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 چکیده  واژگان کلیدی

بمه  رانیمگمیآوردن تصمم یو رو شوندیم هی( تهی)منطق یسنت یهاتوسعه که با روش یهابرنامه یناکارآمد 

 یهماافتی. رهمیتوسعه در کشمور برمرداز یزیربرنامه یهاروش یتا به بررس کندیم جابیا ،ییافزاسمت اندک

طور کامم  مطمرود اعمالم کمرد. آنها را به توانیکشور منطبق هستند و نم یاهنیبا ساختار و الزامات زم یسنت

توسمعه  شمبردیپ یمناسم  بمرا یجهت راهکار نیافزایی هم محدود به حفظ وضع موجود است و به هماندک

 لهیوسمآنهما به صیو رفمع نقما نیشمیپ افتیدو ره  یکه با ترک کندیمختلط ادعا م شیپو نیب نیا . درستین

و  یریکارگامکمان بمه یهمد  پمژوهش حاضمر بررسم رونیمدر سطح اجمرا اراهمه کنمد. ازا یترو موفق ترمنعطف یزیربرنامه تواندیم یوشانهمر

مطالعمات  قیماسمت. ابتمدا از طر یفیتوص -یلیو ازلحاظ روش، تحل یفینوع، توص ،یاست. پژوهش ازلحاظ هد ، کاربرد افتیره نیا یرگذاریتأث

 یشمهرر یشمهردار رانیتوسط مد یاتوسعه منطقه کننده جادیمختلط و عوام  ا شیپرسشنامه پو لهیوسبه ازین و اطالعات مورد هاداده ،یدانیم

 اسمتفاده یو استنباط یفیتوص یآمار یهاآمده از روشدستبه یهاداده  یوتحلهیمنظور تجزو سرس به شدهی گردآور یساکنان شهرر یو برخ

شمده  توسمعه شمهرها، پرداختمه یهماطرح یبمرا نیگزیجا افتیعنوان رهبه ختلطم شیمناسبت کاربرد پو یهش به بررسپژو نیشده است. در ا

 شیسمه سمؤال، پمو نیما یرو بوده است. در بررسمبا سه سؤال جداگانه روبه افت،یره نیکاربرد ا یبررس یعنوان نمونه هد  برابه یاست. شهرر

مثبمت  یریتأث یدر شهرر ایمنطقه یهایاز توانمند یبردارهرهو در ب یاتوسعه منطقه یگذاراستیدر س ،ایو توسعه منطقه یمختلط در طراح

 منطقه وجود دارد. نیآن در ا یریکارگداشته و امکان به

 افزا اندکمدل 

 پویش مختلط

 یمدل منطق

 ایتوسعه منطقه

 رعاملیغ پدافند

 

 مقدمه -1
( ی)سمنت یمنطقم یهمابه روش یلیجامع و تفص یهاطرح

و طرز نگمرش آنهما بمه شمهر و شمهروند بمه  شوندیم هیته

هر انسان فقط  طیشرا نیو آمرانه است. در ا یسنت یاوهیش

او در  یکمه بمرا ییهاحق دارد در چارچوب ضوابط و سرانه

منمد بهره یشمهر یشده است، از مواه  زنمدگ نظر گرفته

آنچنممان محتمما  و  یشممیافزا افممتیشممود. در مقابمم  ره

 یبمرا یزیررا در برناممه سمازمیکار است کمه تصممحافظه

مخمتلط،  شیپمو افمتی. رهکندیمحدود مو رشد  یشرویپ

افزا اسمت و گرا و اندکعق  افتیمتناس  از دو ره یبیترک

 افمتیهرکمدام از دو ره صیدارد نقما ی، سمع یترک نیبا ا

انمدازه مخمتلط نمه به شیدهمد. پمو وششاز خود را پ شیپ

گرا و دور از دسترس اسمت و نمه بمه آرمان یمنطق افتیره

به وضع موجود اسمت. در اداممه  افزایی محدوداندک زانیم

 یزیردر برناممه اسمتفاده ممورد یهماافتیبه هرکدام از ره

 نیسموم نیمانتخماب ا  یمشده است و دال توسعه پرداخته

   nj.mahsasadeghi@gmail.comنویسنده مسؤل *
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که همد   آنجا شد. از خواهدمشخص  یبررس یبرا کردیرو

تهمران(  20)منطقمه  یاست، شمهرر یپژوهش کاربرد نیا

اهممدا  و سممؤاالت  و در ارتبما  بمما ینممیعنوان نمونممه عبمه

 گرفته است. قرار یبررس پژوهش مورد

 

