد مطالعه به دلیل مالحظات حفاظتی به صورت کدگذاری  تیپانتخاب شده است.    شرق
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به صورت غیراحتمالی و به صورت هدفمند انجام شده    پژوهش  گیرینمونهشده عنوان شده است.  

است.   کرده  پیدا  ادامه  نظری  اشباع  تا  و  متغیرهای  است  اهمیت  ابتدا ضریب  پژوهش  این  در 

، ها با استفاده از روش محتوایی و صوری تأیید شده بودکه روایی آن  1منتخب به روش مکبث 

 ال ودر نرم افزار ویژ  II2پرامیتیگیری چندمعیاره  از روش تصمیم  استفادهتعیین شده و سپس با  

با    3پرامیتی  مورد   و توسط جامعه آماری پژوهش )خبرگان نظامی(  پژوهش  های تیپدر رابطه 

 . ستاقرار گرفتهارزیابی  

 پژوهش  راحل انجام( م2شکل) 

  پرامیتیتکنیک  

مدل  پرامیتی تکنیک   از  تصمیمیکی  چند های  ارزیابی،    معیاره  گیری  منظور  به  که  است 

گزینهاولویت میان  از  انتخاب  و  مشخص بندی  معیارهای  اسات  بر  مختلف  با   های  معموال  که 

 
1 Macbeth 
2 Prometheeii 
3 Visual Promethee 
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ها  گر ویژگی گزینهگیرد. این معیارها معموال تبییندهی همراه است، مورد استفاده قرار میوزن

 دارای شش زیرمجموعه است:     پرامیتیباشند. تکنیک می

های گسسته را بصورت  ، گزینه  II  پرامیتیکند.بندی میبصورت جزئی رتبهها را  گزینه  ،  I  پرامیتی

، روابط ترجیح و غیر ترجیح را بر اسات میانگین و انحراف III  پرامیتیکند.بندی میکامل رتبه

شاخص میمعیار  تعریف  ترجیح  گزینهIV  پرامیتیکند.های  برای  کاربرد  ،  محدود  نا  های 

ها  ها همراه با لحاظ کردن محدودیت، یک روش چند معیاره برای انتخاب گزینهV  پرامیتیدارد.

های این با توجه به گسسته بودن گزینه  الگویی از مغز انسان است. نیز    VI  پرامیتی کند.تعریف می

  ،به طور کلی در این روش   استفاده شده است.  II  پرامیتیبندی کامل، از  پژوهش و نیاز به رتبه

شود. مقایسه بر پایه یک  ها در هر شاخص انجام میها با مقایسه زوجی گزینهبندی گزینهرتبه

با دامنه    از پیش تعریف شده  برتری    &  Ostovare, 2019) شودگیری میاندازه  [1+ , 0]تابع 

Shahraki  وAmaral, 2014 .)    )تابع برتری )ترجیحPدو گزینه ، برای مقایسهa    وb   از نظر شاخص

j :به صورت زیر است 

 Pj (a , b) = P[dj (a , b)] ( 1رابطه) 

 های این روش ترتیب زیر است: گام

است. این تفاوت برای    jها در شاخص  بیانگر تفاوت اندازه  dj (a , b) = fj (a) – fj (b):  اول  گام 

این   Minباشد. و برای شاخص    fj (a) > fj (b)زمانی معنادار خواهد بود که    Maxشاخص های  

 رابطه برعکس است. 

و با توجه به توابع یاد  Pj(a,b)ها با یکدیگر، مقدار  گام دوم: پس از محاسبه میزان تفاوت گزینه

 شده بدست خواهد آمد. 

 نشان می دهند. π(a,b)که آن را با  bنسبت به  aگام سوم: مجموع موزون برتری گزینه 
∑ = π (a,b) ( 2رابطه)  𝑷𝒋

𝒌
𝒋=𝟏  (a,b) 𝒘𝒋 

 

∑ = π (b,a) ( 3رابطه)  𝑷𝒋
𝒌
𝒋=𝟏  (b,a) 𝒘𝒋 

 

های دیگر برتر است. چه قدر از گزینه  aکند یک گزینه مانند  گام چهارم: جریان خروجی بیان می

 هرچه این مقدار بیشتر باشد این گزینه برتر خواهد بود.

