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چکیده واژگانکلیدی

انجاام   یالزم بارا  ییعالوه بر راهنماا  یی است کهها تیمطلوب نییتب یبرا  یزیر حاصل کار طرح یطرح راهبرد

را ایجااد   مطلاو   تیبه وضاع  یابیدستدقیق و  جینتا ییدر شناسا قیتوف کانام ،و معنادار کردن آنها ها تیفعال

ظاار را در  ماورد انت  یو اثربخشا  تیا فیک دنا توان یانداز ما  در قالب اهداف و چشم ها تیمطلوب نی. اخواهد نمود

 یکا ی زیا شهرها ن کالن یدیکل یها رساختیحفاظت از ز یراهبرد ح. در طرتر طرح ایجاد نمایند اجرای مطلو 

آنهاا، باا    تیا است که باا توجاه باه اهم    دهیانداز مطرح گرد اهداف و چشم نییطرح در قالب تب یاز ارکان اصل

باا نخبگاان در حاوزه     یپرسشانامه، ماااحبه و تعامال فکار     ،یا و کتابخاناه  یو استفاده از مطالعاات اساناد   یلیتحل -یفیاستفاده از روش توص

اناداز طارح از منظار     چشام  میاهداف و ترسا  نیمنظور تدو پژوهش به نیشده است. در ا لیو تحل یآور الزم جمع یها داده یشهر یها رساختیز

 ،و استفاده از نظرات خبرگاان  رساختیحوزه حفاظت از ز یتاسناد باالدس یانداز مطلو ، پس از بررس چشم کی یمناسب برا یها یژگیداشتن و

هادف   11در قالاب   یبند تیو اولو یاعتبارسنج ل،یو تحل هیحاصل پس از تجز جیکه نتا اند دهیگرد یالزم مرتبط با آنها استخراج و بررس میمفاه

 شده است. انداز این طرح ارائه کالن و هشت ویژگی برای چشم

،طرحراهبردی،اهداف

انداز،حفاظتازچشم

زیرساخت،زیرساخت

کلیدیشهری


 مقدمه-1

در شهرها و در کنار آن رشد  یند رو به رشد تکنولوژامروزه رو

 فیا شاهرها هماراه باا ط    منجر به ظهور کاالن  یشهر تیجمع

و  یشهر تیریمد ندیدر فرآ ها بیاز اختالالت و آس یا گسترده

از  یکا یعناوان   به ها رساختیز قیبه مردم از طر یرسان خدمت

ر رشد در کنا طیشرا نیدر آنها شده است. ا یاساس یها تیاولو

دشمنان در حمله به شاهرها باا    یمند و عالقه داتیتهد عیوس

 شیاز پا  شیبا  یوجود وابستگ انگریب یرساختیمراکز ز تیاولو

در  یشاهر  یهاا  رسااخت یآنهاا باه ز   تیا ماردم و فعال  یزندگ

تداوم  رامونیاز مالحظات مهم پ یکیرو  شهرهاست. از این کالن

 یهاا  طارح  ینا یب شیلازوم پا   ،یشاهر  یها رساختیکارکرد ز

آنهااا در براباار  یآور حفاظاات و تااا  یمناسااب باارا یراهباارد

 یراهبارد   یزیر حاصل کار طرح یاست. طرح راهبرد داتیتهد

 یها است که در آن موضوعات و مؤلفه یراهبرد تیریمد یبرا

از  ی. بخاش مهما  گاردد  یما  زیتجاو  ای نییتب ف،یتعر یمتعدد

بار   عاالوه  کاه اسات   ییهاا  تیا مطلوب نیای تب یطرح راهبارد 

ماورد   جینتاا  ییشناساا  هاا،  تیا انجام فعال یالزم برا ییراهنما

مطلاو ، باه    تیباه وضاع   یابیدر دسات  قیا انتظار و امکان توف

خواهاد   زیا ن هاا  تیا وساو و معناادار کاردن فعال    سامت  نییتع

اناداز   کاه در قالاب اهاداف و چشام     هاا  تیمطلوب نیپرداخت. ا
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تظاار را در  مورد ان یو اثربخش تیفیک تواند یم گردد یمطرح م

 هرچه بهتر طرح به همراه داشته باشد. یو اجرا یساز ادهیپ

 یدیا کل یهاا  رساختیشهرها، ز آنجا که در سطح کالن از

 یاساسا  یها انیاز بن یکیو  یترین عناصر کالبد از مهم یشهر

 یبوده و نقش مهم ینیشهرنش یبقا ی کننده نییو شاهرگ تع

بر عهاده دارناد    یرشه تیرسانی به مردم و جمع را در خدمات

 نیا ا تیا حاضر بار آن اسات تاا باا توجاه باه اهم       قیلذا تحق

 یریپذ بیمنظور کاهش آس و به یاز منظر حفاظت ها ساخت ریز

حفاظات از   یطارح راهبارد   یها تیآنها، مطلوب تیو ارتقاء امن

را  ناده یآ داتیا شهرها در برابر تهد کالن یدیکل یها رساختیز

از آن  قیتحق نی. ادیرح ارائه نماانداز ط در قالب اهداف و چشم

 تیا امن یو ارتقاا  یداریا باعث پا تواند یجهت مهم است که م

آنهاا   یدیکل یها رساختیز یریپذ بیشهرها و کاهش آس کالن

 شود. داتیدر برابر تهد


شناسینهیشیپ-2
 یهاا  موضاوع و در ارتبااب باا آن، پاژوهش     تیبا توجه به اهم

از  یست که در ادامه باه برخا  ا دهیارائه گرد یمختلف و متعدد

 شود یاشاره م 1حاصل از آنها در جدول  جیها و نتا پژوهش نیا

 یموضوع است که تماام  نیا ی دهنده نشان ها نهیشیپ یبررس

اعام از   ییهاا  تیا مطلوب یحااو  یراهبارد  یها اسناد و طرح

ماورد انتظاار،    جیباه نتاا   یابیدسات  یانداز برا اهداف و چشم

 تیا فیاز ک یمند بهره نی  و همچنمطلو تیبه وضع دنیرس

 رو ایان . از باشاند  یآنها م یو اجرا یساز ادهیدر پ یو اثربخش

در ارائااه و نگاااه بااه    تااوان یرا ماا قیااتحق نیااا ینااوآور

 یهاا  رسااخت یحفاظات از ز  یطارح راهبارد   یهاا  تیمطلوب

منسجم و  صورت بهمشخص تاکنون  طور بهکه  یشهر یدیکل

 ت.ارائه نشده است، دانس یعملکرد


شناسیمفهوم-3
 انیا شاده و ب  یزیا ر برنامه یها تیفعال یینها جیهداف: اهداف نتا

 یهاا  حاوزه  بیاست که ضمن تعق یمقاصد ریپذ و سنجش یکل

اناداز، موجاب تمرکاز     تحقق رسالت و چشام  یبرا تیکالن فعال

اهاداف   نی(. همچن221:1121،یگیب )حسن شود یم زیها ن تالش

هستند کاه   انداز و چشم تیمأمور یها هیانیهماهنگ با ب یعبارات

و . ناد ینما یما  فیبه آنها را توصا  یابیدست یبرا یزیر نحوه برنامه

 تیهاادا یهسااتند کااه سااازمان از آنهااا باارا   ینقاااب عطفاا

 (.2121،یکارت )مک کند یخود استفاده م یها تیفعال


 .قیتحقنهیشیپ-1جدول

نتیجهعنوانمحقق

سازمان پدافند 

 کشور غیرعامل

2911 

سند راهبردی پدافند 

 شهری کشور

های کاالن پدافناد غیرعامال در    گیری منظور تعیین جهت در این سند راهبردی که به

سازی مراکز و تأسیسات شهری و ترسیم نقشه راه رسیدن  صیانت از جان مردم، ماون

اناداز،   به اهداف کالن پدافند غیرعامل در شهرها تدوین شاده اسات عاالوه بار چشام     

اناداز   هدف فرعی ارائه گردیاده اسات. چشام    12نیز در قالب یک هدف کالن و اهداف 

 ویژگی ترسیم شده است. 11و در قالب یک بیانیه و  1012این سند برای افق 

سازمان پدافند 

 کشور غیرعامل

1011 

 طرح راهبردی حفاظت 

 های کشور از زیرساخت

بناد   12عماده آن در قالاب   هاای   های این طرح، اهداف و مأموریات  با توجه به ویژگی

