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 يصنعت يشهرکها يطراحدر رعامل يکرد پدافند غيبا رو يتيامن-يمالحظات دفاع

 2ياحمدرضا فتاح و 1انيد خزائيام

 ده:يچک

به  ياز مبرميرود، نمي توسعه کشور به شمار يهارساختين زيتريصنعتي از اساسيهاکه شهرک يياز آنجا

رسش پک يح با طرن پژوهش، يا کشور وجود دارد. ياتيسات حيسن تأيا يبرا يتيو امن ين مالحظات دفاعيتدو

 دررفت؟( گر نظر درعامل ياز منظر پدافند غ يصنعت يهادار شهرکيتوان در توسعه پايرا م يچه الزامات) ياساس
ه م برداشتا گان راستيخته در ايبر اساس روش پژوهش آم يساختمان ين، شبکه معابر و نمايزم يسه حوزه کاربر

د د پدافنکريبا رو يصنعت يهاشهرکو توسعه  ين مجموعه الزامات طراحيبا هدف تدوب که ين ترتياست. بد

 يهانهيمدر ز يانهبع کتابخان منايل مهمتري، با مطالعه و تحليليتحل-يفيتوصابتدا بر اساس روش رعامل، يغ
ن يا ه است. ن شديرعامل تدويدفاع غ يدر راستا ي( اساسيهاشاخص، مالحظات )يرعامل و شهرسازيپدافند غ

ر درسشنامه پق ياز طر، يک شهرک صنعتي يدر طراح ير و کارآمديثزان تأيبه لحاظ م يام بعددر گ هاشاخص

 يهاشاخصو ل ي(  تحلPCA) يل عامليج آن بر اساس روش تحليان خبرگان به شور گذاشته شده و نتايم
 يهاشاخصن ي(، اLinear regression) يونيل رگرسيبه کمک روش تحلسپس استخراج شده اند.  ياساس

. در ده اندش يت بنديمن، اولويا يک شهرک صنعتيبه  يابيت در دستيو اهم يزان اثرگذاريبه لحاظ م ياساس

به SWOTک يو تکن ل نمونهيتحل، با روش هاشاخصن يمربوط به ا ين الزامات اجرائيبه منظور تدو، يانيگام پا
افند پد يداخل و خارج کشور بر اساس اصول استخراج يصنعت يهان نمونه شهرکياز مهمتر يل برخيتحل

 ياههرکش يپژوهش، مجموعه الزامات طراح يان و به عنوان دستاوردهاي. در پاپرداخته شده استرعامل يغ

 يو نما و فرم و شبکه معابر ين، نظام دسترسيزم يرعامل در سه بخش نظام کاربريپدافند غکرد يبا رو يصنعت
 ن شده است.يک، تدويهر يريان تصويبه همراه ب يساختمان

 .يشهر ي، طراحي، صنعت، شهرک صنعتيتيامن -يرعامل، مالحظات دفاعي: دفاع غيديواژگان کل 
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 مقدمه. 1

دارد.  يطوالن ياخچهيتار ياو منطقه يشهر يزيرکاربرد آن در برنامه مخصوصاًرعامل، يبحث پدافند غ

همچون حفر خندق، ساخت  ير دفاعي( و تدابيصدر اسالم )سلمان فارس يتوان در جنگهاين ادعا را ميصحت ا
اما با مود؛ وار و ... جستجو نير کوروش( در ساخت کهندژ، شارستان، رباط، ديران باستان )تدابيبرج و بارو و ا

ن در کاهش تلفات و يرعامل نويپدافند غ يريکارگهحات، بيت تسلير در ماهييو تغ يشرفت تکنولوژيتوجه به پ
-(. درحالحاضرعمده1391:215، ينيام ينيگردد )کامران و حسيش احساس ميش از پيها بخسارات جنگ

 يطيشرا جيتدربه تا است مردم ازيموردن يرساختهايز يريپذبيآس وکاهش يمن سازيرعامل،اينهدفپدافندغيتر

 مقابل در را شهرها يريپذبيآس زانيم که ييروشها و ريتداب اتخاذ اساس نيبرا. دينما جاديت ايامن يبرا را
دانش  به کشور صاحبنظران شيپ از شيب توجه يطيشرا نيچن و بوده يضرور دهد، کاهش دات دشمنيتهد

وزه اکثر امر (.1392:23و همکاران،  يامي)ص .است شده راسبب آن يروشها زا يريگبهره و رعامليپدافندغ

-دات بهره بردهيدفاع در مقابل تهد يهان روشيدارترين و پايکي از مؤثرتريعامل به عنوان ريکشورها از پدافند غ

 ياژهين موضوع توجه ويبه ا النظامي با توان با يرويرغم داشتن نيسابق عل يکا و شورويمرآي مانند ياند. کشورها

ت مهم و کي از اقدامايصنعتي  -سات نظامييسأاتي و تيمراکز مهم ح يمناسب برا اند. انتخاب محلداشته

ان و همکاران، يکرباس)باشد. مي ساتين مراکز و تاسيعامل جهت مخفي نمودن ارياساسي در بحث پدافند غ
1390:24.) 

آن  يت مکانين که موقعيمحدوده و مساحت مع يدارا يبه عنوان مکان يصنعت يهاان، شهرکين ميدر ا

مورد  يو خدمات فن ييربنايسات زيسن شده و تأيکشور مع يصنعت يهاپروژه يابيطبق الزامات و اصول مکان
 يسات اقتصادين تاسياز مهمتر يکيز به عنوان يابند و  نييدر آن استقرار م يت صنعتياز در رابطه با نوع فعالين

 برخورداراند.  ييت بااليدر توسعه کشور، از اهم يو از عوامل اساس

 يهاتياز فعال يناش يشغل يهاق فرصتي، از طرياقتصاد يت بااليضمن اهم يصنعت يهادر واقع، شهرک
 يهاتيز دارد. فعاليکشور ن يگسترش شهرها يبرا يابيسکونت و مکان ين الگوييدر تع يرد، نقش راهبيصنعت

و  يشغل يجاد فرصتهاي، موجب ايتبع يهاتيختن فعاليق انگيم و از طريرمستقيم و غيصورت مستقهب يصنعت

 يکيتيط ژئوپلي. با توجه به شرا(1378)خراط زبردست، .شونديت ميجه، جمعيروها و در نتيبر اثر آن، جذب ن
 يو صنعت ياو منطقه يه مطالعات شهريدر کل ياژهيگاه ويرعامل، جايار پدافند غيانه، معيران در منطقه خاورميا

ل عدم توجه به موضوع يرا به دل يصنعت يهاج در حوزه شهرکيتوان مطالعات راين اساس ميکند. بر هميدا ميپ

و پدافند  يمنين پژوهش با تمرکز بر بعد اين اساس، در ايرعامل نقد نمود. بر هميو حساس پدافند غ ياتيح
تالش بر آن  در کشور، يصنعت يدار شهرکهايمن و پايا يطراح ک راهنما جهتيبه  يابيو با هدف دست رعامليغ

-بيار مهم با هدف به حداقل رساندن آسيبس ين مراکز اقتصاديا يطراح يدر راستا ياست تا مجموعه الزامات

 ن شود.يتدو يساختمان ين، شبکه معابر و فرم و نمايزم يدر سه بخش کاربر يآنها در برابر هجوم نظام يريپذ
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 ينظر يمبان. 2

پژوهش است. پدافند  يکرد حاکم بر فضاين رويرعامل مهمتريد، پدافند غيآيطور که از موضوع پژوهش برمهمان

است  يدات بالقوه، در واقع پاسخيط در برابر سوانح و تهديمح يمن سازيجهت ا يداتيتمه يرعامل به معنايغ

 ت. يو امن يمنيانسان به ا ياز فطريجهت برآورده نمودن ن

 رعامليپدافند غ . 1.2

در مقابل  يريپذبيها و اقدامات است که باعث کاهش آسيها، طراحيزيراز برنامه يارعامل، مجموعهيپدافند غ

ق يا از طريمقابله با اثرات حوادث و بال يزيررعامل اطالق بر برنامهيشود. در واقع، دفاع غيدات دشمن ميتهد

 يعيو چه بروز حوادث طب يت نظامچه در زمان وقوع حمال يکالبد-ييفضا يزيرامن و برنامه يجاد فضاهايا

و  يج، سازماندهيرعامل بر بسيف است. دفاع غيقابل تعر يرنظامين مفهوم، مفهوم دفاع غيد دارد. در کنار ايکتأ