 مسئلهبیان  -2
بابمت  نیمهممواره از ا ییجامع و عقال یهاروش زانیربرنامه

را وادار کنند  یاسیرهبران س توانندیکه نم کنندیم تیشکا

 یمیعقال یهاممدل. عمم  کننمد شمانیها یتا بر اساس تحل

را در  یریگمیتصمم از کنتمرل ییدارند تما سمطح بماال  یتما

 هینه سرما رندگانیگمیاعمال کنند. تصم رندهیگمیمورد تصم

 یبمرا ازیمن اطالعمات ممورد یآورجمع یبرا یو نه زمان کاف

 نیما یهاتیندارنمد. بما توجمه بمه محمدود یانتخاب منطقم

 یدر کشمورها یاز منافع عمموم اشیدارپاس زانیم افتیره

 .بوده است یرعملیغ ینوعبلکه به یفقط نسبمختلف، نه

افزایی انمدک کمردیرو ی،ریگمیتر در تصممدل آسان کی

است  نیساده و عبارت از ا اریافزایی بساندک هیاست. تفکر پا

بلکممه بممه  شمموند،یهممر بممار از نوسمماخته نممم هااسممتیکممه س

 نیم. در اشودیوارد م یاندک یهاموجود، افزوده یهااستیس

و نمه  شودیم دیتول هانهیگز یمتعدد برا یمدل نه راهبردها

است که  نیا هیو توج شود؛یپرداخته م یگذاربه عم  ارزش

 یهانمهیافمزا، هزانمدک یهااسمتیس در صورت مخالفمت بما

صر  خواهد شد. تا آنجا که  راتییوارد آوردن تغ یبرا یاندک

به سممت  دنیرا خز یطیشرا نیدر چن یریگمیتصم ندبومیل

 .تکرده اس فیا توصهو به سمت ناشناخته ندهیآ

 یافتنینطور کامم  دسمتبه ییجامع و عقال یزیربرنامه

بمر  یگذشته مبتنم یتوسعه شهر یهاطرح یاست. ناکارآمد

میتصمم یآوردن برخم ی( و رویمی)عقال یسنت هایافتیره

 وهیدر شم یدوم، نشمان از ضمرورت بمازنگر کردیسازان به رو

همم بمه لحماظ دوم  کمردیآنکه روحال ؛هاستطرح نیانجام ا

دارد، از اراهمه  هانمهیو گز هااستیس نیکه در تدو یتیمحدود

روش هرگمز  است. این بهرهیب ندهیاز آ عیو وس یواقع یدید

 یمیجامع و عقال یزیردر برابر برنامه یواقع یانهیعنوان گزبه

 زیمجمامع ن یزیربرناممه دهیما گمر،ینشد. از طمر  د رفتهیپذ

 کمردیرو رسمدیبه نظر مم انیم نیترک نشد. در ا یطورکلبه

 یبمه همروشمان زیآممسمالمت یقیاست که از طر ازین یسوم

مخمتلط )ممدل  شیبرردازد. پو نیشیپ کردیدو رو یهاضعف

 یاست که با بهره جسمتن از عناصمر یبیترک یافتیسوم(، ره

  یمترک نیمآن دو را بما ا صینقما نیشمیپ کمردیاز هر دو رو

 ترنانمهیبتر و واقععطمفجهمت من نیو به هم دهدیکاهش م

 هیمته وهیدر مورد شم 1970 یکه در دهه یاست. در پژوهش

انجام شد، مشخص شد که اکثر  ایتانیبر یساختار یزیربرنامه

 یجامخممتلط بممه شیپممو افممتیاز ره یزیربرنامممه یهمماگروه

 .کنندیافزا استفاده مو اندک یعقالن

 ذردگمیکه از عمر آن م یاچند دهه یمختلط ط شیپو

از  یتکاممم  و ناشمم یرا در راسممتا یتمما بممه امممروز تحمموالت

در نقما  مختلمف جهمان بما  افمتیمختلمف ره یهاکاربست

 دهیممتفماوت، د یحکمومت یهاو فلسفه یسازمان یساختارها

خمود را بما  همختلف توانست یبا کارکردها افتیره نیاست. ا

خمود را در  ییوفمق دهمد؛ همچنمان کمه کمارا دیجد طیشرا

 .کندیبه مشکالت حفظ م ییپاسخگو

 
 تحقیق سؤاالتاهداف و  -3

 یزیرمختلمف برناممه یهماروش یپژوهش بمه بررسم نیدر ا

 شیپمو کمردیتوسمعه رو دگاهیمشمده و سمرس بما د پرداخته

، رونیما اسمت. از شده یآزمون، انتخاب و بررس یمختلط برا

 نمود: انیب ریصورت زبه توانیپژوهش را م نیاهدا  ا

مختلط در توسعه  شیپو افتیره یریکارگبه :یکل هد 

 .رعام یپدافند غی از دیدگاه امنطقه

مخمتلط در  شیپمو افتیاستفاده از ره -1: یاهدا  جزه

 شیپمو افمتیاسمتفاده از ره -2 ی،او توسعه منطقمه یطراح

اسمتفاده از  -3 ی،اتوسعه منطقمه یگذاراستیمختلط در س

 یهممایز توانمنممدا یبممردارمخممتلط در بهره شیپممو افممتیره

 .یامنطقه

 ییو پاسمخگو یکه پژوهش به بررس یسؤاالت نیهمچن

 افمتیاستفاده از ره ایآ -1قرار است:  نیبه ا پردازدیآنها م

ی از دیمدگاه او توسمعه منطقمه یمختلط در طراحم شیپو

اسمتفاده از  ایمآ -2دارد؟  یمیاجرا تیمقابل رعام یپدافند غ

 یاتوسعه منطقمه یرگذااستیمختلط در س شیپو افتیره

 شیپمو افمتیاز ره دهاسمتفا ایمآ -3دارد؟  یمیاجرا تیقابل

 تیمقابل یامنطقمه یهایاز توانمند یبردارمختلط در بهره

 دارد؟ ییاجرا

 کاربست رهیافت پویش مختلط در شهر ری از دیدگاه پدافند غیر عامل در برنامه ریزی توسعه
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 پدافنتتدجستتتاری بتتر پتتویش مختتتلط و  -4
 رعاملیغ

اقتصمادی و توسمعه  –ها برای پویایی اجتماعی برخی ناامنی

پایمه  تیامن، بدون داشتن جوامع ضروری است، با وجود این

های عقالنی نیستند )درستکار، ها قادر به اتخاذ تصمیمانسان

همای پمذیری کماربری(. از طرفی همم کماهش آسمی 1398

گیممری از شممهری بممرای کمماهش میممزان خسممارات بمما بهممره

 رعامم یپدافنمد غرویکردهای جدید مدیریت بحران از قبی  

شمهرها ممؤثر واقمع تواند در ایجاد محیطمی ایممن در که می

پور و همکاران، ریاحی)ترین اهدا  شهری است شود، از مهم

(. در واقع آنچه امروزه در نظام شهری اهمیمت بسمیار 1399

پذیری درونی برخورداری از دارد، توانایی این نظام در انعطا 

ی اصول پدافند غیرعام  به انتظارات بیرونی ریکارگبه قابلیت

(. ضرورت رعایمت الزاممات 1399فرد، دهزانظام است )عبداله

پدافند غیرعام  در شهرها بسمیار مهمم و بما اهمیمت اسمت 

(. بمدون شمک نموع پدافنمد در 1399)بیطرفان و همکماران، 

تموان بخش شهری کامالً متفاوت از پدافند نظامی است و می

ها در نظر اصطالح پدافند غیرعام  شهری را برای این بخش

ی توجمه بمه دفماع نوعبه(. 1399مکاران، گرفت )امیریان و ه

غیرعام  شهرها در مدیریت مخاطرات و مقابله با تهدیدهای 

گیری شهرها همواره ممورد توجمه بموده خارجی از آغاز شک 

(. پدافنممد غیرعاممم  از 1399اسممت )بمماقری و همکمماران، 

سمازی فاماهای شمهری اسمت ترین راهبردهمای ایممنمهم

(. معابر و شبکه دسترسمی یکمی 1399و همکاران،  باندهید)