بندی روزآماد،   تدوین گردیده است. رویکرد کلی در اهداف این طرح دستیابی به سطح

پاذیری، مااونیت در    آور نمودن، کاهش مساتمر آسایب   سازی و تا  سازی، اَمن ماون

زا، همااهنگی حاداکیری و    های سایبری، مدیریت و کااهش تهدیادات درون   زیرساخت

هاای عملیااتی و تاداوم کارکردهاای ضاروری در       ارتقاء آماادگی  افزایی دستگاهی و هم

 باشد. های با اهمیت کشور می زیرساخت

 علی طاهری

1011 

طرح راهبردی پدافند 

 ونقل حملغیرعامل سامانه 

ریلی در برابر تهدیدات 

 سخت و سایبر

این طرح در راستای دستیابی به اهداف کالن پدافند غیرعامال، اهاداف کاالن پدافناد     

سامانه ریلای را در دو حاوزه حمال باار و جابجاایی مساافر در جهات تاأمین پدافناد          

انداز این طرح بارای   هدف ارائه نموده است. همچنین چشم 11غیرعامل ریلی در قالب 

آوری بااال   ای امن، پایدار، ماون با درصاد تاا    سامانه»ساله، شامل یک بیانیه  11افق 

 ویژگی ترسیم شده است. 2و  «خت و سایبرویژه س در مقابل انواع تهدیدات به
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 یماورد انتظاار از اجارا    یها جهینت انگریاهداف ب گرید عبارت به

راهبردهاا و   نیا یانچارچو  زم هستند. یمشخا یراهبردها

 یصورت کما  به دیاهداف با نیبا هم سازگار باشد. ا دیبا  اهداف

 یدارا ر،یپااذ  قاباال در ، چااالش  ،یساانجش، واقعاا  قاباال

 یواحادها   و باا اهاداف   یابیقابل دسات  ،یمراتب سازمان سلسله

روشان و   یا وهیسازمان سازگار باشند. اگر اهداف باه شا   گرید

را مشاخص   هاا  تیا فعال تجها  ایا  ریشوند، مسا  نییآشکار تع

 (.221:1120،یگیب )حسن شوند یم ییافزا و موجب هم کنند یم

انااداز نگاااه بلندماادت و   : چشاام(Vision) انااداز چشاام

 ییها در بستر زمان و ارائه گزاره یوازانه به اهداف آرمانبلندپر

کااه بااه نحااوه  یا گونااه اساات بااه ناادهیخردمندانااه درباااره آ

 گرید عبارت . بهدهد یجهت م ندهیآ یها به چالش ییپاسخگو

 اناه، یگرا واقاع  یریو کالن است که تااو  یسند باالدست کی

 هیااانی. بکنااد یماا میترساا ناادهیمطلااو  و مااورد انتظااار از آ

کوتاااه و مختااار اساات کااه سااازمان  یا هیااانیانااداز ب چشاام

 کی تواند یم هیانیب نیبه آن نقطه برسد. ا ندهیدر آ خواهد یم

 ،یگیب شعار باشد )حسن ای امیپ کیو  یهدف آرمان کیسند، 

 ار ریسه سؤال ز توان یانداز م چشم فیتعر ی(. برا222:1122

 United) در نظاار گرفاات )برنامااه توسااعه سااازمان ملاال   

Nations Development Program)،  12:2111 از چااه :)

را  تیوضاع  رو  شیپا  یزیا ر در دوره برنامه دیخواه یم یروش

اناداز   چشام  نی؟ کارکنان و سازمان در تحقق ادیبهبود بخش

 یبارا  یطیالزم است و چه شارا  یدارند، چه منابع یچه نقش

اهاد  خو هچگونا  تیا برآورده شود؟ و موفق دیکار با نیانجام ا

 بود؟

شاهر در زباان    : اصطالح کاالن (Metropolisر )شه کالن

 یاناواع شاهرها   یمعرفا  یبارا  یریبه واژه عام و فراگ یفارس

مختلااف( اطااال   یهااا بیااباازرگ )بااا اشااکال، اجاازاء و ترک

( کااه بااه لحاااو قلماارو  12:1191 زاده، ی)مهااد گااردد یماا

متعاددد و مهام    یهاا  و حوزه نفوذ با کاانون  ییفضا -یکالبد

 -یاقتااااد یم و همبسااتگیارتباااب مسااتق گاارید یتاایجمع

(. به استناد 20:1192 و همکاران، یزدی یدارد )پاپل یاجتماع

شهر، روستا و شاهر    میمحدوده و حر فیقانون تعار 2ماده 

ماوبه  1ماده  1( و تباره 1190آنها )ماو   نییو نحوه تع

محترم  ئتیه 11/19/1130ه مورخ 12111/ت2921شماره 

 یمجموعاه شاهر   تیریدو م یزیر طرح»تحت عنوان  رانیوز

؛ «اطراف آنها یبزرگ کشور و شهرها یشهرها ریتهران و سا

شاهر   کیکه از  ییایاست جغراف یا محدوده یمجموعه شهر

 نیمااب  ییروستا یو نواح یرامونیشهر پ دوو حداقل  یمرکز

آن باا شاهر    یراماون یپ یشهرها یکه تمام افتهی لیآنها تشک

بوده  یو خدمات یاعاجتم ،یاقتااد یکپارچگی یدارا یمرکز

 کاه  یباشاد. درصاورت   کپارچاه ی تیریو الزم است تحات ماد  

 نیبر اساا  آخار   ،یهر مجموعه شهر یشهر مرکز تیجمع

باشاد،   شاتر یب اینفر و  ونیلیم کیکشور،  یرسم یسرشمار

و شاهر   دهیا نام یشاهر  مذکور منطقه کاالن  یمجموعه شهر

عناوان   مااوبه باه   نیا ا بیتااو  خیاز تاار   مجموعه نیمرکز ا

و  ی)شاورای عاالی شهرسااز    شاود  یمحساو  ما   شهر کالن

 (.1199 ران،یا یمعمار

: (Infrastructure Protection) رساااختیزاز  حفاظاات

 یو آماادگ  ییکه توانا یرعاملیو اقدامات پدافند غ ریمجموعه تداب

آن و  یو تداوم کارکردها یشهر یدیکل یها رساختیز یاتیعمل

مؤثر به حوادث و سوانح  پاسخ یمسئول برا ییاجرا یها اهدستگ

ادامااه  کااه یطااور بااه دهاد  یماا شیرا افاازا داتیاااز تهد یناشا 

 یو مااد  یو خسارات انسان دهیآن حفظ گرد یاصل یها تیفعال

 .(یاتیعمل فی)تعر رساند یاز آن را به حداقل م یناش

 Key Urbanی )شهاااار یدیاااکل یهاااا ارساختیاااز

Infrastructure): ییدارا کیعبارت است از  یشهر  رساختیز، 

واقع شده اسات   یمنطقه شهر کیاز آنکه در  یبخش ای ستمیس

 ،یمنا یجامعه اعم از بهداشت، ا یاتیح یحفظ عملکردها یو برا

 جااد یباوده و ا  یمردم ضارور  یاجتماع ای یرفاه اقتااد ت،یامن

عملکردهاا   نیجه عدم حفظ ایعنوان نت آن به بیتخر ایاختالل 

 رُم کیا خواهاد داشات )ار   یدر آن منطقه شاهر  ییبسزا ریتأث

(Erich Rome)، 22:2112تااوان یاسااا  ماا  نیااا (. باار 

دانسات کاه    یعناصار  یرا شامل تماام  یشهر یها رساختیز

مختلاف   یهاا  ناه یمختلف شاهروندان را در زم  یازهاین نیتأم

بااال باردن    یطاورکل  استراحت، فراغات و باه   ت،یسکونت، فعال

از  دیا بر عهده دارند )آنچه شاهرداران با  یشهر یزندگ تیفیک

 (.22:1123 بدانند، رعاملیپدافند غ

 یشاهر  یدیا کل یهاا  رسااخت یمنظور از ز قیتحق نیا در

کشاور ارائاه    یپدافند شهر یاست که در سند راهبرد یفیتعر

را در قالاب   یشهر یدیکل یها رساختیسند ز نیشده است. ا

. مطاابق  دیا نما یما  یعرفم یشهر ساتیو تأس ها انیمراکز، شر
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عبارتند از  یشهر یدیکل ساتیو تأس ها انیسند مراکز، شر نیا