 = Ø+(a) ( 4رابطه)
𝟏

𝒏−𝟏
∑ 𝝅(𝒂, 𝒙)𝒙∈𝑨  
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برتر می باشند. هرچه این   aهای دیگر چه قدر برگزینه  کند که گزینهجریان ورودی: بیان می

 مقدار کمتر باشد این گزینه بهتر خواهد بود. 
 = Ø−(a) ( 5رابطه)

𝟏

𝒏−𝟏
∑ 𝝅(𝒙, 𝒂)𝒙∈𝑨  

بندی کامل دارد. در  گیرنده نیاز به رتبهمعموالً تصمیم:IIپرامیتی بندی کامل در  گام پنجم: رتبه

 شود: این روش جریان خالص برتری به صورت زیر محاسبه می

 Ø(a( = Ø+(a) - Ø−(a) ( 6رابطه)

 ای بهتر باشد آن گزینه بهتر است. بنابراین :هر چه جریان خالص گزینه

<a𝑷𝑰𝑰𝒃                   iff            Ø(a) ( 7رابطه)   Ø(𝒃) 

 Lopes)  ماند ای باقی نمیها قابل مقایسه هستند و گزینه غیر قابل مقایسهدر این روش همه گزینه

et al, 2018     وSeddiki et al, 2016).  دهی معیارها  با توجه به این که در این روش امکان وزن

 نسبت به یکدیگر وجود ندارد، لذا وزن دهی معیارها از طریق تکنیک مکبث انجام شده است. 

 تکنیک مکبث

گیری  فنون تصمیمگیری مطلوبیت ازطریق فن ارزیابی مقایسه مبنا، یکی از  فن مکبث یا اندازه

د  مطرح ش   1توسط بانا ا کاستا و ونستیک  1994چند معیاره است که برای اولین بار در سال  

(Bana e Costa, 1997    &(Vansnick روش است  برمبنایمقایسات  مکبث  .    که  زوجی 

این.  بردمی  بهره  ایفاصله  مقیات   وازیک   کندواردمی  گیرندهتصمیم   گیرندهتصمیم روش،  در 

  پیش  از  کالمی  مقیات  براسات  و  کیفی  های از قضاوت  استفاده  رابا   دوعامل  جذابیت  بایدتفاوت

  با  عددی،متناسب   مقادیر  با  سازگار های کالمیقضاوت قراردهد، سپس قضاوت مورد  شده،  تعریف

ای است که وزن دهی معیارها در این روش به گونه  .شوندمی  شده مکبث تبدیل  تعریف  مقیات

ها محاسبه گردیده است. این فرایند با تکمیل معیارها به صورت زوجی مقایسه شده و وزن آن

پرسشنامه از کارشناسان مربوطه صورت پذیرفته و وزن نسبی معیارها نسبت به یکدیگر تعیین 

لیکرت صو ارزیابی در طیف هفت تایی  این  این طیف، عددشده است.    1رت پذیرفته است. در 

بیشترین   نشان دهنده  7تساوی دو مولفه و عدد    نشان دهنده  4امتیاز کمتر، عدد    نشان دهنده

امتیاز است. در نرم افزار مربوطه نیز ماتریس مقایسات زوجی تشکیل گردیده و بر اسات امتیازات  

معیارها پژوهش بایکدیگر پرداخته شده است.   کسب شده در پرسشنامه کارشناسان، به مقایسه

بسیا به شرح مقیات کالمی  و  به صورت کیفی  در مدل مذکور  این معیارها  ر  تفاوت مطلوبیت 

 
1 Bena e Costa & Vansnick 
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های  باشد. سپس دادهضعیف، ضعیف، متوسط، قوی، بسیار قوی، فوق العاده قوی و عدم تفاوت می