ترین عناصر شمهر هسمتند )مهرنمژاد و ترین و اساسیاز مهم

رو، عبمارت دفماع شمهری از نظمر (. از ایمن1399خرسندی، 

شمود مفهومی معادل با عبارت پدافند غیرعام  محسوب ممی

 (.1399نس ، )قنبری

 ینه به مفهوم توسعه مل ،یزیربه برنامه یاتوسعه منطقه

 ایمسماله توسمعه پن  یهاو شمام  برناممه یسطح ملم که در

 یزیرو نه به مفهوم برناممه نیسرزم کیتمام  یچندساله برا

روسمتا  کی یها یکه فقط به مساه  و پتانس یو محل یبخش

 یحنموا ریشهرستان و استان بدون توجمه بمه سما ایبخش  ای

یمفهوم است که چگونه مم نیاست؛ بلکه به ا شودیانجام م

منطقه که ممکن است شام  چند شهر بزرگ  کی یبرا توان

 یزیرباشمد، برناممه المتیا ایمچند اسمتان  ایمنطقه  کیدر 

 ممورد ینسمب یهمایبه برتر یو جهان یداشت تا در سطح مل

ن یمآن منطقه ناه  شد و در ا نامداراستیو س نینظر مسئول

صورت همگن و رشد آن منطقه به شرفتیاز توازن در پ انیم

در  شمهیعممدتاً ر یاتوسعه منطقمه یهایمند شد. تئوربهره

 یایو جغراف یااقتصاد منطقه ،یاعلوم منطقه یشاخه علمسه

 .(1386زاده، )مهدی دارند یکیتئور

 کیمتعهمدات ممبهم  ،یاجتمماع یریگمیدر مفهوم تصم

چنمد دوره  ای کی ژهیبه تعهدات و یاسیو س یهنجار تیماه

شمام  عنصمر  یریگمیاکه تصم. ازآنجشوندیم  یخاص تبد

جنبمه رفتمار  نیترو داوطلبانمه نیترقیعم نیانتخاب است، ا

: تا شودیپرسش مطرح م نیاست. طبق جستجو، ا یاجتماع

 یریکه چه مس رندیگمی میتصم یعامالن اجتماع زهچه اندا

 یریاز مسم یرویممجبور بمه پ زانیخواهند داشت و به چه م

یمم نمهیر از کنترل آنها نهادفرات یروهایهستند که توسط ن

 شود؟

کمه بمه  ییهاهیبا فرض نجایدر ا ،یریگمیسه مفهوم تصم

دهند مطرح می تیاهم رندگانیگمیآگاهانه تصم یهاانتخاب

از  ییدارنمد تما سمطح بماال  یتما یمنطق یها. مدلشوندیم

 اعممال کننمد رندهیگمیرا در مورد تصم یریگمیکنترل تصم

 .(1393ایی طوسی، زادگان و ند)شریف

 یبمرا یریگمیتصمم یهایبه دنبال استراتژ افزاییاندک

و کاهش  رندگانیگمیمحدود تصم یشناخت تیانطباق با ظرف

رهیس انما، و محاسبه اطالعات است ) یآورجمع نهیدامنه هز

 یهمایریگمیسموم در تصمم کمردیرو کی تینها . در(1388

اسمت،  نیشمیپ ردکیاز عناصر هر دو رو یبیکه ترک یاجتماع

مث  مدل اول و  هاهیدر فرض یلیعنوان تخشود، نه بهاراهه می

که آشکار خواهمد  یلیدوم. به دال کردیکار مث  رونه محافظه

 شدهی مختلف معرف شیعنوان پوبه کردیرو نیسوم نیشد، ا

 است.

دربماره  یتصمورات یاطور گسمتردهبمه یمنطقم یهامدل

گرفتممه شمموند  دیممچگونممه با انممد وچگونه هامیتصممم نکممهیا

از مشمک   سازمیتصم کی. (1385، انیالله یحب) دارندبردر

را  یشمنهادیپ یهاراه کند،یم نییرا تع یهدف شود،یآگاه م

 یهمایسمتگیاز شا اشیابیو با توجه به ارز سنجدیدقت مبه

آنهما  انیماز م دهمد،یم حیکه ترج یتیوضعآنها و با توجه به 

 نیبمر تفماوت بم کمردیرو ایمن ن،یافزون بر ا .کندیانتخاب م
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. اغل  کندیتمرکز م رندگانیگمیتصم تیالزامات مدل و ظرف

 یهمااز ارزش یافاقد مجموعه ،یاجتماع یریگمیمراکز تصم

 نمهیگز یابیارز یارهایمع توانندیهستند که م یاتوافق شده

از  هسمتند و ریو تحت تأث الیها نسبتاً سدهند. ارزش راههرا ا

 ،یدر عم  واقعم ن،ی. عالوه بر ارندیپذیم ریتأث زین ماتیتصم

روش و اهمدا  را  هما،تیهما و واقعکمه ارزش یفرض منطقم

. رسممدیوضمموح مشممخص کممرد بممه نظممر نمممبتمموان به

 یآورجممع یبمرا یو نمه زممان هینه سمرما رندگانیگمیتصم

 کمهیندارنمد. درحمال یانتخاب منطق یبرا ازین اطالعات مورد

و پممردازش  یآوردر جمممع انممه،یرا ژهیوبممه ،یش فنمماوردانمم

ممدل  ازیمن محاسبات مورد تواندینم کند،یاطالعات کمک م

جهمان  کیمبا  نکهیا یجابه ت،ینها را فراهم کند. در یمنطق

بما  رندگانیگمیتصمم م،یمحدود از عواق  مربوطه مواجه شو

 کمه در یجهمان کننمد،یبرخورد م رهایباز از متغ ستمیک سی

 کیم. رنمدیقمرار گ یبررسم ممورد توانندیآن تمام عواق  نم

 یمیاز اصمول ممدل عقال یرویمدر پ یکه سمع رندهیگمیتصم

 میبمه تصمم  یخواهد شد که منابعش بدون تبد دیامدارد، نا

 یاو باق تیهدا یبرا یریگمی( و بدون مدل مؤثر تصمجهی)نت

و  یرواقعمیبمه علمت غ یمنطقم یهاممدل نی؛ بنابرامانندیم

 .(1986 ،یونی)اتز شوندینامطلوب بودن رد م

 یکمه در اسمتراتژ یریگمیتر در تصممممدل آسمان کی

 مطمرح نمدبومیکه توسط چمارلز ال« ختهیگسازهم یشیافزا»

 نیساده و عبارت از ا اریافزایی بساندک هیشده است. تفکر پا

بلکمه بمه  شموند،یساخته نم هر بار از نو هااستیاست که س

. شودیوارد م یاندک یهاافزوده ره،یموجود و چ یهااستیس

 دیمعمم  بماوراند در ق اتیها توسط تلقآنکه انتخاب  یبه دل

 دیمتول نمهیگز یاز راهبردها یاگسترده طهیقرار دارند، نه ح

 یگمذارافزایی به عم  ارزشدر اندک یطورکلو نه به شودیم

شمده و ن یگمذارارزش اممدها،یپ نی؛ بنمابراشمودیپرداخته م

 یهااسمتیس است کمه در صمورت مخالفمت بما نیفرض بر ا

وارد  یبمرا یانمدک یاقتصماد ای یاسیس یهانهیافزا، هزاندک

در  یریگمیتصمم نمدبومیصر  خواهد شد. ل راتییآوردن تغ

یکمه مم دانمدیگام مبهگام یشرویپ یرا نوع یطیشرا نیچن

هما و به سممت ناشمناخته ندهیبه سمت آ دنیآن را خز توان

 .(1387یی، راهنما) کرد فیتوص

 یبمرا یریگمیتصمم یهایبه دنبال استراتژ افزاییاندک

و کاهش  رندگانیگمیمحدود تصم یشناخت تیانطباق با ظرف

 نمدبومیو محاسبه اطالعمات اسمت. ل یآورجمع نهیدامنه هز

 :کندیخالصه م  یترت نیا مدل را به هیالزام اول شش

 ها،نهیتمام گز یابیجامع و ارز یرسبر یتالش برا یجابه .1

تمرکمز  ییهااسمتیتنها بر آن دسته از س رندهیگمیتصم

 یانمدهیطور فزاموجمود بمه یهااسمتینظر س دارد که از

 متفاوت است.

