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 چکیده 
آمادگی رزمی جهت پاسخ به  سطح باالترین در بتواند كه آن عنوان یک نیروی تجهیزات محور براینهاجا به

 تدوین پژوهش اصلی هدفباشد. می ایمنهای تاب آور و زیرساختمراكز ثقل و هرگونه تهدید باشد نیازمند 

 استفاده ای باتوسعه-حقیق كاربردیت است. نوع سؤاالت تحقیق به  پاسخ و پدافند كالبَدی نهاجا  راهبردهای

نفر از این جامعه  44نفركه تعداد  66تعداد  آماری كلی به جامعه باشد.می ای زمینه - و موردی آمیخته روش از

 ،با خبرگان مصاحبه ابزارهای از استفاده با میدانی ها به روشداده آوری جمع عنوان جامعه خبره می باشد.به

محاسبه شد.  888/4پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای كرونباخ  میزان و باشدمی ایانهكتابخ روش و پرسشنامه

سپس با استفاده  ها( احصاء وها، تهدیدها و فرصتها، ضعفبا استفاده از روش خبرگی عوامل محیطی )قوت

پرداخته به تفکیک عوامل محیط داخلی و خارجی، تعیین عوامل مؤثر و وضع موجود از روش دیوید نسبت 

  EFEو  IFEهای های استاندارد منتج از بخش تعیین اهمیت عوامل پرسشنامه، ماتریسو با اعمال وزن شد

،  SWOTها وضعیت موجود نسبت به وضعیت مطلوب تعیین و با تشکیل ماتریستعیین و مبتنی بر آن

ها تعیین كه  نهایتاً راهبرد لویتاو QSPM  راهبردهای پدافند كالبَدی نهاجا تدوین و با استفاده از ماتریس

 و هوشمند فنیِ دانشِ مدیریت از گیریبومی با بهره هایظرفیت توسعه طریق از كالبَدی كیفیت ارتقاء"

 در اولویت اول قرار گرفت. 84/7با مقدار مطلوبیت  "كالبَدی نهاجا پذیری آسیب كاهش هدف با منسجم
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 مقدمه

ست صدد د شورها در سازدر جهان كنونی همه ك ستند كه بر مبنای آن  و یابی به  كارهایی ه

لی ع    امکان رسیدن به مفاهیم توسعه، بازدارندگی، امنیت و دفاع را داشته باشند. حضرت امام 
یه یت این السالالال م()عل باره امن نه میدر ند: گو مای نا من األمن"فر مة أه هیچ نعمتی گواراتر از  "النع

ناپذیر ثبات عنوان یکی از اصالالالول جدایی در این راسالالالتا پدافند كالبَدی به .امنیت وجود ندارد

موازات پیشالالبرد تحقیقات  توجه ویژه بسالالیاری از كشالالورهای جهان قرارگرفته و به امنیت، مورد

فته نظامی، دارای اهمیتی مضاعف گردیده است های هوشمند و پیشرفناورانه و تولیدات سامانه

 .(0: 1087)مروی نام، 

سعه ایمن و پایدار  سانده و باعث تو سارات و تلفات را به حداقل ر پرداختن به پدافند كالبَدی، خ

  ماه سالالالالدر هفتم آبان )مدظله العالی( مقام معظم رهبریو ایجاد بازدارندگی دفاعی خواهد شالالالد. 

 مصالالونیت مثل پدافند غیرعامل"فرمایند: پدافند غیرعامل كشالالور میدر جمع مسالالئوالن  1081

  تهاجمی دشمن ولو كه است این معنایش. كندمی مصون را ما درون از .است انسان بدن سازی

  غیرعامل این پدافند. كرد نخواهد اثری بزند، هم و زوریضرب  و بکشد هم زحمتی و بکند هم

است كه ما این حالت را در كل پیکره كشور و جامعه در  مهببینید چقدر م است. این اشنتیجه

ت ما فقط مصالالروف به این نباشالالد كه مهای مختلف به وجود بیاوریم. كاری كنیم كه هدسالالتگاه

صونیت  صرف كنیم یا برای مقابله خودمان را آماده بکنیم. نه، كاری كنیم كه ما م شمن را من د