 یبریو سا یکیزیاعم از ف ییربنایز ساتیو تأس ها انیمراکز، شر

اطالعاات   یارتباطاات و فنااور   ،یمانند آ ، بر ، گاز، راه، انرژ

ماردم   اتیا مردم، اداره امور شهر و تداوم ح یاتیح یازهایکه ن

اختالل در عملکارد   ایان( به آن وابسته است و فقدان )شهروند

 ی)ساند راهبارد   انادازد  یما  همردم را باه مخااطر   یآنها زندگ

 (.9:1129 کشور: یپدافند شهر

ترسااندن طارف    یعنا یدر اصطالح عام  دیتهد :ـدیتهد

هدف  کیحاول به  ایو  یاز حمله و یریمقابل جهت جلوگ

 تیا که در مقابل امن زی. هر چباشد یشده م ینیب شیاز قبل پ

 اندازد یو ثبات انسان را در خطر م تیانسان قرار گرفته و امن

(. 20:1121 ،یفراهان ی)جالل گردد یمطرح م دیعنوان تهد به

 کیا وقاوع   شارب  شیکاه پا   یتیوضاع  ایهر عنار  نیهمچن

مناافع،   تیا اضطرار باشاد و موجود  ایناگوار، حادثه و  دادیرو

کشور را باه خطار انادازد،     یاتیح یها ارزش ایو  یمل تیامن

 یپدافناد شاهر   ی)ساند راهبارد   گاردد  یمحسو  م دیتهد

عامل  ایکارگزار  یاز سه بخش اساس دی(. تهد9:1129 کشور،

شاده اسات    لیتشاک  دیا و موضاوع تهد  دیحوزه تهد د،یتهد

 (.21:1192 ،یخان )عبداهلل


ینظریمبان-4
هر حاوزه   یراهبرد یها طرح هیدر ته یاز موضوعات اصل یکی

 یالزم بارا  ییاست که عالوه بار راهنماا   ییها تیمطلوب نییتب

در  قیا مورد انتظار و امکان توف جینتا ییشناسا ها، تیانجام فعال

وساو و معناادار    سامت  نییمطلو ، به تع تیبه وضع یابیدست

کاه در قالاب    هاا  تیا مطلوب نی. اپردازد یم زین ها تیکردن فعال

 یو اثربخش تیفیک تواند یم رددگ یانداز مطرح م اهداف و چشم

طرح باه هماراه داشاته     یو اجرا یساز ادهیمورد انتظار را در پ

پاژوهش   قیاز طر ها تیمطلوب نیبه ا یابیباشد. از آنجا که دست

 گردد، یاآن حوزه حاصل م یاد باالدستاؤثر و اسنام یانادر مب

در حاوزه   یحاضار، اساناد باالدسات    قیا حقراساتا در ت  نیدر ا

       ور، ااعم از قانون برنامه ششم توسعه کش  رساختیاز ز اظتاحف


.(22:1312کشور:یپدافندشهری)سندراهبردیشهریهارساختیز-2جدول

 زیرساخت بخش حوزه

 آب و فاضالب آب
آوری، سد، خطوط  ها، مخازن ذخیره آب، شبکه توزیع و جمع خانه یهتصف

داهای پمپاژ، سیستم اسکا انتقال، ایستگاه  

 انرژی

های توزیع، خطوط انتقال، دیسپچینگ نیروگاه، پست برق  

های تقویت فشار، ایستگاه تقلیل فشار، خطوط انتقال پاالیشگاه، ایستگاه گاز  

های سوخت، انبارهای سوخت یگاهجا سوخت  

ونقل حمل ونقل حمل   
و  سطح همهای  آهن، پل، تونل، بزرگراه، تقاطع فرودگاه، ایستگاه راه

های مترو، پایانه مسافربری سطح، مراکز کنترل ترافیک، ایستگاه رهمغی  

 ارتباطات و

 فناوری اطالعات

ارتباطات و دولت 

 الکترونیک/خدمات دولتی

یما، صداوسهای مخابراتی، دیسپچینگ،  مراکز مخابرات، خطوط انتقال، دکل

 اطالعات شهروندی

سامانه مدیریت زیرساخت و پلت 

وشمندفرم سایبری شهر ه  
ها مراکز داده، شبکه انتقال داده، اطالعات و داده  

 خدماتـی

ینشان آتشهای  ، اورژانس، ایستگاهاحمر هالل خدمات اورژانسی  

 مراکز ذخیره و سیلوها، مراکز توزیع اقالم راهبردی

های شهری و ...( ، فضاهای باز )بوستانها پناهگاه مراکز اسکان اضطراری و امن  

نیتام امنیتـی  مراکز انتظامی، بسیج 

 بیمارستان و درمانگاه بهداشت و درمان/امداد و نجات بهداشت و درمان

 پول ملی، ارز دیجیتال، طال، بورس، بانک، اوراق بهادار پولی و بانکی مـالی
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 یها استایس امل،ارعینظام در امور پدافند غ یکل یها استیس