در نظمر  یگذاراسمتیس یهانمهیاز گز یفقط تعداد کمم .2

 .شوندیگرفته م

ز ا یتنهما تعمداد محمدود یگذاراستیس نهیهر گز یبرا .3

 .رندیگیقرار م یابیمورد ارز« مهم» یهاامیپ

طور بما آن مواجمه اسمت، بمه رندهیگمیکه تصمم یمشکل .4

 است: شده فیمداوم تعر

ابزار  -انیپا ان،یپا -ابزار ماتیتنظ شماریبه ب افزاییاندک

 سازند. تیریکه مشک  را قاب  مد دهدیاجازه م

وجمود نمدارد،  «یدرست»ح  راه ای میتصم چیه نیبنابرا .5

مساه  موجمود،  یبر رو« وقفهیحمالت ب» یکسریبلکه 

 وجود دارد. یادوره یابیو ارز  یوتحلهیبا تجز

 یاهیعنوان اصمالحبه یشیافزا یریگمیتصم  یترتنیابه .6

 ،یفعلم یهمایبه کاهش نگران شتریکه ب شودیم فیتوص

یمم نمدهیآ یخصوص نسبت به ارتقا و اهدا  اجتماعبه

 .(1986 ،یونی)اتز ردازدپ

 کمردیتحت عنوان رو یونیاتز یبندسوم با صورت کردیرو

دو  نیب یامصالحه قتیمختلط شک  گرفت که در حق شیپو

 پردازانهیممنظر دیمم. از درفممتیبممه شمممار ممم یقبلمم کممردیرو

اسمت  یعیوقما نیتراز مهم یکی یونیاتز کردیرو ،یزیربرنامه

. وسمتیبمه وقموع پ یردازپهیمها در حوزه نظرکه در آن سال

 ییگرااست از عق  یبیترک ،یونیمختلط، طبق نظر اتز شیپو

بمما  اسیمممممذکور در ق کممردیرو ینظممر و . ازیشممیو روش افزا

کمه  حمالنیدارد: درع یادیمز ینقا  برتر یقبل یکردهایرو

 ریممو غ انممهیگراو آرمان قیممچنممدان دق یممیهماننممد خردگرا

 ،افزاییماننمد روش انمدکدر همان حال به ست،ین نانهیبواقع

و  یابتکمار ریمکارانه، غمحافظه نانه،یبمحدود، کوته یکردیرو

از دو  یعناصمر یاسمتراتژ نیم. اکنمدینمم اریمخودمدار اخت

 نیآن دو را با ا صینقا کهیطوروام گرفته، به نیشیپ کردیرو

مخمتلط(،  شیسموم )پمو کمردی. رودهمدیکماهش مم  یترک

 کاربست رهیافت پویش مختلط در شهر ری از دیدگاه پدافند غیر عامل در برنامه ریزی توسعه
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 (.1389 ،ایدنیو سع یاست )اسد ترنانهیبتر و واقعمنعطف

هر دو راهبرد  انهیگراواقع فیمختلط عالوه بر توص شیپو

را  یمختلمف، راهبمرد یهانهیاستفاده کنشگران در زم مورد

که بتواننمد آن را دنبمال  آوردیکنشگران مؤثر فراهم م یبرا

سماده  تیوضمع کیرا در  کردیرو اول این دیکنند. اجازه ده

. فمرض میکن یبررسآن را  ید ابعاد اجتماعو بع میده حیتوض

در  ییهمواومشاهدات آب ستمیس کی جادیما در حال ا دیکن

. میهسممت یهواشناسمم یهمماماهواره لهیوسممسراسممر جهممان به

 ییآب و هوا طیاز شرا یکامل یبه دنبال بررس یعقالن کردیرو

 تیماست کمه قابل شدهی زیربرنامه یهانیبا استفاده از دورب

تا حد ممکمن را دارنمد.  ناز ک  آسما اتیجزه قیدقمشاهده 

 ادیمز نمهیبما هز ات،یمجزه دنیمنجر به ثمر رسم افتیره نیا

یعم ، مم یهاتیو احتماالً کاهش ظرف  یوتحلهیتجز یبرا

 ایم بمه توفمان تواندیابر که م یریگ)مانند مراح  شک  شود

بمر  یافزونگم .بارش بماران در منماطق خشمک منجمر شمود(

گذشمته و  در یمشمابه یاکمه الگوهم کندیتمرکز م یمناطق

  یترتنیااند. بهبه خود داشته کیمناطق نزد یدر برخ دیشا

رخ  رمنتظرهیکه ممکن است در مناطق غ ییهاتشک  یتمام

مخمتلط شمام   شی. راهبمرد پموشوندیگرفته م دهیدهد، ناد

 کیماسمت:  نیهر دو روش بما اسمتفاده از دو دوربم یعناصر

یآسمان را پوشش م یهاسمتباز که تمام ق هیزاو با نیدورب

کمه در  گرید نیدورب کیو  ستین قیآن دق اتیاما جزه دهد،

 یبمه بررسم ازیمو ن دهمدینشان مم هیاول نیکه دورب یمناطق

مخمتلط  شیپمو کمهی. درحمالکنمدیدارند، تمرکز م ترقیدق

 اتیجزه تواندیم نیدورب کیرا که تنها  یممکن است مناطق

دهد؛ امما نسمبت بمه روش  دستآن را نشان دهد، از مشک  

افزایی احتمال از دست دادن مشکالت واضح در مناطق اندک

 ناآشنا در آن کمتر است.

روش خماص  کیممخمتلط  شیپو یانتزاع دگاهید کیاز 

 طیشمرا« شیپمو» ای یبررس ریاطالعات )نظ یآورجمع یبرا

 ریمنظمنمابع ) صیراهبمرد در ممورد تخصم کیم(، ییهواوآب

 نیما نیروابط بم یبرا یابر( و دستورالعمل یریگمراح  شک 

« یمیعقال» قیمدق یاز بررسم یبیترک یاستراتژ نیدو است. ا

جمامع کم  منطقمه،  یخمال  بررسم ها که براز بخش یبرخ

. اسمت گرید یهااز بخش« کوتاه» یبررس زیاجراست و نقاب 

و  کامم  اتیمبما جزه شیدر دو نوع پمو ینسب یگذارهیسرما

بمه  یبسمتگ اریبسم ش،یانجام پمو نیدر ح نیکوتاه و همچن

توفمان،  کیممثمال در  یرفته دارد. بمراازدسمت نهیمقدار هز

 یو مقمدار زممان یاضاف شیپو نهیبه هز ینسب یگذارهیسرما

 .(1385زاده، )مهدی دارد یدارد، بستگ ازیکه ن

 ماتیاست که تصمم یمختلط ضرور شیپو ییدر شناسا

 یبا بررس هیپا یهامی. تصممیجدا کن هایشیافزارا از  ییعقال

 ریو در مسمم رندهیگمیتصممم یرو شیپمم یاصممل یهانممهیگز

 اتیمجزه ،ییگراامما بمرخال  عقم  شوند،یاهدافش اتخاذ م

. اسمت ریپمذامکان یمرور کل کی کهیطوربه شود،یحذ  م

 ماتیتوسط تصم شدهنییتع یهادر حوزه یشیافزا ماتیتصم

الزم را  نمهیو زم شموندی( اتخاذ مییعقال یهای)و بررس هیپا

 ایمعمم   یهااسمتیس دیمکه به تول ییهایریگمیتصم یبرا

 شموند،یممدت منجمر ممدر کوتاه نمهیگز یاتیعمل یهابرنامه

 شیاز دو عنصمر در پمو کیمهمر  ن،ی؛ بنمابراآورنمدیفراهم م

یم یگریخاص د یهایمختلط کمک به کاهش اثرات کاست

با محدود کردن  ییگراواقع ریغ یهازایی از جنبهاف. اندککند

 ریمغ یهاجنبمه ه،یپا یهایریگمیدر تصم ازین مورد اتیجزه

 یو بمما جسممتجو دهممدیرا کمماهش ممم یممیعقال انممهیگراواقع

افزایی غلبه کارانه اندکبلندمدت بر جنبه محافظه یهانهیگز

 انسازمیتصم یاسهیو مطالعه مقا یتجرب یها. آزمونکندیم

زمان واقمع مختلط را هم شیعناصر، پو نیکه ا دهدینشان م

 (1967 ،یونی)اتز کندیخود م یباورتر و مؤثرتر از اجزا

به مجموعه اقداماتی  رعام یپدافند غدر برخی از منابع، 

نیماز نمدارد و بما  افزارجنم ی ریکارگبمهگردد که اطالق می

ارد شممدن ( از ورمسمملحانهیغتمموان )اقممدامات اجممرای آن مممی

حیماتی و حسماس  سماتیتأسخسارات مالی به تجهیمزات و 

ی و تلفمات انسمانی )افمزایش بازدارنمدگی( رنظامیغنظامی و 

جلوگیری نموده و یما میمزان ایمن خسمارات و تلفمات را بمه 

 (.1389حداق  ممکن کاهش داد )احمرلوهی، 

ی یما عمیرطبیغجهت مقابله با حمواد   رعام یپدافند غ

 فیتعرقابم های زندگی بشمری مامی حوزهدر ت ساختانسان

همما و اقممدامات در جهممت کمماهش کممه شممام  برنامممه اسممت

و افمزایش پایمداری و خمدمات و هوشمیاری  هایریپذ یآس

یما دفماع  رعامم یپدافنمد غمردم در مقاب  تهدیمدات اسمت. 