 ."كندغیرعامل تحقق پیدا میدر خودمان به وجود بیاوریم. این با پدافند 
 افزون روزتر شدن پیچیدهحیاتی، حساس و مهم كشور با توجه به  هایزیرساختدر این حوزه، 

های نوین با حم ت نظامی از نوع سالالالخت هواپایه با روش هاآنیری كارگبهتجهیزات هواپایه و 

سیب شته و دارد؛مورد تهدید و آ ست ادامه ای پذیری قرار دا ن روند و غفلت از آن باعث بدیهی ا

كاهش توان دفاعی كشالالور در زمان بحران خواهد شالالد؛ به همین سالالبب و در چارچوب اصالالول 

 آسالالالیب پذیری، مصالالالونیت كاهش پدافند كالبَدی لزوم اهمیت طراحی و اجرای تدابیری برای

  شیب اساسی مراكز ثقل كاركردهای تداوم تضمین و هواپایه هایتهدید اثر نكرد اثر بی، بخشی

موقع نیازهای خود در عرصالاله  شالالک باید با شالالناخت بهنهاجا نیز بیگردد. مشالالخم می شیپ از

ها و موانع موجود، از سالالخت هواپایه و بررسالالی چالش هایهای ناشالالی از تهدیدمقابله با آسالالیب

ریزی دقیق و منسجم اقدام نماید تا بتواند در آینده نقش مؤثرتری در پیشبرد اكنون به برنامههم

اهداف خود ایفا نماید. این امر ضالالالمن افزایش توان دفاعی باعث افزایش توانمندی قدرت هوایی 

ود های ختمامی نیروهای نظامی متکی به پشالالالتیبانی از طرف پایگاه چرا كه ؛نیز خواهد گردید

سه نیروی هوایی بیش از نیروی زمینی و دریایی به آن متکی می ستند؛ اما در مقای شد. اه گر با
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مامی بالگردها و بعضی هواپیماهای عمود پرواز نیازی به باند پروازی ندارند ولی در هر حال چه ت

های پایگاهی نیاز دارند و چنانچه پایگاه و تأسیسات برای نگهداری و تعمیر هواپیما به زیرساخت

 دی جدی قرار گیرند، مأموریت نیروی هوایی دچار اخت ل خواهپشتیبانی كننده آن مورد حمله

 .(481: 1087)حبیبی،  شد

سی وجود دارد.  سا شکلی ا به دلیل عدم تدوین راهبردهای پدافند كالبَدی نهاجا یک دغدغه و م

عنوان به "سالالالخت هواپایه هایمدون نبودن راهبردهای پدافند كالبَدی نهاجا در برابر تهدید "

د پدافن هدیدباشالالد. بنابراین شالالناخت نقات قوت، ضالالعف، فرصالالت و تمسالالئله اصالاللی تحقیق می

َ هاجا دیكالب هدیدها ن نمی به منظور كاهش و دفع ت ندگی، كاهش  دتوا بازدار موجب افزایش 

های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل پذیری، تداوم فعالیتآسیب

سلط بر امکانات، نظامی سخت هواپایه دشمن گردد. بدیهی است هراندازه ت هایو اقدام هاتهدید

صول به ها، موقعیتقابلیت شود امکان ح شتر  ها و امتیازات راهبردهای پدافند كالبَدی نهاجا بی

قتدار های مولد ااصول پدافند غیرعامل نوین بیشتر خواهند گردید. نظر به اینکه بخشی از مقوله

ختكشالالالور قدرت هوایی جا جهت اجر، وجود زیرسالالالا ها یاتی، حسالالالاس و مهم ن      ایهای ح

تدوین راهبردهای پدافند كالبَدی "بنابراین هدف اصالالاللی تحقیق  های محوله اسالالالت؛مأموریت

سؤال عمده تحقیق "نهاجا س می راهبردهای پدافند كالبَدی  "و  نیروی هوایی ارتش جمهوری ا

 باشد.می "كدامند؟ ایران

 