 گردد.منتج از پرسشنامه کارشناسان با مقیات کالمی مذکور تطبیق داده شده و وارد مدل می

ای شمال شرق نزاجا  مستقر در قرارگاه منطقه های رزمیتیپشامل  ،پژوهش  نمونه مورد مطالعه

گروه مهندسی    ،رزمی    هایزاجا شامل لشکرنای شمالشرق  نیروهای زمینی قرارگاه منطقه.است

مذکور با    هایتیپکه در شرایط بحرانی تمام  است  ای  پشتیبانی منطقه  ومرکز آموزش    ،رزمی  

کز آموزش مسئولیت تامین نیروی انسانی  امرو  شوند.توجه به نوع ماموریت خود وارد عمل می

های رزمی  وظیفه پشتیبانی آمادی یگان  اطقنیروی زمینی و قرارگاه را دارد و پشتیبانی من برای  

یگان همراه  رزمی  مهندسی  گروه  و  دارد  عهده  به  مسئولیت را  بحرانی  شرایط  در  رزمی  های 

های مورد مطالعه پژوهش پیش رو عبارت  تیپ اما  .پشتیبانی خدمات مهندسی را به عهده دارد

تیپ از  و   هایلشکر   مستقر در  رزمی  ایهاست  بحرانی هستند  قوا در شرایط  رزمی که عمده 

 27،  م37های  با تیپ  7لشکر  )دارند  مسئولیت کار اجرایی و عملیاتی خط جلوی نبرد را به عهده  

با   گ(   23  ، ش    15های  با تیپ  5و لشکر    ت   17  ،  چ   25  های  تیپ  با   3و لشکر    ت   38  ق ،

 شرایط بحرانی وارد عمل خواهند شد.ماموریت ذاتی یکسان در 

 ها دادهتجزیه و تحلیل 

 بندی معیارهای پژوهش دهی و اولویتوزن 

  هایمعیار  آوری گردید.  ای جمعمعیار به روش کتابخانه  12تعداد    در راستای نیل به هدف پژوهش

های کلی: ابالغیه  زدایی و اختفا از منابع سیاستسازی، حساسیتفریب، کوچک پراکندگی، استتار،  

و   1385و اکبری،    1385و پیران و همکاران،    1398،  1393مقام معظم رهبری تا پایان سال  

 1379از منابع زیاری،    دسترسی به مراکز امدادرسانیدر رابطه با    استخراج گردید.   2018باغبان،  

و دسترسی    1387دسترسی به مراکز آمادی از پژوهش باقری،    استفاده شد.  1393و پورمحمدی،   

استخراج شدند. مقررات ملی ساختمان،    1391به منطقه پراکندگی از پژوهش کامران و همکاران،  

ژوهش باغبان و  پذیری از پمرمت  به معیار استحکام اشاره نموده است. همچنین معیار    1391

معیار    2018همکاران،   زوارزاده،  و  و  فارسی  پژوهش  از  فیزیکی  انتخاب گشته   1397حفاظت 

ای که در این در اختیار خبرگان قرار گرفت، به گونهطی دو مرحله  ای  پرسشنامه  است. سپس 

هش  پرسشنامه موافقت، مخالفت و ممتنع بودن نظر افراد برای ارزیابی معیار مورد نظر در پژو

در مرحله اول معیارهای حساسیت زدایی و اختفا با اتفاق نظر کمتر از   مورد سنجش قرار گرفت. 