ب، يعندل) .شودير آن گفته ميو نظ ي، اقتصاديدفاع از خانه، روستا، شهر، مراکز صنعت يت مردم کشور برايهدا

است که موجب کاهش  يها و اقداماتيزيرطرح يرعامل، شامل تماميپدافند غدر واقع، (. 1390برنافر، و 1380

ده و يگرد يدات خارجينظامي در مقابل تهد يهات دستگاهي، تداوم فعاليمل يداريش پايها، افزايريپذبيآس

 (.1386رعامل کشور، ي)سازمان پدافند غرمسلحانه( يست )پدافند غيسالح ن يريمستلزم به کارگ

 

 يو شهرساز يرعامل در معمارياصول پدافند غ .2.2

موضوع پدافند  يم، بررسياش را مطالعه نمود ياساس يهايژگيم و ابعاد و ويرعامل و مفاهيپس از آنکه پدافند غ

شهرسازانه به پدافند  يهادگاهين موضوع آگاه نمود. مطالعه انواع ديما را از ابعاد مهم ا يرعامل در شهرسازيغ

 يجهت جستجو يمناسب ي، بستر ذهنين موضوع در شهرسازيو کاربست ا ينه نظريشيرعامل به عنوان پيغ
ن بخش از پژوهش، به يمهم که در ا يرا فراهم نمود. امر يرعامل در شهر و شهرسازياصول و الزامات پدافند غ

 شود. مي ن آنها اشارهيمهمتر
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 يشهر يو طراح يرعامل در شهرسازين اصول پدافند غيمهمتر: 1جدول
 ميمفاه شاخص فيرد

 يهاانتخاب عرصه - 1

 يايمن در جغرافيا

 کشور
 

 يپوشش مناسب دفاع يدارا. 

 کشور. ييايجغراف يفاصله مناسب از مرزها يدارا 

 کشور جهت استقرار  يعيو عوارض طب يحدّاکثر استفاده از توپوگراف
و حسّاس در  ياتيح يهايد )انطباق کاربريو حسّاس جد ياتيمراکز ح

 کشور(. ينظام يايجغراف

نه ياس بهين مقييتع 2

ت و ياستقرار جمع

 ت در فضايفعاّل

 بزرگ. يت در شهرهايجمع يرشد و توسعه منطق 

 يصنعت يهاتيفعال يرشد و توسعه منطق. 

 يتيمراکز جمع يع و تعادل در پراکندگيتوز. 

ع يدر توز يپراکندگ 3

عملکردها متناسب با 

 ايدات و جغرافيتهد

 کشور. ييايو حسّاس در گستره جغراف ياتيح يع عملکردهايتوز 

 ا.يدات و جغرافيعملکردها متناسب با تهد يجداساز 

 گر.يکديو حسّاس در کنار  ياتيح يع عملکردهاياجتناب از تجم 

نه ياس بهيانتخاب مق 4

 ياز پراکندگ

 ک يکه چنانچه  يک مجموعه به نحوي ين اجزايبجاد فاصله مناسب يا
ا با حدّاقل يند و يب نبيگر آن آسيد قرار گرفت، جزء ديجزء آن مورد تهد

 شود. يب روبه رويآس

 ها.تيع ممکن فعالين توزيترها و مطلوبتيفعال ين پراکندگيترنهيبه 

 پروژه، با توجّه به  ياز پراکندگ ينه ناشيداشتن هز يه اقتصاديتوج
 کاهش خسارات در زمان بحران.

استقرار  يابيمکان  5

 عملکردها

 ت آن.يانتخاب مکان مناسب، تناسب با نوع عملکرد و اهم 

 و حسّاس در کنار هم. ياتيح يعملکردها ياجتناب از همجوار 

 ياتيح يمزاحم در مجاورت عملکردها ياز استقرار عملکردها يريجلوگ 
 و حسّاس.

و  يسازکوچک 6

و ابتکار در  يسازارزان

 رعامليپدافند غ

 و حسّاس بزرگ. ياتيا توسعه مراکز حيجاد و ياجتناب از ا 

 در زمان بحران. يريب پذيبودن با توجّه به حدّاقل آس ياقتصاد 

 رعامل.ينه پدافند غين در زمينو يهاوهيابداع ش 

 يسازيمواز 7

 يبانيپشت يهاستميس

 که اگر آن نقطه  يک نقطه )به نحويستم به يس يبانيپشت يعدم وابستگ
سّر يگر ميآن از نقطه د يبانين پشتيب واقع شود، امکان تأميوارد آس
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 نباشد(. وابسته

 ک نقطه به چند نقطه.ياز  يبانيبه پشت يجاد وابستگيا 

، يمقاوم ساز 8

من ياستحکامات و ا

 يهاسازه يساز

 ياتيح

 دات.يموجود کشور در برابر تهد ياتيح يفضاها يمقاوم ساز 

 د کشور.يجد ياتيح يمن جهت فضاهايامن و ا يجاد فضاهايا 

 به منظور امکان دفاع در  ياتيجهت مراکز ح يجاد استحکامات دفاعيا
 دات دشمنيبرابر انواع تهد

 يت بحران دفاعيريمد 9

 هادر صحنه

 زمان بحران و  يضرور يهاتيت به فعاليريمد ينان از برقرارياطم

 ت صحنه بحران.يريمد

 يهاسامانه يختگيرط بهميامن در شرا يشبکه ارتباط يامکان برقرار 

 موجود. يارتباط

 دفاع. يضرور يازهاين يتمام يبانيت و پشتيريامکان مد 

انواع  يابيو رد يوممانعت از استفاده قدرت کشف و آشکارساز يريجلوگ  يسازياستتار و نامرئ 10
و  ي، حرارتيسي، مغناطي، صوتيزري، لي، راداريکيالکترواپت يحسگرها

 ... دشمن.

 د دشمن.يها و تورها در برابر دله حائليزات به وسيساختن تجه يمخف 

ستم يکور کردن س 11

 دشمن ياطالّعات

 يدشمن در کسب اطالّعات جاسوس يستم اطالّعاتيس يناتوان ساز 
 .يدانيم

 اطالّعات. يآورجمع ياستتار در برابر سامانده 

 ياطالّعات يهاستمين بردن سيت از بيبا قابل ييهاستميس يکارگذار 
 .يخود يهادشمن در دستگاه

پوشش در همه  12

 هانهيزم

 در برابر  يانسان يرويحات و نيزات، تسليسات، تجهيتأس يپنهان ساز
 دشمن.

 يطبقه بند يدارا يهاها و برنامهدر طرح يجاد پوشش حفاظتيا. 

 يعيد دشمن با استفاده از عوارض طبيها در برابر دتيحفاظت فعال  اختفا 13
 )ارتفاعات، جنگل و ...(.

 يعيزات در دل عوارض طبيسات و تجهيکردن تأس يمخف. 

ب، ابتکار عمل و يفر 14

 ه اقداماتيتنوع در کل

 که دشمن را از  يت، به نحويارانه فعاّلير شکل هوشييا تغيو  يبدل ساز

 منحرف سازد. ييشناسا

 ص هدف.يدشمن در تشخ يشده جهت گمراه ياقدامات طراّح ياجرا 

ها و ... مراکز ه اسناد، مدارک، مطالب، نقشهيحفاظت و حراست از کل حفاظت اطالعات  15
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و  ياتيح يستمهايس

 مهم

 و حسّاس و مهّم. ياتيح

 و مهّم. ياتيح يهاستمينان از عدم نشت اطالّعات سيجاد اطميا 

 يد سازه هايتول 16

 دومنظوره )موانع(

 ز ين يط عادّيکه عالوه بر کارکرد در زمان بحران، در شرا ييهاجاد سازهيا
 شوند.يزمان صلح استفاده م يهاتيجهت فعال

ن ينژاد و ام ي؛داع1386رعامل، يسازمان پدافند غر عامل ازياصول پدافند غ يجمع بند ي)منبع: نگارنده بر مبنا

 (1383 ا،يخاتماالنبيي؛ قرارگاهپدافندهوا1388، يبامنش و هاشمي؛شک1385زاده، 

 

  يشهر يو طراح يشهرک صنعت .3.2

شهرک صنعتي زميني است داراي ( »UNIDOطبق تعريف سازمان توسعه صنعتي سازمان ملـل متحد )