 های پژوهشمبانی نظری و پیشینه

 بَدیمرتبط با پدافند کال مبانی نظری

 یفن ای یدپدافند کالبَ

عمرانی  هایطرح بر غیرمستقیم مؤثر و مستقیم مهندسی هایاقدام كالبَدی به مجموعه پدافند

سیب پذیری، به كاهش كه منجر  هایزیرساخت ضروری تداوم خدمات و ملی پایداری ارتقای آ

 .(112:1086 ،كشور غیرعامل )سازمان پدافند شودگردد گفته میمی و جدید األحداث موجود

صونیت در پدافند كالبَدی مفهوم به توجه با شور بر تهدید اثر كردن اثر بی و بخشی م  لزوم و ك

سازی صون  ستم و پیکره جامعه، م شور، مدیریت سی  تزریق منظوربه كالبَدی پدافند اقدامات ك

ساخت یا )پیکره به كالبَد غیرعامل نوین پدافند ژن شور ها(زیر ضمین و ك  كاركردهای اومتد ت

سیاست اصلی  باشد.می ضروری امری تهدید وقوع رغمآسیب پذیری علی كاهش و كشور اساسی

ی راهبرد بازدارندگ عنوانبهاز آن  جهت نیا ازپدافند كالبَدی مبنی بر بقا و حفظ امنیت بوده و 

  ستیزو  طیمحی یریپذبیآسی و كاهش سازمنیا. هدف ك ن پدافند كالبَدی كنندیمنیز یاد 
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  راهبردكالبَدی به توان از پدافند می روینا ازاقتصالالالادی و امنیتی اسالالالت.  -ی، اجتماعی طیمح

 هازیرساختپاسخگوی نیاز كشور جهت حفاظت  كه نمودبازدارندگی یاد  راهبرد یدارسازی یاپا

 كالبَدی های متنوع خطرپذیرییطهحاست و  فناورانه، نظامی و ساختانسانی هابحراندر برابر 

ستورالعمل نظام فن گیردیبرم دررا  ورانهنافو  شور، ریپدافند غ ییو اجرا ی)د عامل مراكز ثقل ك

1086 :0). 

ی كالبَدی رویکرد اساسی پدافند غیرعامل نوین است. كالبَد همان پیکره كشور است، سازمصون

شور باید در مقابل تهدید شد. اقدام هابه این معنا كه ك صون با سی در فن هایم د پدافنی، مهند

بوده و  برداریبهره، در دست اجرا و در حال و طراحی مطالعه در دستی هاپروژهی شامل دكالبَ

   باشد:دارای دو رویکرد می

های موجود است كه به آن مهندسی معکوس گفته یرساختیک رویکرد نگاه پدافند كالبَدی بر ز

سی راهمی ساخت موجود و بعد برر هایی كه حداقل حلشود، یعنی تحلیل خطر و تهدید بر زیر

 پذیری شود.هزینه و حداكثر كارایی را داشته باشد و موجب كاهش آسیب

ام گ    وران استفاده وساخت یک زیرساخت از مشا كه قبل از شروع به نیز این است دوم رویکرد

مباحث پدافند كالبَدی دنبال شالالود كه اقدامات مسالالتقیم مهندسالالی گفته  اجرای پروژهگام با به 

 .شودمی

 هاجایگاه پدافند کالبَدی در مطالعات و طراحی زیرساخت

ی استمرار خدمات كالنالنالدهالنیالیتالعال یهالالاشالالاهالالرگ یالاتالیهای حالشریانو  هازیرساخت

 الهااك عیتوز و دیتول یها بالراشریان النایامالروز هستند.  یایدر دن ینیشهرنشی بالقالا ری وضرو

شهرها ن یزندگ و امکان روندیكار مبه یشهر یو خدمات در واحدها ستگ زیدر  و  تیفیبه ك یب

  مکاناتا نیبه ا عیسر یوابستگ شیبا افزا زیمدرن ن یدر زندگ. دارد هاشریان نیكاركرد ا تیكم

التی اشبکه ،رساختیز گریدی عبارت به .شده اسالتافزون ازین نیا السالان اسال الاز و سمستقل، ان

ت و خدما یوستهیپ عیو توز دیدر تول یو همکار مشاركت آن یالفالهیكاله وظال یخصوص شتریب