معیار باقی مانده مجددا در اختیار افراد قرار گرفت   10درصد از لیست معیارها حذف گردید.  50

واقع    مورد اجماع  2معیار ارائه شده در شکل شماره    10معیار مطرح شده،    12درنهایت از تعداد  و  

  درصد اتفاق نظر حاصل شد.   70ای که برای هر یک از معیارهای مذکور بیش از  شد، به گونه
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سپس اوزان معیارهای مورد مطالعه با تکمیل پرسشنامه از کارشناسان مربوطه صورت پذیرفت و 

وزن نسبی معیارها نسبت به یکدیگر تعیین شده است. این ارزیابی در طیف هفت تایی لیکرت  

تساوی   نشان دهنده 4امتیاز کمتر، عدد  نشان دهنده 1پذیرفته است. در این طیف، عددصورت 

سپس میانگین وزنی این مقادیر پس از    بیشترین امتیاز است.  نشان دهنده  7دو مولفه و عدد  

نرمالیزه شدن به عنوان ارزش نهایی این اصول در نظر گرفته شده است. هرچه قدر مقدار این 

 کبثدر نرم افزار م  باشد، به کارگیری اصل مربوطه از اهمیت بیشتری برخوردار است.  اوزان بیشتر

پرسشنامه  در  شده  کسب  امتیازات  اسات  بر  و  گردیده  تشکیل  زوجی  مقایسات  ماتریس  نیز 

مقایسه به  پرداخته شده استی  معیارها   کارشناسان،  بایکدیگر  نهایت وزن.  پژوهش  به در  های 

شود،  ارائه شده است. همان طور که مشاهده می  3یک از معیارها در شکلدست آمده برای هر  

های  تیپترین معیارهای پدافندغیرعامل برای ارزیابی  مهم  12معیارهای پراکندگی و استتار با وزن  

 روند.مورد مطالعه به شمار می

 

 هایب آن اضرمحاسبه بندی معیارها و ( اولویت 3شکل)

 مورد مطالعههای  ارزیابی تیپ

ها  شد و پس از ارزیابی هریک از گزینه  پرامیتیمدل  در مرحله بعدی اوزان به دست آمده وارد  

مورد مطالعه    هایتیپ،( در ارتباط با برخورداری از معیارهای مورد مطالعه در طیف لیکرتهاتیپ)

جریان مثبت، جریان    2. جدولمورد ارزیابی قرار گرفتندظر برخورداری از پدافند غیرعامل  از من

دهد که  نشان می(+Ø)دهد. در جریان مثبتمی نشانها را منفی و جریان کامل هر یک از گزینه

بهترین گزینه است. در    +Øهای دیگر اولویت دارد. در واقع بزرگترینچه قدر بر گزینه  aگزینه  

اولویت دارند، لذا    aههای دیگر چه قدر بر گزیندهدکه گزینهنشان می (  −Ø)  مقابل، جریان منفی 

گیرنده همیشه خواهان رتبه بندی کامل است؛ زیرا  اما تصمیم  بهترین گزینه است.  −Øکوچکترین 

سازد. ن را فراهم میابندی این امک تر خواهد بود. محاسبه جریان خالص رتبهگیری سادهتصمیم
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جریان   جریان حاین  میان  توازن  است.  رتبه  اصل  منفی  و  مثبت  باالتر بندی  خالص  جریان 

قرارگاه شمال شرق را از نظر   رزمی  های تیپبندی  رتبه  ،2جدول  دهنده گزینه برتر است. نشان

بر اسات مدل   از معیارهای پدافندغیرعامل  این جدول،  .دهدنشان می  پرامیتیبرخورداری    در 

هایی  کامالبرخوردار و گزینهتیپ  ای که از بیشترین جریان خالص برخوردار باشد، به عنوان  گزینه

برخوردار در    های تیپترین امتیاز به بیشترین جریان خالص را داشته باشند به عنوان  که نزدیک 

تیپ   ریان خالص را داشته باشد به عنوانجای که کمترین  اند. همچنین، گزینهنظر گرفته شده

به ترین امتیاز به کمنزدیک هایی  کامال نابرخوردار و گزینه ترین جریان خالص را داشته باشند، 

در    0.3750م با کسب جریان خالص   37تیپ    اند. لذابندی شدههای نابرخوردار طبقهعنوان تیپ

با   58پ  رتبه اول و کامال برخوردار از معیارهای پدافندغیرعامل قرار دارد. در رتبه دوم تی ش 