براساس راهبردهاي محدوده و مساحت معين کـه طبـق الزامات و مقـررات مقـررات مکانيابي صنعتي و 

هاي صنعتـي هـر کشـور انتخـاب مـيشـود، تأسيسـات زيربنايي و فعاليتهاي خدماتي راهبردهاي توسعه شهرک
شـود کـه در جريـان آماده شدن زمين شهرک يا پس مي مورد نياز با توجه به نوع فعاليت صنعتي در آن ايجـاد

 .«گرددر مياز آن، به متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي واگذا

 انواع تهديدات و مخاطرات در حوزه صنايع. 4.2

ي مورد نظر دارد؛ به ميزان و شدت هر گونه تهديدي در گام نخست به ارزش و موقعيت ژئوپليتيکي پديده

هاي محيط جغرافيايي به منظور دستيابي به قدرت، به نحوي که عبارتي اگر ژئوپليتيک را به معناي درک واقعيت
( بدانيم، 7:1380)عزتي،. باالترين سطح وارد بازار جهاني شد و منافع ملي و حيات ملي را حفظ کرد بتوان در

مفهوم پدافند غير عامل نيز با آن همراستا خواهد شد؛ و شدت و ميزان عملکردي اقدامات پدافند غير عامل براي 

ان ين گونه بيتوان اين ميبنابراواهد بود.اي، با تشخيص ارزش پديده و موقعيت ژئوپليتيکي آن، برابر خهر پديده
و انسان ساخت باشد. در واقع، نوع،  يعيدات طبيتواند در معرض انواع تهديا شهرک ميک شهر ي نمود که اصوالً

 يت مجموعه، از عوامليو اهم يعينفوذان، عوارض طبينفعان و ذيها، ذرساختيت غالب، نوع زيت، فعاليموقع

ز با توجه به ين اساس و نيباشد. بر هممي ا شهرک يک شهر يدات در برابر يکننده نوع تهدن ييهستند که تع
ک ينسبت به  يمتنوع تر يدهايتوان تهديباشد، مي ميپژوهش، شهرک  صنعت نيده مورد مطالعه در ايآنکه پد

متعدد که  يقاتيتحق يشگاههايبنا به وجود آزما ين شهرک يآن در نظر گرفت. در چن يبرا يمجموعه مسکون

 يز بنا به وجود انبارها و واحدهايداشته باشد و ن ياا هستهيو  يمي، پتروشييايميت شيلتواند فعامي از آنها يبرخ
 ياو هسته يکيولوژي، بييايميدات شيدو ...( ته ي، کالبديدات معمول )نظامين فضاها، عالوه بر تهديمرتبط با ا

ک( و امکان انتشار مواد يولوژي)ب يستيز يشگاههايطور مثال، وجود آزماهبمحتمل است.  کامالً يز امري( ني)پرتو
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 ن حوزه مطرحيدات را در اياز تهد ي، هرکدام نوع خاصيا سوختي ييايميا انبار مواد شيو  يستيخطرناک ز

طور ه) و ب يشهرک مجموعه يدات موجود در ين تهديرعامل، مهمتريدگاه پدافند غين، از ديکنند. بنابرامي
 :(1392:23، ي)نصوح. ان نمودير بيتوان بصورت زي( را ميقاتيتحق -يخاص، صنعت

دات يدر برابر تهد يکرد پدافند گذشته که مقاوم سازيا همان روي(:ي)نظام يدات عموميتهد .1.4.2

 .رديگيانجام م ياقدامات عموم يسرکياست که  ينظام

 

 يسـت و کشـاورز  يط زي، محـ يدنيآب آشام انسان،دام،غذا،حوزه  6که در ؛يستيز داتيتهد. 2.4.2

ت و کنترل يريه کشور مديرا بر عل يستيز يشده و عمد يدات عامالنه مهندسيکند و تهديت ميفعال
 .کنديم

ـ تواند در قالـب وجـود   ي، ميا شهرک  مورد طراحي يک مجموعه شهرين موضوع در يا ا چنـد  يـ ک ي

در کل مجموعه نمود  ياز انفجار و پخش مواد خطرناک و سم يو خطر ناش يستيشگاه زيمجموعه آزما
 دا کند.يپ

 

-ياهستهانت از مردم در برابر هر نوع حادثه يدر واقع دفاع و پدافند و ص ؛ييپرتو داتيتهد. 3.4.2
و  يامراکز هسـته  يکيدر نزد يگروه يستيا اقدام تروريارخانه باشد تواندنشتکيميانحادثههستهياست،ا

 .باشد يادات هستهيتواند تهديم

 

ز به نوبه خود در ين ييايميمواد ش يها و انبارهاشگاهيها و آزمارساختيز؛ييايميش داتيتهد. 4.2. 4

ن عالوه بر آنکه در يت کل مجموعه باشد. بنابرايامن يدکننده برايار تهديبس يتواند عامليمواقع انفجار م

دات الزم ياز تمه يستيم، بايت کنيرا رعا يو پدافند کالبد ياصول الزم مهندس يتمام يستيطرح آنها با
 ز بهره گرفت.ين مراکز حساس نيا يياز شناسا يريشگيپ يبرا

 

نـه  يدات الزم در زميـ و تمه يت شهريشتر در قالب امنيد، بين نوع تهديا:يتيدات امنيتهد. 5.4.2
ـ کنـد. تهد مـي  دايـ معنـا پ  يآسان به مراکـز حسـاس شـهر    يو دسترس يياز شناسا يريگشيپ دات ي

شده  يزيربرنامه يشود، بلکه انفجارهامي نيبه ساکن يدات جاني، نه تنها شامل صدمات و تهديستيترور

توانـد بـا   مـي  ن انفجارهـا يدارد. ا يار گسترده ايز بسيدآميرعامل، ابعاد تهديز به لحاظ پدافند غيآنها ن
 داشته باشد.  يزيو هدف قرار دادن مراکز حساس، ابعاد فاجعه آم ييشناسا

 

 

 



 

8 
 

 پژوهش: يروش شناس. 3

استفاده  يفيو ک يکم يهااز روش ياخته، از مجموعهيه روش آميت موضوع، بر پايدر پژوهش حاضر، بنا بر ماه

 شده است.

ن روش ابتدا ياست. در ابکار گرفته شده  يفين، روش توصيشيبر مطالعات پ يو مرور ينظر يمباندر بخش 
ند. سپس با استفاده از جستجو و مطالعه شد يو خارج يل متون و آثار معتبر داخليخذ مکتوب از قبمنابع و مأ

مسلسل، و مشورت  يش هايل فيات مورد نظر از منابع مذکور استخراج و پس از تکميمحتو يبردارشيک فيتکن

 د.ين گرديتدو يو تجرب يتئور يبخش ها ييپژوهش، ساختار محتوا يبا متخصصان و راهنما
را  يبخش بعد ياست، ورود يرعامل در شهرسازيپدافند غ ياساس يهاشاخصن بخش، که مجموعه يا يخروج

ان خبرگان و ي، با مصاحبه و طرح پرسشنامه در ميشيماين بخش، ابتدا به کمک روش پيدهد. در امي ليتشک

ن مشاور و پژوهشگران يمهندس يهاران و کارکنان شرکتيد دانشگاه، مدي)شامل اسات يزکارشناسان شهرسا
ات را داشته اند( نظر يشهر يت و طراحي، امنيمنيرعامل، اينه پدافند غينه کار در زميشيکه پ يحوزه شهرساز

از من يا يک شهرک صنعتي ياستخراج شده در طراح يهاشاخص يرگذاريثت و تأيزان اهميشان درمورد ميا

 يل کميتحل نهي، زمSPSSط نرم افزار ين نظرات در محيا يسپس، کدگذار رعامل گرفته شد؛يمنظر پدافند غ
، يل کمين تحليد. اينمامي (( را فراهمLinear regression) يون خطي( و رگرسPCA) يل عاملي)روش تحل

 ياضينظرات و به کمک روابط ر يبندمنتخب را براساس جمع يهاشاخص يت و اثرگذاريران اهميدر واقع، م

خاص از  يبيصورت ارائه ترتهت توجه( را بيت حوزه مداخله )اولويت، اولويخاص، مشخص نموده و در نها
 يشهرکها يرعامل در طراحين الزامات پدافند غيبر تدو يبا توجه هدف پژوهش مبندهد.مي ارائه هاشاخص

طور هرعامل روشن شود و در واقع، مشخص شود بيدر پدافند غ يشهر يگاه طراحي، الزم است تا ابتدا جايصنعت