غیرنظامی تقلی  خسمارت ممالی و صمدمات جمانی وارده بمر 

واد  طبیعمی نظیمر سمی ، غیرنظامیان در جن  یا در اثر ح
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 و میتحری، سالخشکی، سوزآتش، فشانآتشزلزله، طوفان، 

 (.1397)ساالری سردری و کیانی،  استهای خیابانی شورش

در این پژوهش با استفاده از پمویش مخمتلط از دیمدگاه 

 سماختانسان، به مباحث حواد  طبیعمی و رعام یپدافند غ

 شود.پرداخته می

 نمدیفرآ یر داشتن سنجش کارآمدپژوهش با در نظ نیا

، در رعام یغو پدافند  توسعه یزیربرنامه یمختلط برا شیپو

دنبال شده و به سرانجام  1محدوده موردمطالعه، طبق شک  

 .رسدیم

 

 یشناسروش -5
 و از یفینموع، توصم ،یلحاظ هد ، کماربرد پژوهش حاضر از

 اسممت. متغیرهممای مممورد یفیتوصمم -ی لممیلحمماظ روش، تحل

 یبررس یو با شرح چگونگ یمدل مفهوم کیدر قال   یبررس

 قیماند. ابتمدا از طرشمده یریکارگبمه رهایمتغ یریگو اندازه

 لهیوسمبه ازیمن هما و اطالعمات مموردداده ،یدانیممطالعات م

توسممعه  کننمده جممادیمخممتلط و عوامم  ا شیپرسشمنامه پمو

سماکنان  یو برخم یشمهرر یشمهردار رانیاز ممد یامنطقه

ها داده نکهیاست. با توجه به ا شده یگردآور قیحقمحدوده ت

در ارتبا  بما اهمدا  و  یدانیو اطالعات حاص  از مطالعات م

  یوتحلهیتجز یمبنا برا نیتریپژوهش عمالً اصل یهاهیفرض

 یهمااطالعمات و داده یآورجممع یبمرا شموند،یمحسوب م

اطالعمات و انتخماب  یپرسشنامه با دقت کامم  بمه گمردآور

  یمالزم در ممورد نحموه تکم یهاییونه پرداخته و راهنمانم

 یشده اسمت. جامعمه آممار افراد نمونه اراهه یپرسشنامه برا

سماکنان  یو برخم یشمهرر یشمهردار رانیحاضر مد قیتحق

 عنوان جامعه موردبه یصورت تصادفکه به باشندیم یشهرر

  یوتحلهیمممنظور تجزاند. بممهشممده در نظممر گرفتممه یبررسمم

از  شمدهیآورجممع یهاآمده از پرسشمنامهدستبه یهاادهد

استفاده خواهمد شمد.  یو استنباط یفیتوص یآمار یهاروش

 تشمده بمه سمؤاال داده یهاپاسم  فیتوص یبرا  یترتنیبد

و  یفراوانم عیمتوز یهاحاضر از جدول قیتحق یهاپرسشنامه

یاز سمؤاالت اسمتفاده مم کیمربو  به هر  یهادرصد پاس 

از  یسمؤاالت عمموم یآمار یهانشان دادن داده یو برا ودش

آزمممون  یبممرا یو در سممطح اسممتنباط یتجسممم ینمودارهمما

 .شودیاستفاده م یاسؤاالت، از آزمون دوجمله

 
 شناخت -6

 یشمهردار یمنطقه شمهر نیتری( جنوبی)شهرر 20منطقه 

  لومترمربعیک 22نفر جمعیت و وسعت  453740تهران با 

 
 پژوهشبرای دستیابی به هدف  شدهگرفتهوند کار در نظر ر -1شکل 
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کیلومترمربممع حممریم اسممت  178و  یداخمم  محممدوده شممهر

وجود امماکن  ،یساله شهرر 6000(. سابقه و قدمت 1)نقشه 

و همچنین جذب زوار حرم حارت  یو عناصر باارزش تاریخ

 -ی بسمیار بمارز و خماص تماریخ یهایژگیعبدالعظیم )ع(، و

این منطقه بخشیده و آن را نسبت به سایر مناطق  به یمذهب

بمه وجمود  تموانیمم نیتهران، مجزا ساخته است. عالوه بر ا

شمهربانو و یبیبا کوه ب یجوارواسطه همباز به یاندازهاچشم

شهر تهران نیز اشاره نمود که پتانسی  مناس   یحریم جنوب

 را جهت توسعه آینده منطقه به همراه دارد یو مطلوب

 یهانظر جغرافیایی دشتی آبرفتی است و از آبرفت ری از

سیالبی دامنه جنوبی ارتفاعمات توچمال در شممال تهمران و 

آباد( اطممرا  کمموه آراد )بممین کهریممزک و حسممن یهمماآبرفت

و همچنین  ها یها، مسقنات لهیوستشکی  یافته است، که به

 بشموند، مشمروکرج منشع  می رودنییکه از پا ییهاکانال

گردد. وضمعیت طبیعمی ری، جلگمه اسمت و شمی  آن از می

( 1384سوی شمال غرب به جنوب شرق اسمت. )مهیماری،  

 یتوپوگرافی استان تهران شام  سه قسممت کوهسمتانی، پما

 قسمت قرار نیترنییو دشت است. نواحی دشت در پا یکوه

گرفته است و شمهرری نیمز در ایمن محمدوده اسمت. جهمت 

 یهاطر  شهرری است یعنی کوهبه یطورکلعمومی شی  به

اطمرا  ری باعمث شمده کمه تممام  یهاالبرز از شمال و کوه

 طر  ری سرازیر شود.ها بهآب

 یری، کممه اکنممون آثممار بازمانممده آن در شممش کیلممومتر

نظر قدمت با نینوا و  خورد ازجنوب شرق تهران به چشم می

ن های نخسمتینظمر عظممت در سمده و از عهد بمودهباب  هم

و جمز بغمداد و  آممدهیترین بالد به شممار مماسالمی از مهم

و  لیمهرقابت نبوده اسمت. بنمای او نیشابور شهری با آن قاب 

علی واقمع بموده اصلی این شهر کهن در اطرا  چشمههسته 

علی و های علمی کمه در دامنمه کموه چشممهاست. در کاوش

وش به باغ صفاهیه به عمم  آممد، ظمرو  منقم اراضی مشر 

تا شش هزار سمال پمیش پیمدا  سفالی مربو  به حدود چهار

های قمدیمی، انسمانچشممه  نیشد و نشان داد که در کنار ا

هممان سمکنه نخسمتین  نهمایاند و اکردهزندگی می تمدنیم

 .(1372)کریمیان،  پهنه ری هستند

 
 هایافته لیوتحلهیتجز -7
  ارتبماطی منزله پمبه شدهیآورهای جمعداده  یوتحلهیتجز

برای رسیدن به نتای  پژوهش است. در این بخش از پژوهش 

آمده دسمتبه توصیف حجمم نمونمه بمر اسماس اطالعمات به

شده است و با اجرای آزمون آماری مناس  در ممورد پرداخته

 
ی شهر تهرانمنطقه بندموقعیت شهرری در  -1نقشه 
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آمده بمه سمتدها و تعمیم نتای  بهها و تفاوتمعناداری رابطه