ر بخاش  نظاام د  یکلا  یهاا  اسات یس ن،یسارزم  شیآماا  یکل

بحران  تیریقانون مدن،یسرزم شیآما یضوابط ملّ ،یشهرساز

اماااکن و  یتاایامن -یحفاااظت میحاار نیاایکشااور، قااانون تع

 میحار  نیای قاانون تع  یای اجرا ناماه  نیای کشاور، آ  ساتیتأس

 یکشور، ساند راهبارد   ساتیاماکن و تأس یتیامن -یحفاظت

 یشهر هوشمند، طرح راهبرد یکشور، سند ملّ یپدافند شهر

 یبناد  کشور و دستورالعمل ساطح  یها رساختیت از زحفاظ

مساتخرجه از آنهاا    میو مفااه  یشهر یها رساختیمراکز و ز

 اند. قرار گرفته یمورد بررس


قیتحقیشناسروش-5
 ثیا و از ح یا توسعه -یبه لحاو هدف از نوع کاربرد قیتحق نیا

 یلا یتحل -یفیتوصا  ،یو روش گاردآور  تیا روش با توجه به ماه

باا اساتفاده از مطالعاات     قیا تحق نیالزم در ا یها داده .باشد یم

باا   یپرسشنامه، ماااحبه و تعامال فکار    ،یا و کتابخانه یاسناد

است.  دهیگرد یآور جمع یشهر یها رساختینخبگان در حوزه ز

انداز پس  اهداف و چشم نییتب یو در گام اول برا قیتحق نیدر ا

حاوزه حفاظات از    در قیتحق یاسناد باالدست لیو تحل یاز بررس

مناسب مرتبط با موضوع انتخاا  و   میعبارات و مفاه رساخت،یز

آنهاا   یهاا  یژگیمتناسب با و قیانداز تحق در قالب اهداف و چشم

آنهاا توساط    یای روا دییا پاس از تأ  یگام بعاد  ر. ددیگرد نیتدو

 اریا در اخت هیا گو 2و  11خبرگان در قالب دو پرسشنامه با تعداد 

پاس از اعماال    زیا هاا ن  پرسشانامه  ییایا اجامعه قارار گرفات. پ  

نفار از   3 انیم آزمون شیعنوان پ اصالحات مورد نظر خبرگان به

شاد کاه    یبررسا  ا  ا  یپا  افازار ا   نارم  لهیوس و به عیآنها توز

اناداز   چشام  یو بارا  993/1اهاداف   یکرونباخ بارا  یآلفا بیضر

. دیااگرد دییاادر محاادوده قاباال قبااول محاساابه و تأ   920/1

نفر از افراد  21شامل  قیتحق نیا یجامعه آمار نیها ب پرسشنامه

و  یشاهر  یکالن و راهبارد  تیریمد نهینظر و آگاه در زم صاحب

 یهاا  رسااخت یز و یشهر تیریمد ،یشهرساز یها آشنا به حوزه

 شد. افتیشده در لیپاسخنامه تکم 09و  عیتوزی شهر


هایتحقیقهاویافتهدادهلیوتحلهیتجز-6
یجامعهآماریشناختتیجمعیهایگژیو-6-1

فراوانی سطح تحایالت جامعه آماری و سابقه خدمت جامعه 

 آمده است. 0و  1های آماری در جدول

 
.یجامعهآمارالتیسطحتحصیفراوان-3جدول

 درصدفراوانیتجمعی درصدفراوانی فراوانی میزانتحصیالت

 1/23 1/23 11 کارشناسی ارشد

 3/29 2/01 21 دانشجوی دکتری

 111 1/11 12 دکتری

  111 09 جمع


 .یسابقهخدمتجامعهآماریفراوان-4جدول

 درصدفراوانیتجمعی درصدفراوانی فراوانی میزانسابقه

سال 21تا  12  11 9/21  9/21  

سال 22تا  21  12 1/22  9/02  

سال 11تا  22  12 2/11  1/33  

سال و باالتر 11  11 1/21  111 

  111 09 جمع

 

حفاظـــتازیاهـــدافطـــرحراهبـــرد-6-2
شهرهاکالنیدیکلیهارساختیز
از  یریا گ اهداف با بهره نیاهداف طرح، ا دییو تأ یبررس منظور به

و در قالاب   میتنظا  لیمطالعه اسناد و نظرات خبرگان به شرح ذ

حاصل از  جیقرار گرفت که نتا یجامعه آمار اریپرسشنامه در اخت

 .گردد ینها در ادامه به شرح جداول ارائه مآ یبررس ندیفرآ

در  تیا اهم زانیا متناسب با م تیو امن تیبه ماون یابیدست .1

 ؛یشهر یدیکل یها رساختیز

 یآور دارا تاا   یشاهر  یدیا کل یهاا  رسااخت یبه ز یابیدست .2

 ساخت؛ انسان داتیاستمرار تداوم کارکرد در مقابل تهد

 یدیا لک یهاا  رسااخت یحفاظات از ز  باوم  ستیبه ز یابیدست .1

 یهماهنگ و کارآمد، همسو باا اساناد راهبارد    ،یبوم یشهر

 ؛یدر حوزه شهر رعاملیپدافند غ

 یو سااختار الزم بارا   نیگزیجاا  یهاا  ساتم یباه س  یابیدست .0

 یشاهر  یدیا کل یها رساختیمتقابل در ز یوابستگ تیریمد

 ساخت؛ انسان داتیدر برابر تهد

 ،یباوم  یهوشامند شاهر   یدیکل یها رساختیبه ز یابیدست .2

 ؛یبریسا داتیدر برابر تهد داریامن و پا

سااخت و   انسان داتیبه نظام پاسخ به حوادث و تهد یابیدست .2
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 ؛یشهر یدیکل یها رساختیدر برابر آنها در ز یآمادگ جادیا

 ،یابیااارز ش،یدر رصااد، پااا کپارچااهیبااه سااامانه  یابیدساات .3

در  یریپاذ  بیو آسا  داتیروزآمد تهد یو هشدارده صیتشخ

 ؛یشهر یدیکل یها رساختیز

 یبارا  یتخااا  یهاا  و استقرار نظام آماوزش  یساز نهینهاد .9

 یدیا کل یهاا  رساختیز یراهبر یو کارشناسان متول رانیمد

 ؛یشهر

و  ایا واحاد، پو  تیریاداره و مد ،یبه سامانه فرمانده یابیدست .2

 یهاا  رسااخت یدر ز داتیا منعطف در برابر مخااطرات و تهد 

 ؛یشهر یدیکل

 یو اساتانداردها  هاا  ناماه  نیی، آمقررات ن،یبه قوان یابیدست .11

 یهاا  رسااخت یدر حوزه حفاظات از ز  رعاملیپدافند غ یفن

 .یشهر یدیکل

 
 .بررسیمیزانتأثیراهدافطرح-5جدول

 اهداف
هادرصدگزینه  

 میانه
 خزیاد زیاد متوسط کم خکم

 11/2 0/92 2/10 1/1 1/1 1/1 1هدف 

 11/2 0/92 2/10 1/1 1/1 1/1 2هدف 

 11/0 2/10 1/32 0/11 1/1 1/1 1هدف 

 11/0 2/10 9/31 2/10 1/1 1/1 0هدف 

 11/0 9/01 3/01 2/10 1/1 1/1 2هدف 

 11/0 2/22 9/31 1/1 1/1 1/1 2هدف 

 11/0 2/22 9/31 1/1 1/1 1/1 3هدف 

 11/0 9/01 3/01 2/10 1/1 1/1 9هدف 

 11/0 2/22 2/22 2/10 1/1 1/1 2هدف 

 11/2 1/29 3/01 1/1 1/1 1/1 11هدف 

  1/01 9/02 2/2 1/1 1/1 یبند جمع

 

 ریتاأث  زانیا درصد از جامعه م 1/01ارائه شده،  جیمطابق نتا

 یدیااکل یهااا رساااختیحفاظاات از ز یاهااداف طاارح راهباارد

 اد،یا ز یلا یاناداز طارح خ   تحقق چشم یشهرها را در راستا کالن

اداماه   اند. در درصد متوسط برآورد کرده 2/2و  ادیدرصد ز 9/02

اهاداف   یراآمده با  دست به یها بودن داده منظور آزمون نرمال  به

 نیا اساتفاده شاد. در ا   رنوفیاسام  -کالن از آزمون کولموگروف

؛ H0کاه:   شاود  یدر نظار گرفتاه ما    گونه نیا یآزمون فرض آمار

 .ستیها نرمال ن داده عی؛ توزH1 ها نرمال است و داده عیتوز
 

اهدافیبرارنوفیاسم-وفآزمونکولموگرجینتا-6جدول

.طرح

 Kolmogorov-Smirnov اهداف

Z 
داریسطحمعنی  

 (Sig) 

 111/1 211/1 1هدف 

 111/1 211/1 2هدف 

 111/1 193/1 1هدف 

 111/1 120/1 0هدف 

 111/1 233/1 2هدف 

 111/1 446/1 2هدف 

 111/1 446/1 3هدف 

 111/1 233/1 9هدف 

 111/1 223/1 2هدف 

 111/1 382/1 11هدف 

 

 یدار یآمده از آزمون، مقدار سطح معنا  دست به جیمطابق نتا

کمتار اسات در    12/1 یعنا یاهداف از مقادار خطاا    یتمام یبرا

اساا    نیا ا . برستندیها نرمال ن داده عیگفت توز توان یم جهینت

 یهاا  از آزماون  هاا  لیا تحل ریو ساا  اتیآزماون فرضا   یبارا  دیبا

اصاول   یابیا منظور ارز راستا به نیدر ااستفاده گردد.  کیناپارامتر

 .گردد یاستفاده م دمنیفر یبند از آزمون رتبه

 
.اهدافطرحیبررسیبرادمنیآزمونفر-7جدول

 مقدار آماره

 09 تعداد نمونه

 192/100 آماره کای دو

 2 درجه آزادی

 111/1 داری سطح معنی

 