امتیاز   آن    0.1367کسب  از  امتیاز    27  تیپ و پس  با  قرار   0.0167ق  برخوردار  و در وضعیت 

ت با امتیاز    38، تیپ  -0.1000ت با امتیاز    17،  تیپ  -0.267چ با امتیاز    25تیپ  اند.  گرفته

اند که به گرفته  قرار های بعدی  در رتبه    -0.2717گ با امتیاز    23پ  و در نهایت تی  -0.1300

 روند.ها به شمار میترین تیپلحاظ برخورداری از معیارهای پدافندغیرعامل جزو محروم
  های متحرک هجومی قرارگاه شمال شرقبندی تیپ ( رتبه 2جدول)

 −Ø Ø+ Ø گزینه )تیپ( رتبه

وضعیت برخورداری از  

معیارهای 

 پدافندغیرعامل

 برخوردار کامال  1533/0 5283/0 3750/0 م  37تیپ  1

 1467/0 2833/0 1367/0 ش  15تیپ  2
 برخوردار 

 1867/0 2033/0 0167/0 ق  27تیپ  3

 2417/0 2150/0 - 0267/0 چ  25تیپ  4

 2367/0 1367/0 - 1000/0 ت  17تیپ  5 نابرخوردار 

 2717/0 1417/0 - 1300/0 ت  38تیپ  6

 نابرخوردار کامال  4917/0 2200/0 - 2717/0 گ  23تیپ  7

 ماخذ: نگارندگان 

 1گایا وب از طریق   پرامیتیسازی ویژه  روش مدل

گیرنده را در متتورد رود کتته تصتتمیموعی تکنیتتک تحلیتتل هندستتی بتته شتتمار متتیگایتتان روش

کنتتد. ایتتن ها روی نتتتایج پایتتانی کمتتک میها و برختتورد وزن شتتاخصمخالفتتت شتتاخص

 
1 GAIA Web 



 127                                                        رضا جعفرزاده و مرتضی نیکخو              .../    های رزمیمطالعه تطبیقی تیپ

هتتای گرافیکتتی و تحلیل نبنتتا شتتده استتت و بتته آ پرامیتتتیهای تحلیتتل براستتات پایتته

 افزاید.تشریحی می

  یتتتتانجر دهنتتتتدهنمایش گایتتتتا وبدر  خاکستتتتتری رنتتتتگ  نمودارهتتتتای گرافیکتتتتی 

Ø  شتتکل حاصتتل .  های مختلتتف استتتخالص هریک از معیارهتتای منفتترد در ارتبتتاط بتتا گزینتته

های انتختتابی ارتبتتاط بتتا گزینتتهاز ایتتن نمودارهتتا بیانگرتتتابعی از رابطتته بتتین معیارهتتا در 

باشد. محورهای مربوط بتته هرکتتدام از معیارهتتا از مرکتتز بتته پیرامتتون کشتتیده شتتده استتت. می

ترین دایتتره از گر مقتتادیر جریتتان ختتالص از مرکتتز تتتا ختتارجیدوایر متتنظم حتتول مرکتتز نشتتان

ن و تتترین جریتتاگر بیشترین محتتور نشتتانای کتته ختتارجی. بتته گونتتهباشتتد. مرکتتز دایتتره می

تر نزدیتتک   یگرهرانتتدازه محورهتتا بتته یکتتدتتترین جریتتان استتت،  گر کمترین محتتور نشتتانداخلی

و هتتر انتتدازه از  اختتتالف کمتتتردهنده تتتری داشتتته باشتتند، نشتتانو اختتتالف کم دباشتتن

نمتتودار موقعیتتت محتتور  درایتتن باشتتد.دهنده اختتتالف بیشتتتر میهمتتدیگر دورباشتتند نشتتان

  یتتتتتتا PIمربتتتتتتوط بتتتتتته مقتتتتتتادیرتصتتتتتتمیم و دایتتتتتتره نقطتتتتتته چتتتتتتین 

Ø باتوجتته بتته ایتتن کتته دوایتتر متتنظم نشتتان دهنتتده جریتتان ختتالص یتتک انتختتاب هستتتند .