بما اسمتفاده از  نیشمود. همچنمنظمر اقمدام می جامعه ممورد

اس( در دو سطح توصیفی و اسمتنباطی اس..یپافزار )اس.نرم

شمده اسمت.  آمده پرداختهدستهای بهداده  یوتحلهیبه تجز

های فراوانمی )فراوانمی، درصمد در سطح توصیفی از شماخص

طی نیمز ضممن ( و در بخمش اسمتنبایفراوانی، درصد تجمعم

 قیبرای بررسی سؤاالت تحق یآمار یها، از آزمونیسازیکم

 .شده است استفاده

همای یک آزممون زممانی دارای پایمایی اسمت کمه نممره

های واقعی آن دارای همبستگی باالیی باشند مشاهده و نمره

همای تعیمین پایمایی آزممون، (. یکمی از روش1382)خاکی، 

شود که اگمر دارد. گفته می نام کرون باخروش ضری  آلفای 

باشد، آزمون از پایایی قابم  قبمولی  7/0ضری  آلفا بیشتر از 

منظور ایمن تحقیمق بمه (. در1389ی، ممؤمنبرخوردار است )

عنوان نمونه انتخاب نفر به 70 تعیین پایایی پرسشنامه، تعداد

و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت و سرس از روش آلفای 

تفاده گردید. این روش برای محاسبه هماهنگی کرون باخ اس

های مختلممف را گیری کممه خصیصممهدرونممی ابممزار انممدازه

بمرای محاسمبه ضمری   رود.کند به کمار ممیگیری میاندازه

همای همر یمک از آلفای کرون باخ، ابتمدا بایمد واریمانس نمره

محاسبه نمود. فرممول پرسشنامه و واریانس ک  را  یهاسؤال

 از: آن عبارت است
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 که در آن:

Jا آزمونیهای پرسشنامه سؤال رمجموعهی= تعداد ز 
2

isانس سؤال ی= وارi اُم پرسشنامه یا آزمون 
2

tsآزمون است.انس ک  پرسشنامه یا ی= وار 

بمرای  آمده از رابطمه فموقدستضری  آلفای کرون باخ به

این مقدار بیشمتر از  ازآنجاکه. است 801/0برابر ک  پرسشنامه 

تحقیمق از  یهادهنده آن است که پرسشمنامهنشان، است 7/0

 از پایایی الزم برخوردار است. گریدعبارتقابلیت اعتماد و یا به

 

 کرون باخفای نتایج آزمون آل -1  جدول

 ضریب آلفا یتعداد گو

14 801/0 

 سمؤاالتبه بررسمی توزیمع فراوانمی پاسم   2در جدول 

 سمؤال 14اسمت. پرسشمنامه دارای  شده پرداختهپرسشنامه 

 زیر است: قراربه

رضمایت  دیماگرفته قمرارای کمه در آن شما از توسعه منطقه .1

 دارید؟

 ؟دانیدشما به چه میزان منطقه را توانمند می .2

همای منطقمه بمه رضایتمندی شما از توانمندی و قابلیت .3

 چه میزان است؟

زمانی به مراکز منطقه چگونه  نظر ازنحوه دسترسی شما  .4

 است؟

انتظار شما برای دریافت برخی از خدمات شهری  زمانمدت .5

 ای مانند پلیس و اورژانس به چه میزان است؟و منطقه

هممت رفمماه و ی در منطقممه در جرسمماناطالعآیمما از نحمموه  .6

 آسایش زندگی رضایت کافی دارید؟

مند به زندگی در در وضع موجود شما تا چه میزان عالقه .7

 این منطقه هستید؟

راهکارهای پیشنهادی شما برای بهبمود رونمد توسمعه و  .8

 توانمندسازی منطقه به چه صورت است؟

آیما بممه نظممر شممما افمزایش کنتممرل و نظممارت انسممانی و  .9

 است؟ مؤثر مدیریتی در بهبود منطقه

آیا به نظر شما اصالح نوع مداخله در منطقه سب  بهبود  .10

 شود؟عملکردی منطقه می

به نظر شما مشک  اصلی منطقه در عملکرد نامطلوب آن  .11

 چیست؟

به نظر شما مشکالت موجود در منطقه بمر عملکردهمای  .12

 است؟ مؤثراصلی منطقه تا چه میزان 

 ان اثرگذار است؟های چندگانه تا چه میزبه نظر شما رهیافت .13

تا چه میزان موافقید که رویکردهمای چندگانمه در حم   .14

 است؟ مؤثرمشک  و توانمندسازی منطقه 

همما از آزمممون همبسممتگی جهممت بررسممی ارتبمما  فرضممیه

شود نماییم. این آزمون زمانی استفاده میاسریرمن استفاده می

ای باشمند و یما توزیمع که همر دو متغیمر دارای مقیماس رتبمه

 ها نرمال نباشد.متغیر

دار فرض صفر در آزمون اسریرمن عدم وجود رابطه معنمی

ی است و فرض مقاب  وجمود رابطمه بررس موردبین متغیرهای 

 بین دو متغیر است. داریمعن

 کاربست رهیافت پویش مختلط در شهر ری از دیدگاه پدافند غیر عامل در برنامه ریزی توسعه
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 پرسشنامه سؤاالتتوزیع فراوانی  -2جدول 

شماره 

 سؤال
 درصد فراوانی هاگزینه

درصد 

 تجمعی

 

1 

 

 1/67 1/67 47 راضی

 3/84 1/17 12 اً راضینسبت

 100 7/15 11 ناراضی

  100 70 ک 

 

2 

 7/15 7/15 11 کم

 4/71 7/55 39 متوسط

 100 6/38 20 زیاد

  100 70 ک 

 

3 

 7/15 7/15 11 راضی نیستم

 1/77 4/61 43 یتا حدود

 100 9/22 16 رضایت کام 

  100 70 ک 

 

4 

 70 70 49 کمتر از یک ربع

 ایک ربع ت

 نیم ساعت
18 7/25 7/95 

 100 3/4 3 بیشتر از نیم ساعت

  100 70 ک 

 

5 

 3/44 3/44 31 دقیقه 5تا  2

 6/88 3/44 31 دقیقه 10تا  5

 بیشتر از

 دقیقه 10
8 4/11 100 

  100 70 ک 

 

6 

 7/35 7/35 25 کم

 3/84 6/48 34 متوسط

 100 7/15 11 زیاد

  100 70 ک 

 

7 

 20 20 14 کم

 7/75 7/55 39 متوسط

 100 3/24 17 زیاد

  100 70 ک 

 

شماره 

 سؤال
 درصد فراوانی هاگزینه

درصد 

 تجمعی

 

8 

 6/28 6/28 20 اصالح کالبدی

 5/81 9/52 37 اصالح مدیریتی

 9/92 4/11 8 مشارکت مردم

 100 1/7 5 نظارت انسانی

  100 70 ک 

 

9 

 7/5 7/5 4 کم

 8/42 1/37 26 متوسط

 100 1/57 40 زیاد

  100 70 ک 

 

10 

 6/8 6/8 6 کم

 3/34 7/25 18 متوسط

 100 7/65 46 زیاد

  100 70 ک 

 

11 

 3/24 3/24 17 عدم کنترل و نظارت کافی

 42 1/17 12 سیاست غلط

 46 3/4 3 موجود افزارسخت

 100 9/52 37 عدم کارایی مدیریت و مداخله

  100 70 ک 

 