داف اها  یآماار  جینتا یدار یسطح معن یبررس ج،یمطابق نتا

آماده، درجاه    دسات  باه  یمقدار مجاذور کاا   دهد یطرح نشان م

قارار   12/1کمتار از   یدر ساطح خطاا   یو سطح معنادار یآزاد

معنادار در نظر جامعاه   یاست که اختالف یبدان معن نیدارند و ا
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نباوده و   رابربا هم ب ها نیانگینسبت به اهداف کالن وجود دارد، م

 گردند. یبند تیاولو دیبا

 
اهدافطرحیبندرتبهتیوضعیبررس-2جدول

 اولویت میانگینرتبه اهداف

1هدف   29/3  1 

2هدف   11/3  2 

11هدف   22/2  1 

2هدف   22/2  0 

9هدف   22/2  2 

2هدف   19/2  2 

3هدف   19/2  3 

2هدف   20/0  9 

1هدف   19/0  2 

0هدف   91/1  11 
 

 یبناد  تیا اولو تیوضاع  یجدول فو  در بررس جیمطابق نتا

 یابیدسات »( به هادف  29/3رتبه ) نیانگیم نیطرح، باالتر اهداف

 یها رساختیدر ز تیاهم زانیمتناسب با م تیو امن تیبه ماون

 نیا موضوع اسات کاه ا   نیا انگریتعلق دارد که ب« یشهر یدیکل

. باشاد  یم خورداربر تیاولو نیاز باالتر یهدف از نظر جامعه آمار

 یب باه اهاداف و بررسا   مرباو  یها داده لیمنظور تحل در ادامه به

 یاز آزمون ت ریز یآمار یها مناسب و مطلو  بودن آنها، با فرض

 جیکاه نتاا   دیها استفاده گرد داده لیو تحل هیتجز یبرا ودنتیاست

 .شود یارائه م ریدر جداول ز

H0یدیکل یها رساختیحفاظت از ز ی: اهداف طرح راهبرد 

مناساب   ناده یسااخت آ  انساان  داتیا شاهرها در برابار تهد   کالن

 H0: μ ≤ 3. باشند ینم

H1یدیکل یها رساختیحفاظت از ز ی: اهداف طرح راهبرد 

مناساب   ناده یسااخت آ  انساان  داتیا شاهرها در برابار تهد   کالن

 H1: μ > 3. باشند یم

؛ ساطح  11و  2آماده در جاداول    دسات  باه  جیمطابق نتاا 

 12/1 یاهاداف طارح کمتار از ساطح خطاا      یبرا یدار یمعن

اهاداف   یتماام  یآمده برا دست به یآماره ت یو از طرف باشد یم

هماه آنهاا    نییحد بااال و حاد پاا    نیو همچن 22/1تر از  بزرگ

فرض صفر آزمون رد شده و مشخص  نیبنابرا باشند، یمیبت م

تار   بزرگ 2آمده در جدول  دست به یها نیانگیم همه گردد یم

 هیفرض بیترت نی. بدباشد ی( مTest Value=1از مقدار آزمون )

H1 اهاداف احاااء   »کاه:   شاود  یم یریگ جهینت نیو چن دییتأ

 «.باشند یطرح مناسب و مطلو  م یشده برا
 

حفاظــتازیانــدازطــرحراهبــردچشــم-6-3
شهرهاکالنیدیکلیهارساختیز
 یبررس یمطرح در اسناد باالدست یکردهایمنظور تحقق رو به

، 11الزم از آنهاا مطاابق جادول     میشده، با اساتخراج مفااه  

و در قالاب   نیای تع ریا باه شارح ز   قیا اناداز طارح تحق   چشم

 جیقارار گرفات کاه نتاا     یجامعاه آماار   اریپرسشنامه در اخت

آنها در ادامه به شرح جداول مربوطه  یبررس ندیحاصل از فرآ

 .گردد یمارائه 
 

 .اهدافطرحیاتکنمونهیآمارهت-1جدول

ازمیانگیننحرافمعیارخطایا انحرافمعیار میانگینتعدادنمونهاهداف

 121/1 123/1 92/0 09 1هدف 

 111/1 311/1 31/0 09 2هدف 

 131/1 111/1 10/0 09 1هدف 

 132/1 202/1 11/0 09 0هدف 

 111/1 311/1 22/0 09 2هدف 

 122/1 022/1 22/0 09 2هدف 

 122/1 022/1 22/0 09 3هدف 

 111/1 311/1 22/0 09 9هدف 

 120/1 222/1 12/0 09 2هدف 

 132/1 029/1 29/0 09 11هدف 
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 .اهدافطرحیاتکنمونهیآمارهت-12جدول
3مقدارآزمون=

اهداف
اختالف%15فاصلهاطمینان

میانگین
Sig. (2-tailed) 
 tآمارهدرجهآزادیسطحمعناداری

حدپایینحدباال

 112/12 03 111/1 920/1 32/1 22/1 1هدف 

 222/12 03 111/1 319/1 21/1 22/1 2هدف 

 112/10 03 111/1 102/1 21/1 12/1 1هدف 

 220/12 03 111/1 111/1 90/1 12/1 0هدف 

 202/12 03 111/1 222/1 19/1 21/1 2هدف 

 092/12 03 111/1 222/1 12/1 01/1 2هدف 

 092/12 03 111/1 222/1 12/1 01/1 3هدف 

 202/12 03 111/1 222/1 19/1 21/1 9هدف 

 132/12 03 111/1 102/1 22/1 10/1 2هدف 

 119/22 03 111/1 291/1 00/1 31/1 11هدف 



.اندازطرحچشمیمستخرجهدرراستامیهاومفاهگزارهیبنددسته-11جدول

هایمرتبطدرمتناسنادباالدستیگزاره  مفاهیممستخرجه 

 ند غیرعاملهای کلی نظام در امور پداف سیاست 2و  1بندهای  -

 قانون برنامه ششم توسعه کشور 1 –بند پ 

 ضوابط ملّی آمایش سرزمین 1ماده 

 اهداف سند راهبردی پدافند شهری کشور 11 و 2، 1بندهای 

 نویس سند ملی شهر هوشمند مفاد پیش

 های کشور طرح راهبردی حفاظت از زیرساخت

 های شهری بندی مراکز و زیرساخت مفاد دستورالعمل سطح

نیت و هوشمندیماو  

 های کلی نظام در امور پدافند غیرعامل سیاست 2و  1بندهای 

 قانون برنامه ششم توسعه کشور 1و  2 –بند پ 

 ضوابط ملّی آمایش سرزمین 1ماده 

 اهداف سند راهبردی پدافند شهری کشور 11و  2بندهای 

 های کشور طرح راهبردی حفاظت از زیرساخت

 های شهری راکز و زیرساختبندی م مفاد دستورالعمل سطح

آوری تداوم کارکرد و تا   

 های کلی نظام در امور پدافند غیرعامل سیاست 2و  1بندهای 

 های کلی آمایش سرزمین سیاست 1 –بند و 

 اهداف سند راهبردی پدافند شهری کشور 9و  1بندهای 

 های کشور طرح راهبردی حفاظت از زیرساخت

فرماندهی و مدیریت 

ایط تهدیدمنسجم در شر  

 های کلی نظام در امور پدافند غیرعامل سیاست 2و  1بندهای 

 های کلی آمایش سرزمین سیاست 2 –بند و 

 اهداف سند راهبردی پدافند شهری کشور 11و  9، 2بندهای 

 های کشور طرح راهبردی حفاظت از زیرساخت

 های شهری بندی مراکز و زیرساخت مفاد دستورالعمل سطح

 پاسخ به تهدید
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.اندازطرحچشمیمستخرجهدرراستامیهاومفاهگزارهیبنددسته-11جدولادامه