هستند، لذا دوایر نقطه چتتین ستتبز یتتا قرمتتز نشتتان دهنتتده جریتتان ختتالص گزینتته متتورد نظتتر 

گر چه دایتتره نقطتته چتتین ستتبزرنگ باشتتد مقتتادیر مثبتتت و رنتتگ قرمتتز نشتتانباشند. چنانمی

مربتتوط بتته  Øشتتود، مشتتاهده می10تتتا4هایهمتتان طتتور کتته در شتتکل. مقتتدار منفتتی استتت

دن و رتبتته بتتاالی بتتو تستتبزرنگ استتت و ایتتن نشتتان از مثبتت  ق 27و  ش 15م، 37 هتتایتیپ

 چ 25گ و 23ت، 17ت،  38هتتتای تیپ ربتتتوط بتتتهم  Øباشتتتد. در مقابتتتلمی هتتتاتیپ ایتتتن

های پدافنتتدغیرعامل در قرمز رنتتگ استتت و ایتتن امتتر بتتر منفتتی بتتودن و رتبتته پتتایین شتتاخص

 های مذکور، داللت دارد.ارتباط با تیپ
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 م  37مربوط به تیپ  Ø ( 4شکل)

 

 

 ش  15مربوط به تیپ  Ø ( 5)شکل
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 ت  17مربوط به تیپ  Ø ( 6شکل)

 

 ق   27مربوط به تیپ  Ø (  7شکل)
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 چ  25مربوط به تیپ  Ø ( 8شکل)

 

 

 

 گ   23مربوط به تیپ   Ø ( 9)شکل
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 ت  38مربوط به تیپ  Ø (  10)شکل

 و پیشنهادها گیری نتیجه 

خاورمیانهشک   راهبردی   موقعیت   منطقه  در  ایران  افزایش  و    ور  منطقه،  در  منازعات  گسترش 

رزمی از    های تیپاین که    پی داشته است. با عنایت به   تهدیدهای نظامی برای کشور ایران را در 

های رزمی  افزایش امنیت و قدرت دفاعی یگانعمده قوا و منابع نظامی برخودار هستند و از طرفی  

با هدف مطالعه تطبیقی   پژوهش  این  لذا  امنیت در کشور خواهد شد،  افزایش  به  کشور منجر 

صورت    مال شرق نزاجا از منظر پدافند غیرعاملای شمستقر در قرارگاه منطقه  های رزمیتیپ

های مذکور مورد  تیپدر رابطه با    غیرعامل   شاخص پدافند  10تعداد    گرفته است. در این راستا، 

هایی در سطح کشور  یابی مراکز دفاعی و نظامی پژوهشاست. در رابطه با مکان  گرفته  بررسی قرار 

های مختلف مورد  امل نیز در رابطه با کاربریهای پدافند غیرعانجام شده است. همچنین شاخص

با وجود اهمیت غیرقابل انکار    نزاجاشمال شرق  منطقه ای  بررسی قرار گرفته است، اما قرارگاه  

غفلت واقع شده است. لذا نوآوری این   د مور  مقابل تحدیدهای هوایی غرب افغانستان،   دفاعر آن د

مستقر در این   رزمی   هایامل در رابطه با  تیپرویکرد تطبیقی آن از منظر پدافندغیرع ،  پژوهش

های  های پدافندغیرعامل حاکی از اهمیت شاخصبندی شاخصاولویت  رود.قرارگاه به شمار می

های منتخب پژوهش  بررسی شاخصها است.  پراکندگی، استتار و فریب نسبت به سایر شاخص

 37دهد که تیپ  نشان می پرامیتیبه وسیله تکنیک  های مستقر در شمال شرق در رابطه با تیپ

های اخیر عالوه های پدافند غیرعامل در رتبه اول قرار دارد. در سالم از منظر رعایت شاخص