ک ي يرا به منظور طراح ييهااست و چه روندها و روش يميرنده چه مفاهيدر برگ يشهر يق، دانش طراحيدق
 يمشخص شود تا ابهام يبا معمار يشهر يان طراحين الزم است مرز ميرد. همچنيگيشهرک)شهرک( به کار م

ازها و ين مبحث، بحث شهرک را باز کرده و نيپژوهش وجود نداشته باشد. پس از باز کردن ا ييدر محصول نها

از منظر پدافند  يشهر يل اصول طراحيم داد. سپس با مطالعه و تحليرا شرح خواه يک شهرک صنعتيامکانات 
ها بر اساس ن نوع شهرکيا يطراحتوان به الزامات ي، ميصنعت يهاشهرک يطراح يز، اصول کليرعامل و نيغ

 افت.  يرعامل دست ياصول پدافند غ

 

 ل:يه و تحليتجز. 4

م و يان مفاهيطور مفصل به بهم و بيم وابسته آشنا شديرعامل و مفاهي(، با پدافند غينظر يدر فصل دوم )مبان
رعامل و ينه پدافند غيدر زم ين منابع علميبر مهمتر يم. سپس با مروريها و ... پرداختيژگيف و ابعاد و ويتعار

ن حوزه استخراج شد.حال از يرعامل در ايپدافند غ يهاشاخصن ي، مهمتريشهر يو طراح يشهرساز يمهندس
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طور خاص در هب يچندان يهاز، پژوهشين ياست و از طرف يصنعت يهان پژوهش بر شهرکيکه تمرکز ا ييآنجا

م از يزان اهمين مييرعامل انجام نشده است، جهت تبيکرد پدافند غيها با رون شهرکيا ينه طراحيزم ت هرکدا
ب ين ترتياستفاده شده است. بد يل عاملين حوزه، از روش تحليمستخرج و نحوه برخورد با آنها در ا يهاشاخص

 ياد شده در طراحي يهاشاخصهرکدام از  يزان اثرگذاريبر پرسش م يمبتن ييهاکه ابتدا با طرح پرسشنامه

ن خصوص، يشان در ايان جامعه خبرگان، نظرات ايع آن در ميرعامل و توزياز منظر پدافند غ يشهرک صنعت
ز، يل عامل و نيند تحليفرآ يو ط SPSS يط نرم افزار آماريبرداشت شده است و سپس با ورود داده ها به مح

 شده اند. يت بنديحوزه مداخله، اولو يهاتيبا عنوان اولو هاشاخص، يون خطيرگرس

 :هاشاخصانتخاب . 1.4

در  معتبر يعلم ن منابعيبر مهمتر ياست که در فصل دوم و از مرور ييهاشاخصمدنظر، در واقع،  يهاشاخص

 استخراج شده است. يشهرساز يرعامل و مهندسينه پدافند غيزم

 : 3ن پرسشنامهيتدو. 2.4

ظر نوط به شده است که در آن، هر پرسش، مرب يطراح يانظرات کارشناسان، پرسشنامه يبه منظور جمع آور

ز منظر ا يک شهرک صنعتي يآن بر طراح يزان اثرگذاريو م هاشاخصاز  يکينه يکارشناس مربوطه در زم

 واالت ازن سيواست ، لذا در تد يفيق کين تحقيدر ا يمورد بررس يارهاياس عمده معيرعامل است.مقيپدافند غ
فر از ن 54ان يشاخص، در م 16ن پرسشنامه با تعداد ياگرفته شده است.کرت بهره يل ياس رتبه بنديمق

مران، عامل، رعيت، پدافند غي، امنيمنيا پژوهش در حوزه اينه مطالعه و يشيبا پ يکارشناسان حوزه شهرساز

 نرايو مد رکناند دانشگاه، کاين پژوهش شامل اساتيع شده است. جامعه خبرگان در ايت بحران و ... توزيريمد
 يترارشد و دک يو دانش آموختگان مقاطع کارشناس يشهر يو طراح ين مشاور شهرسازيمهندس يهاشرکت

 هار کم بوديبس اد ، متوسط، کم ،ياد ، زيار زيب پاسخ سواالت به صورت بسين ترتيبوده اند. بد يشهر يطراح

 است.

 :SPSSنرم افزار در  يل عامليروش تحلبه کمک  (هاعامل) ياساس يهاشاخصاستخراج . 3.4

-و شاخص يج منطقيبه نتا يابيو دستخام بدست آمده از پرسشنامه ها  يهال دادهيمنظور تحلهن مرحله،بيدر ا

باشد يم يده در شهرسازيچي پنسبتاً يهااز مدل يکين مدل،يده است.اياستفاده گرد يل عامليمند،از مدل تحل

عامل،مورد استفاده قرار  يصورت تعدادهب هاشاخص يسازل داده ها و خالصهيتحل يبرا ن پژوهش،يکه در ا

با کمک نرم افزار  يل عامليشده،از روش تحل يآورجمع يهال دادهيتحل يبرا ن بخش،يدر اگرفته است.
SPSS16جواب در  يهانهيکدام از گز هر يبرا يگذارن منظور،پس از کديده است.بدياستفاده گرد

                                                                 
 پرسشنامه در پيوست مقاله آمده است.3
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ط يپرسشنامه ها را در مح يها(داده1ف=يضع يليوخ 2ف=ي،ضع3توسط=،م4،خوب=5خوب= يليپرسشنامه)خ

 مات الزم را در بخشيده و سپس تنظوارد نمو SPSS16نرم افزار يکار

Analyze           data reduction           factor     و پنجرهfactor analysis يش خروجينما يبرا-
 يبرا)باشد. مي و بارتلت KMOت کار،يفيپژوهش،آزمون سنجش کن يم.در ايينمامي مورد نظر اعمال يها

 0.5ش از يب KMOدست آمده از آزمون ه مقدار ب يستي،بايل عامليانجام مدل تحل ييا روايت بودن يفيباک

باشد.(  يم289/1و مقدار آزمون بارتلت برابر 829/0برابر KMOر بدست آمده)مقدار آزمون يبا توجه مقاد باشد.(.
 باال است. ز نسبتاًيوجود دارد و دقت آن ن يل عامليامکان استفاده از روش تحل

 

 و بارتلت  KMO يج آزمونهاي: نتا 2جدول

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.830 

Bartlett's Test of 

Sphericity 
Approx. Chi-Square 1.313E3 

df 406 

Sig. .000 

 شده است: ير طيبه شرح ز يل عامليند تحليادشده،مراحل فرآي يپس از انجام آزمونها

 :يس همبستگيل ماتريو تشک هاشاخصانتخاب  -

ده يش، به نرم افزار وارد گرديرعامل را که در بخش پيپدافند غ يانتخاب شده برا يهاشاخصن منظور،ابتدا يبد
مورد نظر  يهايمات الزم،خروجيده و پس از انجام تنظيگرد ي،معرفيل عامليمربوط به تحلبودند، در دستور 

 correlation)هاشاخصان يم يها،جدول همبستگين خروجين ايگردند.نخستياستخراج م يل عامليتحل يبرا

matrixدارد.مي انيرا ب هاشاخصان يباشد درجه و نوع توافق مي( م 

 :هاعاملو استخراج  هاشاخص يخالصه ساز -

گردد؛در پژوهش  يمعرفکار، يبه عنوان مبنا ياضابطه يستيبا هاشاخص يسازمنظور خالصههن بخش،بيدر ا

انتخاب شده اند.)در واقع،مقدار  1با  يا مساويژه بزرگتر از و يعوامل با مقدار و Kaiserحاضر،بر اساس ضابطه 
 شود.(مي ک عامل خاص برآورديانس آزمون کل است که توسط ياز وار يژه،مقداريو



 

11 
 

 total variance«)ن شدهييانس تبيجدول مجموع وار»را با عنوان  ي،جدولافزارنرم ن منظور،يبد

explainedباشد. يم3ن جدول،مطابق جدول يدهد.امي (ارائه 

 