های نظام معماری از در مطالعات معماری، شالالناخت امکانات و ویژگی .اسالالت یاسالالاسالالالهای كا

شته  سایی میزان ن تاكنوگذ شنا سو  ساختمانریپذبیآ صر برای هایجنگها در ی   دوران معا

ی فضالالالاهاایمنی و امنیت در محیط جنگ ضالالالروری اسالالالت. آرایش  هایپاسالالالخگویی به الزام

ی را برای نجات اژهیوامکانات  تواندیمها با اطراف و نحوه ارتبات آن هازیرسالالالاختسالالالاختمانی 

ی آن گردد. تعیین ریپذبیآسالالبهبود عملکرد سالالیسالالتم و كاهش جان افراد ایجاد نموده و باعث 

ی امن فضالالاهای نیبشیپو همچنین  هایدسالالترسالال،  نحوه بازشالالوهاطرح هندسالالی بنا، موقعیت 

فضالالالایی چند عملکردی برای هر سالالالاختمان در زمان صالالاللح و جنگ بر عهده معمار  عنوانبه

file:///C:/Users/m.afshar.QAZOSTAN/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ر%20دست%20مطالعه.ppt
file:///C:/Users/m.afshar.QAZOSTAN/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ر%20دست%20مطالعه.ppt
file:///C:/Users/m.afshar.QAZOSTAN/AppData/Roaming/Microsoft/Word/در%20دست%20بهره%20برداری.ppt
file:///C:/Users/m.afshar.QAZOSTAN/AppData/Roaming/Microsoft/Word/در%20دست%20بهره%20برداری.ppt
file:///C:/Users/m.afshar.QAZOSTAN/AppData/Roaming/Microsoft/Word/در%20دست%20بهره%20برداری.ppt


 06 باس روزبهانی و همکاران   ع/ ... یپدافند كالبَد یراهبردها نیتدو

شدمی ضاهایبا ی را طراحی نماید كه ع وه بر عملکرد . معمار باید به كاربری بنا و نیازهای آن ف

   .باشدپدافندی در زمان جنگ، در زمان صلح نیز كاربری مناسبی داشته 

الروز، به یرساختیز یهاعملکرد مناسب شبکه  ازین مورد ،یو اسالاسال یصورت قطعدر جوامع امال

 دیتهد را یادیز یهاجان انسان تواندیم ،ییتنها ها، بههركدام از آن در خت لیاسالت و هرگونه ا

ت، ارتباطا ،یرسانو گاز و سوخت نفت ،یدنیبرق، آب آشام یتوان به شبکهكند. از آن جمله می

الرا و مختم به خود دارند یها ساختارهاشبکه نی. هركدام از اكرد اشاره نترنتیمخابرات و ا  یب

سانخدمت شان از روش عیو انتقال و توز یر ستفاده م یمختلف هایخدمات  در نی. همچنكنندیا

جذب و  یبرا یمختلف یهاخود، واكنش یسالالالاختار یهاتفاوت بر اسالالالاس زین یبحران طیشالالالرا

شان م اخت التبرطرف كردن  شان در شبکه نیشناخت ا نی؛ بنابرادهندیاز خود ن ها و رفتار

اسالالکندری و ) برخوردار اسالالت یخاصالال تیاهم از ،شالالوندمی تردهیچیپ زیروز ن كه هر یطیشالالرا

 .(0:1080کاران،هم

 حفظ قدرت هوایی کالبَدی در اهداف پدافند

نشدن مراكز حیاتی، حساس و مهم )پست فرماندهی، باند و سطوح مرحله اول: ت ش برای دیده 

، تجهیزات و تسهی ت پروازی هواپیماها و تعمیر های نگهداریهواپیماها، آشیانه گاهپناه، پروازی

 .و ....(

فاده از پوشش، كوچک سازی و فریب در شناخت نوع ماهیت هدف در صورت مرحله دوم: با است

شالالدن تجهیزات و وسالالایل پرنده توسالالط دشالالمن این تجهیزات شالالناخته نشالالوند و منهدم دیده 

 نگردند.