شود، در  اهمیت داده می  پیش  های نظامی به موضوع پدافند غیرعامل بیش از براین که در رشته
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مبحث بسیار مورد توجه قرار گرفته و به قوانین الزم االجرای ساخت و   مجامع مهندسی نیز این

سال از ساخت این تیپ 3کمتر از  سازهای مهندسی تبدیل گشته است. لذا با عنایت به این که   

های پدافند غیرعامل قابل توجیه گذرد، تفاوت این تیپ با سایر تیپ ها از نظر رعایت شاخصمی

گیرند که از  های بعدی قرار میدر رتبه  م  37ق نیز پس از تیپ    27ش و    15های  تیپ   است.

ت و   38  ، ت  17چ،    25های  رسند. اما در مقابل تیپنظر پدافندغیرعامل قابل قبول به نظر می

با بحران مواجه هستند. در میان تیپ  23 این زمینه  گ وضعیت   23های مذکور، تیپ  گ در 

های گرافیکی گایا وب نیز حاکی از این است که تحلیل  ها دارد.سایر تیپ  هتری نسبت ببحرانی

تیپشاخص در  پدافندغیرعامل  در  های  دارند  کمتری  اختالف  یکدیگر  با  مطالعه  این  برتر  های 

اند، اختالف هایی که از منظر پدافندغیرعامل، رتبه قابل قبولی کسب نمودهصورتی که در تیپ

قرارگاه   دفاعی   افزایش قدرت   به نتایج حاصل از این تحقیق و در راستایباتوجه  بسیاری دارند.  

های پدافند غیرعامل شاخص  اء برای ارتق شود کهشمال شرق از منظر پدافندغیرعامل پیشنهاد می

 سیاست   ، های مذکور در وضعیت نامناسبی قرار دارندکه ازنظر برخورداری از شاخص  هاییتیپدر  

.همچنین با توجه به رویکرد جابجایی  مدنظر قرار گیردبا رویکرد پدافند غیر عامل  هاآنبازسازی 

به مجاورت شهرهاپادگان از داخل شهر  پادگاندر مکان  ،ها  نحوه ساخت  و  به یابی  های جدید 

شودمولفه بیشتری  توجه  عامل  غیر  پدافند  اهمیت  با  اهمیت    .های  تفاوت  به  توجه  همچنین 

سزایی در افزایش  تر تاثیر بههای مهمیرعامل و در اولویت قرار دادن شاخصهای پدافند غشاخص

های صورت گرفته در این زمینه  مرور پژوهش  خواهد داشت.ها  تیپدغیرعامل در این  ن قدرت پداف 

ها  سزای آنهنظامی در صورت تاثیر ب  های قرارگاهحاکی از عدم توجه به قدرت تدافعی اماکن و  

عوامل   های آتی،که در پژوهش  شودذا پیشنهاد میلذا در این پژو ل  ور است.در قدرت دفاعی کش

مورد بررسی قرار گیرد تا نواقص موجود تا حد  ،  نظامیهای  کلیه قرارگاهموثر بر قدرت دفاعی  

همچنین، با توجه به این که  نیز مد نظر قرار گیرد.امکان کاهش یافته و در ساخت اماکن جدید 

های مرزی را از منظر ملزومات فیزیکی پدافند غیرعامل بررسی نموده است، لذا  این پژوهش یگان

بعدی    گردد که  پیشنهاد می مطالعات  قرارگاهقرارگاهدر  و سایر  از منظر عوامل های مذکور  ها 

وسی در فضای مجازی و امنیت غیرفیزیکی مانند پدافند سایبری، امنیت شبکه، اقدامات ضد جاس

 گیرد. فیبرهای نوری در اماکن نظامی مورد بررسی قرار 

 قدردانی 

 .می نمودند کمال تشکر را دار یاری  قیتحق  ن یکه ما را در انجام ا یزانیعز  یاز تمام  ان یدر پا
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