هایمرتبطدرمتناسنادباالدستیگزاره  مفاهیممستخرجه 

 های کلی نظام در بخش شهرسازی سیاست 11و  1بندهای 

 ضوابط ملّی آمایش سرزمین 1ماده 

 و خ قانون مدیریت بحران کشور 0-بند پ 

 امنیتی اماکن و تأسیسات کشور-نون تعیین حریم حفاظتیمفاد قا

 اهداف سند راهبردی پدافند شهری کشور 1بند 

 امنیت زیرساخت

 های کلی نظام در امور پدافند غیرعامل سیاست 2و  1بندهای 

 اهداف سند راهبردی پدافند شهری کشور 2و  2بند 

 های کشور طرح راهبردی حفاظت از زیرساخت

هدیدرصد و پایش ت  



اندازطرحچشمیهایژگیوریتأثزانیمیبررس-12جدول

 ویژگی

اندازچشم  

هادرصدگزینه  
 میانه

زیادیلیخزیادمتوسطکمکمیلیخ

 11/0 2/10 0/92 1/1 1/1 1/1 گرایانه بودن واقع

 11/0 2/11 9/29 1/1 1/1 1/1 بلندپروازانه بودن

 11/0 2/11 9/29 1/1 1/1 1/1 برانگیزنده بودن

 11/2 0/92 2/10 1/1 1/1 1/1 گویی به تغییرات محیط پاسخ

 11/0 9/02 2/20 1/1 1/1 1/1 کننده بودن هدایت

 11/1 3/12 2/10 9/29 1/1 1/1 دارای بازه زمانی

  2/13 21 2/11 1/1 1/1 یبند جمع

 

از آن،  یریا گ انجام شده و بهره یلیتحل یبه بررس تیبا عنا

 :شود یم انیب ریصورت ز ح بهانداز طر چشم

آور و  آمااده، مااون، تاا     یشهر یدیکل یها رساختیز»

 داتیا حفاظ تاداوم کاارکرد در برابار تهد     تیا هوشمند با قابل

 1012در ساال   رو  شیبا نگاه به افق پ که «ندهیساخت آ انسان

 :گردد یم میترس گونه نیا

اماان، آمااده، ماااون،     یشهار یادیکل یها رساختیز»

حفاظ تاداوم    تیا ور، هوشامند، مادرن و روزآماد باا قابل    آ تا 

باا   بخش ناانیو اطم داریپا یرسان خدمات ،یاصال یکارکاردها

شهاارها در برابار    کااالن  یبارا  شیحداکیر رفااه و آساا   دیتول

 های زیر است: دارای ویژگی که «ندهیساخات آ انسان داتیتهد

 ت؛یمتناسب با اهم تیو امن تیبرخوردار از ماون .1

 دار؛یامن و پا ،یبوم یوردار از هوشمندبرخ .2

 هماهنگ و کارآمد؛ یحفاظت بوم ستیبرخوردار از ز .1

 داتیدر مقابل تهد یآور تداوم کارکرد و تا  تیقابل یدارا .0

 ساخت؛ انسان

 ؛یا رهیو جز یا با کارکرد شبکه یستمیس تیقابل یدارا .2

و کنترل منساجم،   تیریمد ،یبرخوردار از سامانه فرمانده .2

 د؛یتهد طیهوشمند و منعطف در شرا دار،یپا

 ش،یدر رصاد و پاا   وساته یروزآماد و پ  یهاا  سامانه یدارا .3

 ساخت؛ انسان داتیتهد یو هشدارده صیتشخ

 داتیااپاسااخ بااه حااوادث و تهد یهااا برخااوردار از طاارح .9

 ساخت. انسان

 یشاده بارا   میاناداز ترسا   چشم دییو تأ یبررس منظور به

جامعاه   اریا در اختآن در قالب پرسشانامه   یها یژگیطرح، و

به شارح   یبررس ندیحاصل از فرآ جیقرار گرفت که نتا یآمار

 .باشد یم ریجداول ز

 زانیا درصاد از جامعاه م   2/13ارائه شاده،   جیمطابق نتا

حفاظاات از  یانااداز طاارح راهباارد   چشاام یمنااد بهااره

 یلیآن خ یها یژگیشهرها را از و کالن یدیکل یها رساختیز

اناد.   درصد متوسط برآورد کرده 2/11و  ادیدرصد ز 21 اد،یز

آماده   دسات  به یها بودن داده منظور آزمون نرمال  در ادامه به
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 رنوفیاسم -انداز از آزمون کولموگروف چشم یها یژگیو یبرا

در نظار   گوناه  نیا ا یآزمون فرض آماار  نیاستفاده شد. در ا

؛ H1هاا نرماال اسات و     داده عیا ؛ توزH0کاه:   شود یگرفته م

 .ستیرمال نها ن داده عیتوز


یبـرارنوفیاسـم-آزمـونکولمـوگروفجینتا-13جدول

اندازطرحچشمیهایژگیو

-Kolmogorovاندازویژگیچشم
Smirnov Z

 داریسطحمعنی
(Sig) 

211/1 گرایانه بودن واقع  111/1 

012/1 بلندپروازانه بودن  111/1 

012/1 برانگیزنده بودن  111/1 

211/1 گویی به تغییرات محیط پاسخ  111/1 

121/1 کننده بودن هدایت  111/1 

021/1 دارای بازه زمانی  111/1 
 

 یدار یآمده از آزمون مقدار سطح معن دست به جیمطابق نتا

کمتار اسات در    12/1 یعنیها از مقدار خطا  ارزش یتمام یبرا

اسا   نیا . برستندیها نرمال ن داده عیگفت توز توان یم جهینت

 یهاا  از آزماون  هاا  لیا تحل ریو ساا  اتیفرضا آزماون   یبرا دیبا

 یابیا منظاور ارز  راساتا باه   نیا استفاده گاردد. در ا  کیناپارامتر

 .گردد یاستفاده م دمنیفر یبند ها از آزمون رتبه ارزش
 

هـایآزمـونفریـدمنبـرایبررسـیویژگـی-14جدول

.اندازطرحچشم

 مقدار آماره

 09 تعداد نمونه

232/121 آماره کای دو  

ه آزادیدرج  2 

داری سطح معنی  111/1  

 

آمااده از آزمااون، مقاادار سااطح   دساات بااه جیمطااابق نتااا

 12/1 یعنا یاز مقادار خطاا    هاا  یژگیو یتمام یبرا یدار یمعن

هاا نرماال    داده عیا گفات توز  تاوان  یما  جاه یکمتر است در نت

 ریو ساا  اتیآزماون فرضا   یبارا  دیا اساا  با  نیا ا . برستندین

راستا  نیاستفاده گردد. در ا کیرامترناپا یها از آزمون ها لیتحل

انااداز طاارح از آزمااون  چشاام یهااا یژگاایو یابیاامنظااور ارز بااه

 .دشو یاستفاده م دمنیفر یبند رتبه

حـاکمبـریهاارزشیبندرتبهتیوضعیبررس-15جدول

قیطرحتحقنیتدو

اولویت میانگینرتبهاندازویژگیچشم

 1 11/2 گویی به تغییرات محیط پاسخ

 2 12/0 یت کننده بودنهدا

 1 29/1 برانگیزنده بودن

 0 29/1 بلندپروازانه بودن

 2 12/1 بودن انهیگرا واقع

 2 22/1 دارای بازه زمانی

 2 22/1 دارای بازه زمانی

 

 یهاا  یژگا یو یبند تیاولو تیوضع یدر بررس جیمطابق نتا

 یژگا ی( باه و 11/2رتباه )  نیانگیا م نیانداز طرح، بااالتر  چشم

 نیا ا انگریا تعلاق دارد کاه ب  « طیمحا  راتییبه تغ ییگوپاسخ»