شناخته صورت  ستفاده از تونل و ... در  صنوعی، ا ستفاده از عوامل طبیعی و م سوم: با ا  مرحله 

ستقیم تجهیز گیریشدن، هدف ساختم شمن سوی  ها ازات و زیر      شود محدود و ناممکند

 گیری ازهای حیاتی، حساس و مهم و بهرههواپیماها و بخش ،نحوی كه با پراكندگی تجهیزاتبه

صول  سازی و رعایت مقاوم صورت هدفا گرفتن، حداقل خسارات را قرار ایمنی و ارتقای آن در 

سب با صت منا شده تا بتوان در فر سایلبه متحمل  رین تو تجهیزات پرنده در كوتاه كارگیری و

ها وارد نمود زمان ممکن، بیشالالالترین خسالالالارات را به نیروهای متجاوز و تجهیزات و ادوات آن

 .(10: 1084)ج لی فراهانی و هاشمی فشاركی، 

 چرخه پدافند کالبَدی

 یبرداراجرا و بهره ،یطراح ،یدآوریدشالالمن در پد هایدیاثر تهد یشالالامل بررسالال یدكالبَپدافند 

 یاهگونبوده به دیتهد یسازیبا كم یمهندس یاز نظام فن یدیو مفهوم جد باشدیم هارساختیز

صون شور در برابر انواع تهدو كالبَ کرهیپ یسازكه م  ییراو اج ینظام فن تیرعا قیاز طر هادید ك
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شامل امکان پذیر گردد  یدچرخه پدافند كالبَ یو با ط یمهندسو  ست: ریمراحل زو  سازمان  ا (

 .(6: 1086پدافند غیرعامل كشور، 

سته و شناخت * ست گام در :/ داراییهیسرما یبند د سایی ثقل مراكز نخ ساس بر و شنا  ا

 تبعات و پیامدها ملی، امنیت یهامؤلفه بر عملکرد در اخت ل تأثیر اهمیت كاركرد، هایشاخم

 حیاتی، سطح سه در ی،اهیسرما ارزش و بودن فرد به منحصرو  جایگزینی امکان دیدن، آسیب

 .گردندیم یبند طبقه مهم و حساس

 ابزار و هاروش و دشمنان هایطیف تهدید صحیح شناخت :هاطیف تهدید شناخت و پایش * 

  منظر از ثقل مركز یک قوت و ضالالعف نقات ارزیابی الزمه و مکان، زمان هر در هاآن اعمال

 متصالور هایتهدید مرحله این در بنابراین .باشالدمی اثربخش تمهیدات ارائه و غیرعامل پدافند

 .دنشومی بندیپایش و طیف  مستمر طوربه و شناسایی ثقل مركز هر برای

س شناخت *  فرآیندی عملکرد و اجرا طراحی، تحلیل، در ضعف نقطه نوع هر به: یریپذبیآ

 در اخت ل بروز به منجر و رگرفتهقرا دشالالالمن یبرداربهره مورد تواندیم ثقل كه مركز یک

 قرار یبررسالال مورد مرحله این در كه شالالودمی ی اط قریپذبیآسالال گردد مركز آن مأموریت

 ایجاد تهدید توسط چالش ایجاد برای ییهاتیقابل كه ییهاحالت و هانهیزم شناخت  .ردیگیم

شمن كه ضعفی نقات گریدعبارتبه .كنندیم سط تواندیم د ساخت هب هاآن تو  وارد صدمه زیر

 .گرددیم شناسایی نماید

سک: * سک یک روش منطقی برای تعیین اندازه كمی و كیفی  تحلیل ری تحلیل و ارزیابی ری

خطرات و بررسالالالی پیامدهای بالقوه ناشالالالی از حوادث احتمالی بر روی افراد، مواد، تجهیزات و 

نترلی موجود مشخم شده و های كمحیط است. در حقیقت از این طریق میزان كارآمدی روش

صمیم گیری در زمینهداده شی برای ت سامانههای باارز سازی  سک، خطرات، به های ی كاهش ری

: 1088حکیم زاده اصالالل،  و شالالود )كاوندها فراهم میكنترلی و برنامه ریزی برای واكنش به آن

80). 