 ن شدهييانس تبي:جدول مجموع وار3جدول

عامل  يمجموع مجذورات بارها
 چرخش داده شده

عامل  يمجموع مجذورات بارها
 چرخش داده نشده

 هاشاخص هيژه اوليمقدار و

ر يمقاد
 يتجمع

انس يوار

ن ييتب
 شده)درصد(

ران يم
انس يوار

ان يب

 شده)درصد(

ر يمقاد مجموع
 يتجمع

انس يوار

ن ييتب
 شده)درصد(

ران يم
انس يوار

ان يب

 شده)درصد(

ر يمقاد مجموع
 يتجمع

انس يوار

ن ييتب
 شده)درصد( 

ران يم
انس يوار

ان يب

 شده)درصد(

 مجموع

459/10 459/10 033/3 283/28 283/28 202/8 283/28 283/28 202/8 1 

221/20 763/9 831/2 075/36 792/7 260/2 075/36 792/7 260/2 2 

028/29 807/8 554/2 862/41 787/5 678/1 862/41 787/5 678/1 3 

352/37 323/8 414/2 101/47 240/5 519/1 101/47 240/5 519/1 4 

901/44 549/7 189/2 608/51 507/4 307/1 608/51 507/4 307/1 5 

317/52 416/7 151/2 663/55 054/4 176/1 663/55 054/4 176/1 6 

766/57 449/5 580/1 398/59 735/3 083/1 398/59 735/3 083/1 7 

051/63 285/4 533/1 051/63 653/3 059/1 051/63 653/3 059/1 8 

      347/66 296/3 956/0 9 

      514/69 166/3 918/0 10 

      438/72 924/2 848/0 11 

      042/75 604/2 755/0 12 

      596/77 554/2 741/0 13 

      949/79 353/2 682/0 14 

      119/82 170/2 629/0 15 

      131/84 011/2 583/0 16 

هستند و  1 يا مساويتر ژه بزرگيمقدار و يدارا 8تا 1شود،عوامل مي ن جدول مشاهدهيهمانطور که در ا

ن شده توسط کل ييانس تبيشوند.به عالوه،مجموع وارمي عامل انتخاب 8ه،يشاخص اول 16ان ياز م ن،يبنابرا
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توان دقت يم ن پژوهش،يدر ا051/63باشد که با توجه به مقدار يسنجش دقت کار م يبرا ياريمع ،هاشاخص

 ان کرد. يخوب ب را در حد نسبتاًآن

 :هاعامل يو نامگذار ييشناسا -

ن ينمود.بد يو نامگذار يي،آنها را شناساييج نهايبه نتا يابيدست يبرا يستي،باهاعاملپس از استخراج 
 يا عرضي ياست که در آن،حول محور طول يندي،فرآيم.چرخش عامليدهيرا چرخش م هاعاملمنظور،ابتدا،

ابد.در واقع،در يرا ب هاعاملت خود نسبت به ين(وضعيکترين)نزدي،چرخش انجام شده تا هر شاخص،بهترهاعامل

ن آن عامل مشخص ييز آنها از تبزان سهم هرکدام ايل دهنده هر عامل و ميتشک يهاشاخصند،ين فرآيجه اينت
ماکس( بوده و ي)وارين پژوهش،چرخش از نوع ستونيشود.در اين اساس انجام ميا بر قاًي،دقيمگذارشود و نايم

 ده است.ين چرخش انجام گرديبار ا 25

 آمده است: 4ن بخش،در جدول يات مربوط به ايجه عملينت

 هاعامل ييافته نهاي: جدول دوران 4جدول
 هاشاخص هاعامل

8 7 6 5 4 3 2 1 

   0/632396     

انتخاب   -1

من يا يهاعرصه
 يايدر جغراف

 کشور

   0/776992      

اس ين مقييتع -2

نه استقرار يبه

ت يت و فعاّليجمع
 در فضا  

        0/73437 

در  يپراکندگ -3
ع عملکردها يتوز

متناسب با 
دات و يتهد

 ايجغراف

       0/736186 
اس يانتخاب مق -4

 ينه از پراکندگيبه

 يابيمکان  -5 0/697252       
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 استقرار عملکردها

    
 

0/547621 
   

و  يسازکوچک -6

و  يسازارزان
ابتکار در پدافند 

 رعامليغ

    
 

0/761228 
   

 يسازيمواز -7

 يهاستميس

 وابسته يبانيپشت

     0/465743   

، يمقاوم ساز -8

استحکامات و 
 يمن سازيا

 ياتيح يهاسازه

 0/702224       
بحران ت يريمد -9

 هادر صحنه يدفاع

     0/72084    
استتار و  -10

 يسازينامرئ

 

0.421456 
       

کور کردن  -11

 يستم اطالّعاتيس

 دشمن

      0/718347  
پوشش در  -12

 هانهيهمه زم

 اختفا -13  0/678892      

  0/859425      

ب، ابتکار يفر -14

عمل و تنوع در 

 ه اقداماتيکل

 0/43607        

حفاظت  -15

اطالعات 
 يستمهايس

 و مهم ياتيح

د سازه يتول -16      0/741106  
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دومنظوره  يها
 )موانع(

 

 م:يپردازيم هاعامل ير و نامگذاري، به تفسن جدوليج بدست آمده از ايحال، براساس نتا

اس يانتخاب مق" يهاشاخصن نموده و شامل ييانس مشترک را تبيدرصد از وار 459/10کم،يعامل  -
ا يدات و جغرافيدع عملکردها متناسب با تهيدر توز يپراکندگ»(، 736/0)بار " ينه از پراکندگيبه

 يزيربرنامه"ن عامل،ين،نام ايباشد؛ بنابراي( م697/0)بار  "استقرار عملکردها يابيمکان"(، 734/0«)
 باشد.يم" نيزم يکاربر
پوشش در همه " يهاشاخصنموده و شامل  نييرا تبانس مشترک يدرصد از وار 763/9عامل دوم،-

 .باشد"يم "يپنهان ساز"ن عامل ين نام ايباشد؛بنابراي(، م679/0)بار "اختفا "(، 718/0)با بار  "هانهيزم

، يسازمقاوم" يهاشاخصن نموده و شامل ييانس مشترک را تبيدرصد از وار807/8عامل سوم،-
باشد، ي( م720/0)بار " يسازياستتار و نامرئ"(، 466/0)بار " ياتيح يهاسازه يسازمنياستحکامات و ا

 باشد.يم"استحکام و استتار"ن عامل، ين نام ايبنابرا

و  يسازکوچک"يهاشاخصن نموده و شامل ييرا تب انس مشترکيدرصد از وار323/8عامل چهارم،

)بار " وابسته يبانيپشت يهاستميس يسازيمواز"(،547/0)بار " رعامليو ابتکار در پدافند غ يازسارزان
 باشد.يم "چندگانه و کارآمد يبانيپشت"ن عامل،ين نام ايباشد؛ بنابراي(، م761/0

من در يا يهاعرصهانتخاب "ن نموده و شامل ييترک را تبانس مشيدرصد از وار549/7عامل پنجم،

(، 777/0)بار " ت در فضايفعاّل ت ويتقرار جمعنه اسياس بهين مقييتع "(، 632/0)بار  "کشور يايجغراف

 باشد.يم"ييع فضاي،نظام توز"ن عامل ين نام ايبنابرا باشد؛يم

تکار عمل و ب، ابيفر" يهاشاخصن نموده و شامل ييانس مشترک راتبيدرصد از وار416/7عامل ششم،
ن ين نام ايباشد؛بنابراي( م741/0)بار  "دومنظوره يد سازه هايتول"و  (859/0)بار "ه اقداماتيتنوع در کل

 باشد.يم "يچندمنظوره ساز" عامل

ت بحران يريمد" يهاشاخصن نموده و شامل ييانس مشترک را تبيدرصد از وار449/5عامل هفتم،

 باشد. يم" تيريمد" ن عامل،ين نام ايباشد؛بنابراي( م702/0)بار " هانهدر صح يدفاع

ت اطالعات حفاظ"ن نموده و شامل شاخص ييتبترک را انس مشيدرصد از وار285/5عامل هشتم،
باشد؛ ي( م421/0)بار "دشمن  يستم اطالّعاتيکور کردن س"(، 436/0)بار "و مهم ياتيح يستمهايس

 باشد.يم "حفاظت اطالعات"ن عامل، ين نام ايبنابرا
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 رعامل:ياز منظر پدافند غ يشهرک صنعت يمجموعه الزامات طراح يت بندياولو. 4.4

ت موجود در خصوص موضوع پژوهش،اطالعات مربوط يل وضعيو تحل يمنظور بررسهن،بيشيپدر مراحل 