از نظار   طیمحا  راتییبه تغ ییپاسخگو یژگیموضوع است که و

 قیا اناداز طارح تحق   چشام  یژگا یتارین و  مهام  یجامعه آماار 

 .باشد یم

کنناده   تیهادا » ،یهاا  یژگیو بیترت به یژگیو نیاز ا بعد

 نیانگیا با م« بودن زندهیبرانگ»(، 12/0رتبه ) نیانگیبا م« بودن

(، 29/1رتباه )  نیانگیا باا م « بلندپروازانه باودن »(، 29/1رتبه )

 یدارا» یژگا ی( و و12/1رتباه )  نیانگیبا م« بودن انهیگرا واقع»

قارار   یبعاد  یهاا  ( در رتبه22/1رتبه ) نیانگیبا م« یبازه زمان

انداز و  مربوب به چشم یها داده لیمنظور تحل دارند. در ادامه به

 یهاا  آن، باا فارض   یها یژگیو  بودن ومناسب و مطل یبررس

ها  داده لیو تحل هیتجز یبرا ودنتیاست یاز آزمون ت ریز یآمار

 .شود یارائه م ریدر جداول ز جیکه نتا دیاستفاده گرد

H0یهاا  رسااخت یحفاظت از ز یانداز طرح راهبرد : چشم 

 ناده یسااخت آ  انساان  داتیا شاهرها در برابار تهد   کالن یدیکل

 H0: μ ≤ 3. باشند یمناسب نم

H1یهاا  رسااخت یحفاظت از ز یانداز طرح راهبرد : چشم 

 ناده یسااخت آ  انساان  داتیا شاهرها در برابار تهد   کالن یدیکل

 .H1: μ > 3. باشند یمناسب م

؛ ساطح  13و  12آماده در جاداول    دسات  باه  جیمطابق نتاا 

انداز طرح برابر باا   چشم یها یژگیو یآمده برا دست به یدار یمعن

 یطرفا  و از باشاد  یما  12/1 یر از سطح خطاصفر بوده که کمت

   است،  22/1 از تر بزرگ ها یژگیو یتمام یبرا آمده دست به یت آماره
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.اندازطرحچشمیهایژگیویاتکنمونهیآمارهت-16جدول

ازمیانگینخطایانحرافمعیار انحرافمعیار میانگینتعدادنمونهاندازویژگیچشم

گرایانه بودن واقع  09 12/0 123/1 121/1 

 129/1 029/1 11/0 09 بلندپروازانه بودن

 129/1 031/1 11/0 09 برانگیزنده بودن

گویی به تغییرات محیط پاسخ  09 92/0 123/1 121/1 

کننده بودن هدایت  09 02/0 210/1 131/1 

 111/1 332/1 09/1 09 دارای بازه زمانی


اندازطرحچشمیاهیژگیویاتکنمونهیآزمونت-17جدول

3مقدارآزمون=

 اندازویژگیچشم
اختالف%15فاصلهاطمینان

میانگین

Sig. (2-tailed)
سطحمعناداری

درجه

آزادی
  tآماره

حدپایینحدباال

 223/22 03 111/1 102/1 10/1 22/1 گرایانه بودن واقع

 011/12 03 111/1 111/1 19/1 02/1 بلندپروازانه بودن

 011/12 03 111/1 111/1 19/1 02/1 برانگیزنده بودن

 112/12 03 111/1 920/1 32/1 22/1 گویی به تغییرات محیط پاسخ

 122/21 03 111/1 029/1 11/1 21/1 کننده بودن هدایت

 111/0 03 111/1 032/1 22/1 31/1 دارای بازه زمانی

 

 دازانا  چشام  یهاا  یژگا یهماه و  نییحد باال و حد پاا  نیهمچن

فرض صفر آزمون رد شده و مشخص  نیبنابرا باشند، یمیبت م

 12جادول      آماده در   دسات  باه  یهاا  نیانگیهمه م گردد یم

. باشااد ی( مااTest Value=1تاار از مقاادار آزمااون )  باازرگ

کاه:   شود یم یریگ جهینت نیو چن دییتأ H1 هیفرض بیترت نیبد

داز انا  چشام  کیا  یهاا  یژگیاز همه و قیانداز طرح تحق چشم»

 .باشد یو مناسب برخوردار م خو 


یریگجهینت-7
اناداز   در ارتباب باا اهاداف و چشام    قیتحق یها افتهی لیتکم با

 شهرها: کالن یدیکل یها رساختیحفاظت از ز یطرح راهبرد

 

یعنیاوّلیسؤالفرعیبرا-7-1
 یدیااکل یهااا رسااخت یحفاظاات از ز یاهاداف طاارح راهبارد  

 هدف شامل: 11تعداد  نده،یآ داتیشهرها در برابر تهد کالن

در  تیاهم زانیمتناسب با م تیو امن تیبه ماون یابیدست .1

 ؛یشهر یدیکل یها رساختیز

 یآور دارا تاا   یشاهر  یدیکل یها رساختیبه ز یابیدست .2

 ؛در برابر تهدیدات استمرار تداوم کارکرد

 یدیا کل یهاا  رساختیحفاظت از ز بوم ستیبه ز یابیدست .1

 یو کارآمد، همسو با اسناد راهبرد هماهنگ ،یبوم یشهر

 ؛یدر حوزه شهر رعاملیپدافند غ

 یو سااختار الزم بارا   نیگزیجاا  یهاا  ستمیبه س یابیدست .0

 یدیااکل یهااا رساااختیمتقاباال در ز یوابسااتگ تیریمااد

 ؛یشهر

 ،یبوم یهوشمند شهر یدیکل یها رساختیبه ز یابیدست .2

 ؛یبریسا داتیدر برابر تهد داریامن و پا

ساخت  انسان داتیظام پاسخ به حوادث و تهدبه ن یابیدست .2

 یدیا کل یهاا  رسااخت یدر برابر آنهاا در ز  یآمادگ جادیو ا

 ؛یشهر

 ،یابیا ارز ش،یدر رصاد، پاا   کپارچاه یبه ساامانه   یابیدست .3

 یریپاذ  بیو آسا  داتیروزآمد تهد یو هشدارده صیتشخ

 ؛یشهر یدیکل یها رساختیدر ز

 یبارا  یااا تخ یها و استقرار نظام آموزش یساز نهینهاد .9
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 یهااا رساااختیز یراهباار یو کارشناسااان متااول رانیمااد

 ؛یشهر یدیکل

و  ایواحد، پو تیریاداره و مد ،یبه سامانه فرمانده یابیدست .2

 یهاا  رسااخت یدر ز داتیمنعطف در برابر مخاطرات و تهد

 ؛یشهر یدیکل

 یو اساتانداردها  هاا  نامه نییمقررات، آ ن،یبه قوان یابیدست .11

 یهاا  رسااخت یر حوزه حفاظت از زد رعاملیپدافند غ یفن

 ؛یشهر یدیکل

 ل،یااو تحل هیااو تجز یکااه پااس از بررساا   شاادارائااه  

طرح  یآنها، اهداف احااء شده برا یبند تیو اولو یاعتبارسنج

 .دندیگرد یابیمناسب و مطلو  ارز

 

یعنیدومیسؤالفرعیبرا-7-2
 یدیا کل یهاا  رسااخت یحفاظت از ز یانداز طرح راهبرد چشم 

 2افق  یانداز برا چشم نیا نده،یآ داتیرها در برابر تهدشه کالن

 :دیگرد میترس ریصورت ز به 1012ساله و تا سال 

اماان، آمااده، ماااون،     یشهار یادیکل یها رساختیز»