12 

 7/5 7/5 4 کم

 9/42 1/37 26 متوسط

 100 1/57 40 زیاد

  100 70 ک 

 

13 

 4/1 4/1 1 کم

 50 6/48 34 متوسط

 100 50 35 زیاد

  100 70 ک 

 

14 

 4/1 4/1 1 کم

 7/25 3/24 17 متوسط

 100 3/74 52 زیاد

  100 70 ک 

بمین دو متغیمر  داریمعنمفرض صفر: عمدم وجمود رابطمه 

 یموردبررس

بممین دو متغیممر  داریمعنممفممرض مقابمم : وجممود رابطممه 

 یموردبررس

 0

1

: 0
: 0
 
 

H
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باشد،  05/0ی آزمون کمتر از داریمعنسطح  کهیدرصورت

تموان گفمت رابطمه ممی %95فرض صفر رد شده و با اطمینان 
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ی بین دو متغیر وجود دارد. در این حالت با توجه بمه داریمعن

توان گفت اگر ضری  ری  همبستگی و عالمت آن میمقدار ض

همبستگی مثبت باشد رابطمه بمین دو متغیمر مسمتقیم اسمت 

یابمد. اگمر ضمری  یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می

معناسمت کمه بما کماهش یکمی، همبستگی منفمی باشمد بدین

یابد و بر عکس. مقمدار ضمری  همبسمتگی دیگری افزایش می

 آید:رابطه زیر به دست می اسریرمن با کمک

2

2

6( )
1

( 1)
 



 i

s

d
r

n n
 

در این قسمت ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیر مشارکت 

پردازیم. فمرض مردم با کمک آزمون کلموگرو  اسمیرنو  می

صفر آزمون عبارت است از )
0H نرمال بمودن توزیمع متغیمر :)

. فرض مقاب  عبارت است از )یبررس مورد
1H عمدم نرممال :)

 ی.بررس موردبودن توزیع متغیر 

ی آزممون داریمعنمسمطح  ازآنجاکمه 3با توجه به جدول 

، بنابراین فمرض است 05/0نرمال بودن پویش مختلط کمتر از 

متغیمر  توان گفت توزیعمی %95صفر را رد کرده و با اطمینان 

تحقیممق از  سممؤاالتنرمممال نیسممت. جهممت بررسممی و پاسمم  

 نماییم.ای استفاده میدوجمله

 

 اول سؤالبررسی و پاسخ 

در طراحی و توسعه  مختلط شیپو افتیرهآیا استفاده از »

 «ای قابلیت اجرایی دارد؟منطقه

)فرض صفر 
0H:)  و توسمعه  یمخمتلط در طراحمپمویش

 ی قابلیت اجرایی ندارد.امنطقه

)فرض مقاب  
1H:)  و توسمعه  یمخمتلط در طراحمپویش

 ی قابلیت اجرایی دارد.امنطقه

ای فموق از آزممون دوجملمه سمؤالجهت بررسی و پاسم  

 نماییم.استفاده می

ر از کمتم دسمته دوجامعه آمماری بمه  4با توجه به جدول 

ی مثبمت( رگمذاریتأث) 2ی منفی( و بیشتر از رگذاریتأث) 2عدد 

( از 000/0ی آزممون )داریمعنماست. سمطح  شده یبنددسته

بما اطمینمان  بنابراین فرض صفر رد شمده و؛ کمتر است 05/0

و توسعه منطقه یمختلط در طراحتوان گفت، پویش می 95%

اوانمی گمروه دوم ی قابلیت اجرایی دارد. با توجه بمه اینکمه فرا

و توسمعه  یمختلط در طراحتوان گفت پویش بیشتر است، می

 ی مثبت دارد.ریتأثی امنطقه

 دوم سؤالبررسی و پاسخ 

گذاری در سیاسمت مخمتلط شیپو افتیرهآیا استفاده از »

 «ای قابلیت اجرایی دارد؟توسعه منطقه

)فمرض صمفر 
0H:) یگمذاریاسمتمخمتلط در س یشپمو 

 .داردن ییاجرا یتقابل یاتوسعه منطقه

)فرض مقابم  
1H:) یگمذاریاسمتمخمتلط در س یشپمو 

 .دارد ییاجرا یتقابل یاتوسعه منطقه

ای فموق از آزممون دو جملمه سمؤالجهت بررسی و پاس  

 نماییم.استفاده می

کمتمر از  دسمته دوامعه آماری بمه ج 5با توجه به جدول  

ی مثبمت( رگمذاریتأث) 2ی منفی( و بیشتر از رگذاریتأث) 2عدد 

( از 000/0ی آزممون )داریمعنماست. سمطح  شده یبنددسته

بنابراین فرض صفر رد شمده و بما اطمینمان ؛ کمتر است 05/0

توسمعه  یگمذاریاسمتمختلط در س یشپوتوان گفت می 95%

. با توجه به اینکمه فراوانمی گمروه دارد ییاجرا یتقابل یامنطقه

یاسمتمخمتلط در س یشپموتموان گفمت دوم بیشتر است، می

 مثبت دارد. ریتأثی اتوسعه منطقه یگذار

 

 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها -3جدول 

 نتیجه (sig) داریسطح معنی z آماره متغیر

 تغیر نرمال نیست.در فرض صفر توزیع م sig<0.05 006/0 007/1 پویش مختلط

 
 اول سؤالی اجمله دوآزمون  -4جدول 

 یداریمعنسطح  احتمال مورد آزمون شده مشاهدهاحتمال  تعداد گروه

 000/0 5/0 22/0 18 (2 یمساو)کمتر یا  1گروه 

   78/0 52 (2)بیشتر از  2گروه 

 کاربست رهیافت پویش مختلط در شهر ری از دیدگاه پدافند غیر عامل در برنامه ریزی توسعه
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 دوم سؤالی اجمله دوآزمون  -5جدول 

 یداریمعنسطح  حتمال مورد آزمونا شده مشاهدهاحتمال  تعداد گروه

 000/0 5/0 27/0 21 (2 یمساو)کمتر یا  1گروه 

   73/0 49 (2)بیشتر از  2گروه 

 
 سوم سؤالی اجمله دوآزمون  -6جدول 

 یداریمعنسطح  احتمال مورد آزمون شده مشاهدهاحتمال  تعداد گروه

 000/0 5/0 27/0 21 (2)کمتر یا مساوی  1گروه 

   73/0 49 (2)بیشتر از  2گروه 

 

 سوم سؤالبررسی و پاسخ 

از  یبمردارمخمتلط در بهمره یشپو یافتاستفاده از ره یاآ»

 «؟دارد ییاجرا یتقابل یامنطقه یهایتوانمند

)فرض صفر 
0H:) یبمردارمختلط در بهره یشپو یافتره 

 .داردن ییاجرا یتلقاب یامنطقه یهایاز توانمند

)فرض مقاب  
1H:) یبردارمختلط در بهره یشپو یافتره 

 .دارد ییاجرا یتقابل یامنطقه یهایاز توانمند

ای فموق از آزممون دو جملمه سمؤالجهت بررسی و پاس  

 نماییم.استفاده می

کمتمر از  دسمته دوجامعه آماری بمه  6با توجه به جدول  

ی مثبمت( رگمذاریتأث) 2ی منفی( و بیشتر از رگذاریتأث) 2عدد 

( از 000/0ی آزممون )داریمعنماست. سمطح  شدهی بنددسته

بنابراین فرض صفر رد شمده و بما اطمینمان ؛ کمتر است 05/0

از  یبمردارمخمتلط در بهمره یشپو یافترهتوان گفت می 95%

. با توجه به اینکمه رددا ییاجرا یتقابل یامنطقه یهایتوانمند

 یشپمو یافمترهتوان گفمت فراوانی گروه دوم بیشتر است، می

مثبمت  ریتأثی امنطقه یهایاز توانمند یبردارمختلط در بهره

 دارد. 