 8ت،يل قرار گرفت و در نهايه و تحليمورد تجز يل عامليشاخص منتخب به کمک مدل تحل 16به 
و  يبندتياولو يمند براشاخص ين اصول و چارچوبيمنظور تدوهن بخش،بيد.در ايعامل،استخراج گرد

ن يره استفاده شده است.در ايچند متغ يخط يونيل رگرسيت هر شاخص، از مدل تحلياهم زانين مييتع

 يمستقل و موضوع پژوهش)طراح يرهايبه عنوان متغ يل عامليدست آمده از تحلهب يهاعاملمدل،
 ن شده اند.يير وابسته تعيرعامل( به عنوان متغيدگاه پدافند غياز د يشهرک صنعت

حوزه  يت بنديو اولو ينيبشيمورد استفاده در پ يهااز روش يکيره،يچند متغ يونيل رگرسيروش تحل

 باشد.مي ريصورت زهطور مختصر بهند آن بيباشد و فرآمي مداخله يها
 يهايده و خروجيانجام گرد هاعامل يبا معرف SPSSافزار توسط نرم ن روش،يند ايدر پژوهش حاضر،فرآ

)گام  stepwiseورود داده ها، يکه روش مورد استفاده برا،آنحيتوض اند.دست آمدههل،بيتحل يالزم برا

 يا همبستگيو  يخود همبستگ يدارا هاعامل يکه ممکن است برخيياز آنجان يهمچن باشد.يبه گام( م
باشد(از مي مستقل يرهايبر استقالل متغ ين روش،مبنيه در اين برخالف فرض اوليش از حد باشند )وايب

 استفاده شده است. يطين شرايمنظور رفع چنه( بD-W testن واتسون )يدوربآزمون 

 يهاحوزه يهاتيکردن اولوها و مشخص ل دادهيمنظور تحلهب SPSS يهايند کار با خروجيفرآ
 باشد:مي ريمداخله،به شرح ز

 ل:يتحل ياستخراج مدلها -

دهد.مالک انتخاب يارائه م ل،يتحل يبراون،نرم افزار،چند مدل گوناگون را يپس از انجام دستور رگرس
 5ان ين اساس،از ميباشد.بر هممي اريمع ين خطاين و کمترييب تعين ضريشترينه،دارابودن بيمدل به

-ده است.مدلي(انتخاب گرد776/0ار يمع يو خطا 395/0نييب تعي)با ضر 5مدل ارائه شده،مدل شماره

 ش داده شده اند.ينما5ارائه شده در جدول يها

 ليتحل ي:خالصه مدلها5ولجد
-Dن واتسون)يآزمون دورب

W test) 
ار يمع يخطا

 نيتخم
2R ل يتعد

 شده
2R ب ي)ضر

 ن(ييتع
R مدل 

 0/237243 0/237243 0/243653 0/493612q 1 

 0/283462 0/283462 0/295505 0/543603b 2 

 0/324828 0/324828 0/341849 0/584678c 3 

 0/350414 0/350414 0/372248 0/610122d 4 

2/054 0/368756 0/368756 0/395279 0/628712e 5 

 باشند که عبارتند از:مي هاعاملا همان يمستقل  يرهاي،متغdو  cو  bو  aر يح:در جدول باال،مقادي)توض
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a 4: شامل عامل 

b 3و  4 يهاعامل:شامل 

c 6و4و  3 يهاعامل:شامل 

d 1و  6و  4و  3 يهاعامل: شامل 

:e 5و1و6و3و4يهاعاملشامل) 
 ن عوامل مشترک مدل منتخب:ييتع -

دهد و مي مشترک ارائه يهاعاملافزار با عنوان جدول که نرم يبراساس جدول نه،يپس از انتخاب مدل به

ب يعوامل در هرکدام از مدلها ارائه شده است،ضر يتمام يار برايمع ي(و خطاβر)يثب تأيضر در آن،
ر يثب تأيضر يکه دارا ي)عامل ن شده است.ييموجود در مدل منتخب)مدل پنجم( تع يهاعاملت ياهم

ک در مدل مشتر يهاعامل يهايژگيو دارد. يشتريت بيب اهميضر ار کمتر باشد،يمع يشتر و خطايب

 آمده است. 6ت در جدوليب اهميبراساس ضر هاعامل يبندمنتخب، در جدول  و رتبه

 مشترک در مدل منتخب يهاعامل يهايژگي: و6جدول

Sig t ب استاندارد يضرا

 شده

 مدل راستاندارديب غيضرا

Beta(β) اريمع يخطا B 

 ثابت 2/567 0/071  36/241 0/000

 نيزم يکاربر يزيبرنامه ر 0/482 0/071 0/494 6/777 0/000

 يپنهان ساز 0/222 0/071 0/228 3/126 0/002

 استحکام و استتار  0/210 0/071 0/215 2/956 0/04

 چندگانه و کارآمد يبانيپشت 0/170 0/071 0/174 2/394 0/018

 ييع فضاينظام توز 148/0 0/071 152/0 2/084 039/0

 

 ت در مدل منتخبيب اهميبراساس ضر هاعامل ي:رتبه بند7جدول

 هاعامل تيب اهميضر

 نيزم يکاربر يزيبرنامه ر 5

 يپنهان ساز 4

 استتاراستحکام و  3

 چندگانه و کارآمد يبانيپشت 2

 ييع فضاينظام توز 1
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 :هاعامل ين اثربخشيانگيمحاسبه م -

ت يب اهمين ضرييازمند تعيباشد،نمي ن روشيا ييحوزه مداخله که هدف نها يهاتيمشخص کردن اولو
 ياثربخشن يانگيمنظور محاسبه مهبن مرحله يادر باشد. يم هاعامل ين اثربخشيانگيعوامل و م

محاسبه  هاشاخصهرکدام از  يدهندگان برااظهار شده توسط پاسخ ين اثربخشيگاني،ابتدا مهاعامل

ق يل دهنده آن و از طريشکت يهاشاخصبا توجه به  هاعاملهرکدام از  ين مقدار برايده و سپس،ايگرد
 شود.مي آنها محاسبه ياثربخش يهانيانگياز م يريگنيانگيم

 هاشاخص ين اثربخشيانگي: م8جدول

ن يانگيم

 ياثربخش

ن يانگيم هاشاخص

 ياثربخش

 هاشاخص

3.05833 هادر صحنه يت بحران دفاعيريمد-9 2.675
3 

 کشور يايمن در جغرافيا يهاانتخاب عرصه-1

ت در يلات و فعينه استقرار جمعياس بهين مقييتع -2 2.675 يسازياستتار و نامرئ-10 3.025

 فضا  

2.45833 دشمن يستم اطالّعاتيکور کردن س-11 2.766667
3 

دات و يع عملکردها متناسب با تهديدر توز يپراکندگ-3

 ايجغراف

2.76666 هانهيپوشش در همه زم-12 2.525
7 

 ينه از پراکندگياس بهيانتخاب مق -4

2.11666 اختفا -13 2.733333

7 
 استقرار عملکردها يابيمکان -5

ه يو تنوع در کل ب، ابتکار عمليفر -14 2.7
 اقدامات

2.31666

7 
و ابتکار در پدافند  يسازو ارزان يسازکوچک -6
 رعامليغ

و  ياتيح يستمهايحفاظت اطالعات س-15 2.516667

 مهم
 وابسته يبانيپشت يهاستميس يسازيمواز -7 2.175

2.95833 دومنظوره )موانع( يد سازه هايتول-16 2.858333

3 
 يهاسازه يمن سازياستحکامات و ا، يسازمقاوم -8

 ياتيح

 

 هاعامل ين اثربخشيانگي:م9جدول
 ين اثربخشيانگيم هاعامل
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 2/618 استحکام و استتار

 2/627 يپنهان ساز

 2/675 نيزم يکاربر يزيبرنامه ر

 2/587 چندگانه و کارآمد يبانيپشت

 2/580 ييع فضاينظام توز

 

ن بدان يباشد؛اين ميزم يکاربريزيربرنامه در حوزۀ ،ين اثربخشيباالتره د، بيآيبرم 9همانطور که از جدول

ن يتريادياز بن يکيرعامل، يه پدافند غدگاياز د ين در شهرک صنعتيزميکاربريزيراست که برنامه يمعن

 يهاشاخصو  هاعاملحال که من و مصون از حمالت است. يک شهرک اي يمالحظات و الزامات در طراح

شد، الزم است تا در مورد  يت بندي، شناخته و اولويک شهرک صنعتي يرعامل در طراحيپدافند غ