حفاظ تاداوم    تیا آور، هوشامند، مادرن و روزآماد باا قابل     تا 

باا   بخش ناانیو اطم داریپا یرسان خدمات ،یاصال یکارکاردها

شهاارها در برابار    کااالن  یبارا  شیداکیر رفااه و آساا  ح دیتول

 :ستهای زیر ا که دارای ویژگی «ندهیساخات آ انسان داتیتهد

 ت؛یمتناسب با اهم تیو امن تیبرخوردار از ماون .1

 دار؛یامن و پا ،یبوم یبرخوردار از هوشمند .2

 هماهنگ و کارآمد؛  یحفاظت بوم ستیبرخوردار از ز .1

 داتیدر مقابل تهد یآور و تا  تداوم کارکرد تیقابل یدارا .0

 ساخت؛ انسان

 ؛یا رهیو جز یا با کارکرد شبکه یستمیس تیقابل یدارا .2

و کنترل منساجم،   تیریمد ،یبرخوردار از سامانه فرمانده .2

 د؛یتهد طیهوشمند و منعطف در شرا دار،یپا

 ش،یدر رصاد و پاا   وساته یروزآماد و پ  یهاا  سامانه یدارا .3

 ساخت؛ سانان داتیتهد یو هشدارده صیتشخ

 داتیااپاسااخ بااه حااوادث و تهد یهااا برخااوردار از طاارح .9

 ساخت. انسان

 یهاا  یژگیاز و یشده از منظر برخوردار میترس انداز چشم

باودن، بلندپروازاناه    اناه یگرا واقاع  یعنیانداز مطلو   چشم کی

 ط،یمحاا راتییاابااه تغ ییگااو بااودن، پاسااخ زناادهیبااودن، برانگ

قارار   یماورد بررسا   زین ینبازه زما یبودن و دارا کننده تیهدا

 یبناد  تیولوو ا یاعتبارسنج ل،یو تحل هیگرفت که پس از تجز

 کیا  یهاا  یژگیانداز طرح از همه و چشم دیآنها، مشخص گرد

 انداز خو  و مناسب برخوردار است. چشم
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مراجع-1
 کشور. رعاملیمان پدافند غکشور، ساز یها رساختیحفاظت از ز ی(، طرح راهبرد1011) نا یب [1]

 کشور. رعاملیکشور، سازمان پدافند غ یپدافند شهر ی(، سند راهبرد1129) نا یب [2]

 کشور. رعاملیتهران: سازمان پدافند غ ،یشهر یها رساختیمراکز و ز یبند (، دستورالعمل سطح1129) نا یب [1]

 .یجمهور استیبحران کشور، تهران: دفتر ر تیری(، قانون مد1129) نا یب [0]

 .رعاملیپدافند غ یبدانند، تهران: انجمن علم رعاملیاز پدافند غ دی(، آنچه شهرداران با1123) نا یب [2]

 کشور، تهران: وزارت کشور. ساتیاماکن و تأس یتیامن -یحفاظت میحر نییقانون تع ییاجرا نامه نیی(، آ1123) نا یب [2]

 یراهکارهاا  ،یجهان یها کشور، مدل یشهرها تیوضع ت،یشهر هوشمند )ماه یسند ملّ یشنهادی(، چارچو  پ1123) نا یب [3]

 .رانیاطالعات ا یاطالعات، سازمان فناور ی(، وزارت ارتباطات و فناوریبوم یاجرا

(، 1122-1011) رانیا ا یاساالم  یجمهاور  یو فرهنگ یاجتماع ،یساله ششم توسعه اقتااد (، قانون برنامه پنج1122) نا یب [9]

 .یاسالم یتهران: مجلس شورا

 کشور. یزیر و برنامه تیریتهران: سازمان مد ن،یسرزم شیآما ی(، ضوابط مل1120ّ) نا یب [2]

 .رعاملیمراکز ثقل، تهران: سازمان پدافند غ یبند سطح ی(، دستورالعمل عموم1120) نا یب [11]

 یمجلاس شاورا   یهاا  کشور، تهران: مرکاز پاژوهش   ساتیاماکن و تأس یتیامن -یحفاظت میحر نیی(، قانون تع1121) نا یب [11]

 .یاسالم

 کشور. یزیر و برنامه تیریتهران: سازمان مد ،ینظام در بخش شهرساز یکل یها استی(، س1121) نا یب [12]

 کشور. رعاملیو حسا ، تهران: سازمان پدافند غ یاتیمراکز ح یابی در مکان رعاملیضوابط پدافند غ نامه نیی(، آ1122) نا یب [11]

 خیدر تاار  رانیا ا یو معماار  یآن، ماو  شورای عالی شهرساز یها شاخص نییو تب یمجموعه شهر فی(، تعر1199) نا یب [10]

 .یو معمار یشورای عالی شهرساز رخانهیدب ،ی، تهران، وزارت راه و شهرساز11/11/1199

 نیتهران: سازمان مطالعه و تادو  رامون،یشهر و پ یها هی(، نظر1192) نیحس ،یسناجرد یو رجب نیحس محمد ،یزدی یپاپل [12]

 ها. انشگاهد یکتب علوم انسان

 اشتر. مالک یو انواع آن، تهران: دانشگاه صنعت داتیبا تهد یی(، آشنا1121غالمرضا ) ،یفراهان یجالل [12]

 تهران: سمت. ،یراهبرد تیری(، مد1121) میابراه ،یگیب حسن [13]

 تهران: سمت. ،یراهبرد تیری(، مد1120) میابراه ،یگیب حسن [19]

 ران: سمت.ته ،یراهبرد تیری(، مد1122) میابراه ،یگیب حسن [12]
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 دانشکده دفاع. ،یدفاع مل یتهران: دانشگاه عال ،یدکتر
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 ابرار معاصر تهران. یالملل نیب
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11-19 

[23] Maccarthy, Dan (2020), Strategic Plan Elements. Retrieved from https://www.thebalancecareers. 

com/strategic-plan-elements-2276139. 

[24] Rome, E., Voß, N., Connelly, A., Carter, J., & Handley, J. (2015). State of the Art Report (1) Urban 

Critical Infrastructure Systems. 

[25] United Nations Development Programme (2010), Strategic Planning Manual, Strategic Planning and 

Policy Development Programme in Bosnia and Herzegovina. 







شهرایمنیعلمینشریه

JOURNAL OF RESILIENT CITY 

(JRC) 

 

 

 

* Corresponding author: Supreme National Defense University, Tehran, Iran; abbas.kheyrati@gmail.com 

15 

Objectives and Prospects of the Plan to Protect the Key Infrastructures of 
Metropolises in a 5-Year Horizon 

Golamreza Jalali Farahani1; Abbas Kheyrati2* 
 

1- Associate Professor, Department of Passive Defense, Faculty of National Defense, Supreme National Defense 

University, Tehran, Iran 

2- Ph.D. student in Strategic Management of Passive Defense, Supreme National Defense University 

Tehran, Iran (Corresponding Author) 

 

Abstract: 
 

A strategic plan is the result of strategic planning work for strategic management in which several topics 

and components are defined, explained or prescribed. An important part of the strategic plan is the 

explanation of the benefits, which, in addition to the necessary guidance for carrying out activities, 

identifying the expected results and the possibility of success in achieving the desired situation, will also 

determine the direction and meaning of the activities. These benefits, which are presented in the form of 

goals and vision, can bring the expected quality and effectiveness in the implementation and execution of 

the plan as best as possible. In the strategic plan for the protection of the key infrastructures of the 

metropolises, one of the main elements of the plan has been proposed in the form of explaining the goals 

and vision, which according to their importance, using the descriptive-analytical method and the use of 

documentary and library studies, questionnaires, interviews and interaction. The necessary data has been 

collected and analyzed in collaboration with elites in the field of urban infrastructure. In this research, in 

order to formulate the objectives and draw the vision of the project from the perspective of having the 

right features for a desirable vision, after reviewing the upstream documents in the field of infrastructure 

protection and using the opinions of experts, the necessary concepts related to them have been extracted, 

analyzed, validated and prioritized. 
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