نقشه تحلیلی از تلفیق پمویش مخمتلط از دیمدگاه پدافنمد 

 .استریزی توسعه جهت اقدام در منطقه در برنامه رعام یغ
 

 

 منطقه از دیدگاه پدافند غیرعامل تحلیل -2نقشه 
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 یریگجهینت -8
 ،یاقتصماد ،یهانهیدر کشور ما باوجود تحوالت گسترده در زم

بمه ممدد  یسطح دانش و آگاه شیو افزا ی و...،فناور ،یاجتماع

 رییمشمهرها تغ یتوسمعه بمرا یزیربرناممه هیمتحموالت، رو نیا

 همچنمان از یتوسمعه شمهر یهمانکرده اسمت و طرح یچندان

 اریبس یهانهیکه عالوه بر صر  هز کندیاستفاده م ییهاروش

در  در سطح اجمرا مواجهنمد. یبا موانع متعدد ه،یدر مرحله ته

 نممدگانیرا نما یزیراهممدا  برنامممه همما،یزیربرنامممه گونممهنیا

 و خواسمت کننمدیمم نیمیجامعه از قب  تع رانیو مد یاسیس

نحموه  نیممحصمول ا نمدارد.  یدر نتا یچندان ریشهروندان تأث

 یدیمماسممت کممه بمما د ییهمماطرح یو اجممرا هیممته یزیربرنامممه

عنوان را بممه هرشمم تیممتمممام موجود کسممان،یو  هانممیکارکردگرا

 سمتیبایکه مم کنندیم فیتعر هاتیاز افراد و فعال یامجموعه

 فمهیوظ دگاهیمد نیمشمود. در ا نیمیمکان آنها تع زانینوع و م

 یازهمایصرفاً با بمرآورد ن است که نیا یتوسعه شهر یهاطرح

)سرانه( و محاسبه آن  نیهر فرد به زم« حداق » ای« متوسط»

سرنوشمت تممام شمهر و  ت،یمعرشمد جم ینمیبشیبر اساس پ

هر شهروند فقط حق  یطیشرا نیشهروندان را رقم زند. در چن

او در نظممر  یکمه بمرا ییهادارد در چمارچوب ضموابط و سممرانه

منمد شمود. در بهره یشمهر یدگشده است از مواه  زن گرفته

 یبرا یتوسعه به ابزار یهاطرح یندینگرش و فرآ نیادامه چن

و  شموندیمم  یتبمد داراننیقدرتمنمدان و زمم الیبرآوردن ام

 گماهیخمود در جا یو آرممان کیمن اتیموجمود ن بما زانیربرنامه

بمه  زیمو عاممه ممردم ن رنمدیگیدشمنان شهر و شهروند قرار م

گمذرا بمه  یبا نگاه .آورندیم یرو یزیگرانونو ق یزیستبرنامه

 رییمبه تغ ازیتوسعه در کشور، ن یهاطرح گونهنیا یاجرا  ینتا

اسمتفاده، آشمکار  ممورد یسنت یکردهایدر رو یروش و بازنگر

مخمتلط در طمول دوران نشمان  شیپو یزیرخواهد بود. برنامه

 طیمختلمف توانسمته خمود را بما شمرا یداده که در کارکردهما

بمه  ییخود را در پاسخگو ییوفق دهد؛ همچنان که کارا دیدج

 ایمدن یکشمورها یاریدر بس نکهیکما ا کند،یمشکالت حفظ م

 ژهیمو تی. اهمشودیاستفاده م افتیره نای از یزیربرنامه یبرا

 هیماول یاست که بمرخال  ادعما نیمختلط ا شیپو یریکارگبه

 ییخود، نقدهاقب  از  یهاافتیره یهایبر جبران کاست یمبن

 یمثبمت برخم یهمایژگمیتمام و رغمیبر آن وارد است. عل زین

 دهیمچیبر و پزممان یندیمختلط را فرآ شیپو یمسئوالن اجرا

ممدنظر باشمد،  گبمزر یهاها و هد اگر فرصت یول دانند؛یم

حماهز  توانمدیمم یاهیماز زاو یو حتم ریناپذاجتناب یژگیو نیا

انمواع  یبمرا افمتیره نیترمختلط مناس  شیباشد. پو تیاهم

پمژوهش  نی. در ادیآیتوسعه در شهرها به شمار م یزیربرنامه

پدافنمد از دیمدگاه  مخمتلط شیمناسبت کماربرد پمو یبه بررس

توسمعه  یزیربرناممه یبمرا نیگزیجا افتیعنوان رهبه رعام یغ

 یبررس یعنوان نمونه هد  برابه یشهرها، پرداخته شد. شهرر

رو بوده اسمت. در با سه سؤال جداگانه روبه فت،ایره نیکاربرد ا

 توسمعهو  یمخمتلط در طراحم شیسه سمؤال، پمو نیا یبررس

 یبردارو در بهره یاتوسعه منطقه یگذاراستیدر س ،ایمنطقه

مثبمت داشمته و  یریتأث یدر شهرر ایمنطقه یهایاز توانمند

، گریدعبارتبمه منطقه وجود دارد. نیآن در ا یریکارگامکان به

ی پدافنممد غیرعاممم  و پممویش مخممتلط شممام  ریکارگبممه

 شود:ی زیر میهاشنهادیپ

 تلفیق دو رویکرد با هم برای اثربخشی بهتر -

تواند مکمم  رویکمرد پدافنمد غیرعامم  پویش مختلط می -

 باشد.

های فنی در پدافند غیرعام  از منظر پمویش نگاه به جنبه -

 تر است.مختلط محتم 

تواند کارایی و اثرگذاری اصول افت میو در نهایت این رهی -

 پدافند غیرعام  را افزایش دهد.
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Applying the Mixed Scanning Approach in a City from a Passive Defense 

Perspective to Development Planning 

 

Ehsan Dorostkar 

 

 

The inefficiency of development programs developed in traditional (logical) ways and turning decision-

makers into incremental ones, forced us to consider development planning methods in the country. 

Traditional approaches are consisted with the structure and contextual requirements of the country and 

cannot be completely rejected. In the meantime, minor surplus is limited to maintaining the status quo and 

is therefore note a viable solution to drive development. In the meantime, mixed dynamic claims, 

combining the two previous approaches and overcoming their shortcoming by overlapping, can provide 

more flexible and successful implementation-level planning. Therefore, the purpose of the present study 

is to investigate the feasibility and effectiveness of this approach. The research is purposeful, applied, 

type, descriptive and methodologically-descriptive. First, through field studies, the data and information 

required by the complex scanning questionnaire and the factors contributing to regional development 

were collected by the municipal managers and some urban residents. Then, in order to analyze the 

obtained data, SPSS software and descriptive and inferential statistical methods were used. This study 

investigates the use of mixed dynamic as an alternative approach for urban development plans. As an 

example, Shahr-e Rey faced three separate questions to explore the application of this approach. 

Considering these three questions, mixed dynamics has had a positive impact on regional planning and 

development, regional development policy making, and the utilization capabilities in urban areas and can 

be applied in this area. 
 

Keywords: Regional Development, Logical Model, Slightly Incremental Model, Mixed Dynamic 
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