ن ين شود. در اي، تدويک شهرک صنعتي يجهت کاربست در طراح يو عمل ييک، الزامات اجرايهر

در سطح  يصنعت يهاشهرک يهان نمونهيترن و موفقيق پرداختن به مهمترين امر از طريپژوهش، ا

 انجام شده است. SWOTبه کمک روش  هاشاخصن يک به لحاظ ايل هريران و تحليجهان و ا

 

 پژوهش يهاافتهيو  يريگجهي. نت5

ز در دستور ين ي، الزامات در سطح اجرائيد تا عالوه بر مالحظات کليآمي ، الزمين شهرکيچن يطراح يدر راستا

 يصـنعت  يهـا شهرک يموفق از اجرا يل چند نمونه جهانيو تحل يبررسن منظور، به يکار قرارداشته باشد. بد

ن الزامات ي، مهمترSWOTل يبا روش تحلاستخراج شده يهاعاملاز آنها بر اساس  يل جامعيپرداخته و با تحل
ـ ار زين بخش و با توجه به حجم بسيشود. در امي استخراج يصنعت يهاشهرک يدر طراح يو عمل ياجرائ اد ي

 شود.يدست آمد، ارائه مهآنها ب يکه از بررس ي، اصول و الزاماتيبندشده، در قالب جمع يبررس ينمونه ها

 

 (ي)اجرائ يبخش الزامات عمل ي: جمع بند10جدول

 يجهان يالزامات استخراج شده از نمونه ها رعاملياصل پدافند غ فيرد

( در پناه عـوارض  يشگاهيمراکز آزماس )همچون يمراکز حساس پرد يابيمکان- هاي ايمنانتخاب عرصه 1
 کند.مي به آن عمل يدر برابر دسترس يعيطب يکه به صورت مانع يعيطب

 يعيعوارض طب يبر رو ير دسترسيعدم احداث جاده و مس -

در برابر  يعيطب يک رشته کوه که حفاظيها در کنار سيپرد يبرخ يابيمکان -
 آورد.مي فراهم يحمالت احتمال

کـه   يبـه طـور   يتيو فعـال  يتياز نظام جمع يب مناسبيجاد ترکيتوجه به ا-تعيين مقيااس بهيناه    2
 ابد.ين حد، کاهش يتا کمتر ييو فضا ياجتماع ينابرابر
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اسااتقرار جمعياات و  

فعاليااات در فضااااا  

 ش(ي)آما

پراکناادگي در توزيااع  3

عملکردها متناسب باا  

 تهديدات و جغرافيا

شگاهها يمختلف )از جمله آزما يها يکاربر دمانيچ يعدم تمرکز در طرح کل-

 حساس(  يهاو پژوهشگاه

انتخاب مقياس بهينه از  4

 پراکندگي

 باز و بسته در مجموعه يب مناسب فضاهايترک-

ساازي و ارزان  کوچک 5

 سازي و ابتکار

 سيخرد و بصورت پراکنده در سطح پرد يصنعت-يپژوهش يتوسعه واحدها-

امـاکن   يجهـت جداسـاز   يباز و سبز و اماکن عاد ياز فضاها يجاد حرائميا-

 گريکديو حساس از  ياتيح
 يچندعملکرد ينيرزميز يطرح پناهگاهها-

مااااوازي سااااازي   6

سيستمهاي پشتيباني 

 وابسته

 در سطح مجموعه ين واحد امدادرسانيه چنديتعب-
 ين و فرعيگزير جاين مسيه چنديتعب -

مجموعـه کـه در مواقـع بحـران، سـبب       يبرا يو خروج يه چند وروديتعب -

 شود. ي ميل در امر خدمات و منابع رسانيتسه

مقاااااوم سااااازي،   7

اسااتحکامات و ايماان  

 هاي حياتيسازي سازه

مواد  يها و انبارهاشگاهين مصالح ممکن در ساخت آزمايتراستفاده از مستحکم-

   ييايميش
 هاسياز پرد يسات در طرح برخيمشترک تاس ياستفاده از تونلها-

يااابي اسااتقرار مکااان 8

 عملکردها

آسان  يس که دسترسيشتر نقاط پرديدر ب يباز چندعملکرد يتوسعه فضاها-

 کند.مي را فراهم يامدادرسان يبه فضاها

 يفـا يت ايـ که قابل يطورهب ينيرزمينگ زيپارک يچندمنظوره فضاها يطراح-
 نقش بصورت پناهگاه را داشته باشد.

ـ توجـه و - ـ رعا ژه بـه ي و حسـاس )همچــون   ياتيـ ح يهـا  يم کـاربر يت حـر ي

 (يميو پتروش يستي، زيميوشيب يشگاهها و پژوهشگاههايآزما
ن در يکه حضور عابر يبطور يو عموم يخصوص ياز فضاها يب مناسبيترک -

ن يت را به کمتـر يبر فضا، امکان جرم و جنا يبا نظارت عموم يعموم يفضاها

 دهد. مي حد کاهش

 يدر همجـوار  يقـات يتحق-يصـنعت  يهـا سيشتر مجموعـه پـرد  يب يريقرارگ- بحران دفاعيمديريت  9

 دارند. يت بحران کارآمديريستم مديکه س يبزرگ يشهرها
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موجود در محل، کـه ضـمن کـاهش     ياستفاده حداکثر از مواد و مصالح بوم- استتار  و نامرئي سازي 10
 کند.مي ز کمکيحمل و نقل، به استتار مجموعه ن يهانهيهز

 ار شاخص در مجموعهياستفاده کمتر از رنگها و عناصر بس -

 يها، انبارها و مناطق مسکونشگاهيآزما يبا مشابه براياستفاده از پالن تقر-

ر يدر ز ييايميو ش يحساس پرتو يها و انبارهاشگاهياز آزما يبخش ييجانما - اختفا 11

 نيزم
که همچون  يطورهمناسب ب ياهيگ يهاسبز با گونه يفضاها يطراح -

 کند.مي دات عمليدر برابر تهد يکيزيف-يبصر يمانع

کاور کااردن سيسااتم   12

 اطالعاتي دشمن

ت جهت تـداخل در  يپاراز يموارد، تالش شده است تا از دستگاهها يدر برخ-

 دشمن استفاده شود. يروهاين يامواج اتباط

 يشـگاهها، انبارهـا و مراکـز ادار   يآزما يکـ يمداربسته در نزد ينهاينصب دورب- پوشش 13

 حساس 

فريب، ابتکاار عمال و    14

 تنوع

 و پخش آنها در  ياماکن عاده به يو حساس شب ياتيح يپالن واحدها يطراح-

 ياماکن عاد

حفاظااات اطالعاااات  15

هااي حيااتي،   سيستم

 حساس و مهم

ـ   يصورت غهستم حفاظت اطالعات بيس- کـه هـر    يصـورت هرمتمرکـز اسـت؛ ب

 گاه داده مربوط به خود را داراست.ي، پايشگاه و واحد اداريپژوهشگاه، آزما

هاااي دو توليااد سااازه 16

 منظوره 

 يت بـاال يـ بـا قابل  ير و چندعملکرديپذانعطاف يژه به توسعه فضاهايوجه وت-

 در زمان بحران ينينقش آفر

 

 
ـ  يتوان الزاماتي، ميو عمل يدو سطح نظرته در هر صورت گرف يهاليق تحليان پژوهش و از تلفيدر پا  ياجرائ

و تکرار  يکنواختيز از يان بهتر و پرهين الزامات، به جهت بياستخراج نمود. ا يصنعت يهاشهرک يطراح يبرا

 ين و فرم و نمايزم ير  و در سه سطح شبکع معابر، کاربريس( در زيمجموعه اسک) يريان تصويصورت بهمتن، ب
 آمده است. يساختمان

 شبکه معابر:   -5-1
 

 و عبور و مرور، احداث فلکه در ورودي شهرک  يل در امدادرسانيبه جهت تسه

 ممنوع است.
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 هاي متقاطع با مسير ورودي مستقيماً به باند تندرو اتصال نداشته باشند.جاده 

 
 
 

 

     تفکيک  و تغيير کاربري باغات و محوطه سـبز اطـراف مسـير ورودي ممنـوع 
 .(باشدمي تفااصل اخ ين امر در راستايباشد. )امي

 
 

 

 متـر   10و معـابر، حـداقل بـه عـرض      ين مراکـز حسـاس صـنعت   يحدفاصل ب

 درختکاري شود. )اختفا(

 
 

 

 يتراکم عناصر پوشش گياهي )درخت و بوته( با نزديک شدن به محدودۀ صنعت 

 افزايش يابد. 

 
 

 

  و پوشش گياهي تأمين شود. )اختفا(محصوريت مسير ورودي بوسيله درختان 
 

 

 باشد.ايجاد گشادگي در ورودي مجموعه مجاز نمي 

 

 ن:يزم يکاربر  -5-2
 شـود و  يشـنهاد نمـ  يو حساس در اليـه اول پ  يهاي صنعتاستقرار کاربري

 بايست بصورت مجتمع به الية دوم منتقل شود.مي
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 يصـنعت  يواحـدها  يبرا ياضطرار يک وروديو  ياصل يک وروديه يتعب 

 مهم

 

 
 
 

 

 ها در در صورت احداث ورودي سرپوشيده، ايجاد ورودي سواره به ساختمان
 اين محدوده ممنوع است.

 

 
 

 

 شود.يه نميهم توص يروبرو يها يه وروديتعب 

 

 

 
 

 

 ر بـا ابعـاد   يـ خاص و حساس، سرعت گ يصنعت يهابه مجموعه يدر ورود
 ه شود.يمناسب تعب

 

 
 

 

 ـ   يصنعت يمجموعه ها يخاص برا يها يوروده يتعب ن و يبه همـراه دورب
 .مناسب يامکانات نظارت

 
 

 يک فضايو در مجاروت واحدها،  يشود در هر مجموعه صنعتيشنهاد ميپ 
 ه شود.يتعب و محل فرود بالگرد و پناهگاه يک مرکز امداديو  يباز مرکز

 
 

 

  شتر يمتر ب 100شهرک،  ياصلفاصله محل فرود بالگرد امدادرسان تا مراکز

 نباشد.
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 20متر و حداقل آن  100شهرک  يمارستان تا بخش اصليحداکثر فاصلة ب 

 باشد.متر مي
 

 

 
 

 يساختمان يفرم و نما -5-3
 شود.يه نميشه، توصيف، همچون شيظر يمابلندمرتبه با ن ياحداث بناها 

 

 
 

 

 گر بناهـا  يهماهنگ با دصورت هحساس و خاص، ب يصنعت يواحدها ينما

 ص آنها به حداقل برسد.يشود تا امکان تشخ يطراح

 
 

 

 گـر  يهماهنگ و هم ارتفاع بـا د  يستيخاص و حساس با يصنعت يواحدها

 واحدها باشد.

 
 

 

 يز بـرا يـ ن نيگزيجـا  يک دسترسي، دست کم ياصل يبه موازات دسترس 

 ه شود.يتعب يصنعت يمجموعه ها

 
 

 

 از  يريچندان بلند مرتبه نباشد تا ضـمن جلـوگ   يصنعت يارتفاع واحدها

 پوشش داد. يسبز بخوب ي، بتوان آن را با فضايشاخص شدن به لحاظ بصر

 
 

 

  ن امر، ينما استفاده شود. ا يثابت برا يک الگويتا حد امکان تالش شود از
اصـل   يرساند و در راسـتا مي ص اماکن حساس را به حداقليامکان تشخ

 باشد.مي استتار
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 ار يبس يد بودن اماکن صنعتيو در معرض د يريب پذيبه منظور کاهش آس

 رند.ين اماکن را کوتاه در نظر بگيحساس، تا حد امکان، طول بر ا

  

 

 به معبر جهت نظـارت   يد کافيمداربسته و پنجره ها با د ينهايه دروبيتعب
 رامونيبر پ يکامل و کاف
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 وست:يپ

 پاسخ ها                                                            

 سوالشماره 

ار يبس

 اديز

ليخ کم متوسط اديز

 کم ي

زان در يتا چه م کشور يايمن در جغرافيا يهاانتخاب عرصه  به نظر شما . 1

 رعامل موثر است؟ياز منظر پدافند غ يک شهرک صنعتي يطراح

ار يبس

 اديز

 کم يليخ کم متوسط اديز

تا چه   فضات در يت و فعاّلينه استقرار جمعياس بهين مقييتع .به نظر شما 2
 رعامل موثر است؟ياز منظر پدافند غ يک شهرک صنعتي يزان در طراحيم

ار يبس

 اديز

 کم يليخ کم متوسط اديز

 ايدات و جغرافيع عملکردها متناسب با تهديدر توز يپراکندگ  .به نظر شما 3
 رعامل موثر است؟ياز منظر پدافند غ يک شهرک صنعتي يزان در طراحيتا چه م

ار يبس

 اديز

 کم يليخ کم متوسط اديز

ک ي يزان در طراحيتا چه م ينه از پراکندگياس بهيانتخاب مق  .به نظر شما 4

 رعامل موثر است؟ياز منظر پدافند غ يشهرک صنعت

ار يبس

 اديز

 کم يليخ کم متوسط اديز

ک ي يزان در طراحيتا چه م  استقرار عملکردها يابيمکان   .به نظر شما 5
 رعامل موثر است؟ياز منظر پدافند غ يشهرک صنعت

ار يبس
 اديز

 کم يليخ کم متوسط اديز

تا چه رعامل يو ابتکار در پدافند غ يسازو ارزان يسازکوچک  .به نظر شما 6

 رعامل موثر است؟ياز منظر پدافند غ يک شهرک صنعتي يزان در طراحيم

ار يبس

 اديز

 کم يليخ کم متوسط اديز

زان در يتا چه م وابسته يبانيپشت يهاستميس يسازيمواز  .به نظر شما 7
 رعامل موثر است؟ياز منظر پدافند غ يک شهرک صنعتي يطراح

ار يبس
 اديز

 کم يليخ کم متوسط اديز



 

28 
 

تا  ياتيح يهاسازه يمن سازي، استحکامات و ايمقاوم ساز  .به نظر شما 8
 موثر است؟رعامل ياز منظر پدافند غ يک شهرک صنعتي يزان در طراحيچه م

ار يبس

 اديز

 کم يليخ کم متوسط اديز

ک ي يزان در طراحيتا چه م هادر صحنه يت بحران دفاعيريمد  .به نظر شما 9
 رعامل موثر است؟ياز منظر پدافند غ يشهرک صنعت

ار يبس
 اديز

 کم يليخ کم متوسط اديز

 ک شهرکي يزان در طراحيتا چه م يسازياستتار و نامرئ  .به نظر شما 10

 رعامل موثر است؟ياز منظر پدافند غ يصنعت

ار يبس

 اديز

 کم يليخ کم متوسط اديز

 يزان در طراحيتا چه م دشمن يستم اطالّعاتيکور کردن س  .به نظر شما 11
 رعامل موثر است؟ياز منظر پدافند غ يک شهرک صنعتي

ار يبس
 اديز

 کم يليخ کم متوسط اديز

ک شهرک ي يزان در طراحيتا چه م  هانهيپوشش در همه زم  . به نظر شما 12

 رعامل موثر است؟ياز منظر پدافند غ يصنعت

ار يبس

 اديز

 کم يليخ کم متوسط اديز

از منظر پدافند  يک شهرک صنعتي يزان در طراحيتا چه م  اختفا ..به نظر شما 13
 رعامل موثر است؟يغ

ار يبس

 اديز

 کم يليخ کم متوسط اديز

زان در يتا چه م ه اقداماتيابتکار عمل و تنوع در کلب، يفر . به نظر شما 14

 رعامل موثر است؟ياز منظر پدافند غ يک شهرک صنعتي يطراح

ار يبس

 اديز

 کم يليخ کم متوسط اديز

زان در يتا چه م و مهم ياتيح يستمهايحفاظت اطالعات س  . به نظر شما 15

 رعامل موثر است؟ياز منظر پدافند غ يک شهرک صنعتي يطراح

ار يبس

 اديز

 کم يليخ کم متوسط اديز

 يزان در طراحيتا چه مدومنظوره )موانع(  يد سازه هايتول  . به نظر شما 16

 رعامل موثر است؟ياز منظر پدافند غ يک شهرک صنعتي

ار يبس

 اديز

 کم يليخ کم متوسط اديز

از منظر  يک شهرک صنعتي ياد شده تا چه در طراحي يهاشاخص. در کل، 17

 رعامل موثرند؟يپدافند غ

ار يبس

 اديز

 کم يليخ کم متوسط اديز

 