اهمیت و درجه برای آگاهی از میزان  مؤثر: سننناریوهای و پایه هایطیف تهدید تعیین *

هدید،  یک ت ماهیت نیروی مهاجم، وقوع  ید درك درسالالالتی از  یت و پیشبا قابل نه هدف،  زمی

سیب ست از میزان آ شناخت در شتن  شت. برای دا سات، عملیاتی وی دا سی سازه و تأ پذیری 

شتن شناخت ها، ها، افراد و كاركنان ساكن و شاغل در آنها و خصوصیات آنكامل از ویژگی دا

ها، میزان آمادگی عملیاتی كاركنان شاغل ها و نوع چیدمان و آرایش آنار گرفتن داراییمحل قر

 .(26: 1084)نیری،  در آن ضروری است
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ید هد به جنگ هاطیف ت جه  له جنگبا تو به آوری محور های تركیبی و فنهای اخیر از جم

ور از درجه خطر ی تهدیدهای متصالالشالالود كه نسالالبت به بقیهای از تهدیدها اط ق میمجموعه

كار به منظور مبنا قرار دادن طیفی از تهدیدها در یک پذیری باالتری برخوردار هسالالالتند. این

ی راهکارهای منطبق با بدترین وضعیت احتمالی صورت های بعدی و ارائهمجموعه برای بررسی

ساس تهدید پایه ضعیت احتمالی كه فرض آمی پذیرد. بر ا شده باید برای و ستخراج  یاده ن پی ا

سبت به زمان بحران و  صورت پذیرد تا درك بهتری ن سازی  شبیه  ست، یک  شدن این تهدید ا

ضعف شف  ست آید. برای این پیامدهای آن و همچنین ك های مجموعه در برابر این تهدید به د

شنهاد می سناریو پی ست كه به ما منظور تدوین یک  سناریو یکی از ابزارهایی ا شود. در واقع، 

های احتمالی را مدیریت و حجم كل های راهنما، عدم قطعیتكند تا با یاری شالالاخمكمک می

  .(1082، و امینی وركی حادثه را تجسم كنیم )مشهدی

صورت ها و اماكن حیاتی، حساس و مهم بهطور كلی اهم تهدیدهای مهم تأسیسات، زیرساختبه

 اند از:خ صه عبارت

 ؛ای. تهدیدهای كشف و شناسایی ماهواره1

سایی با هواپیماها و بهره4 شنا شف و  شامل ك شک. تهدیدهای هوایی  های هوا به گیری از مو

 ؛زمین و مهمات پیشرفته جهت انهدام هدف

 ؛شونده نفوذیهای هدایت. تهدیدهای موشک0

 ؛های الکترومغناطیسی و گرافیتی. تهدیدهای س ح2

 ؛ایهسته ها و مهمات شیمیایی، میکروبی و. تهدیدهای موشک6

برق، دكل  های، دكلها. تهدیدهای كشف و شناسایی محل از طریق عوامل محیطی مثل جاده6

  .(21: 1080سمیعی، ها و غیره )میرارتبات، ساختمان

ندسننی * قدام یطوركلبه معکوس: یا مسننتقی  مه ند هایا َدی پداف  به مربوت یا كالب

ست و موجود هایزیرساخت  كنندهنییتع خود كه طراحی و مطالعه لحا در هایزیرساخت یا ا

سی پدافند رویکرد ستقیم كالبَدی با دو فرایند متفاوت مهند سی معکوس م شدمی و مهند  .با

ساخت به مربوت معکوس رویکرد س آن در كه بوده موجود هایزیر مركز  فعلی ی هایریپذبیآ

صادی توجیه دارای كارهایراه و تحلیل موجود ثقل س كاهش جهت اقت سهیل و یریپذبیآ  ت

 مطالعه بوده و هدف حال در هایزیرساخت برای رویکرد مستقیم .گرددیمارائه  بحران مدیریت

 .باشدمی امکان( حد درضعف )نقات  ایجاد از اجتناب كالبَدی پدافند هایاقدام از

سیب پذیری: *  طیف با متناسالالب ممکن كارهایراه و تمهیدات كلیه مرحله این در کاهش آ

 كاهش دشالالمن، برای جذابیت كاهش رویکردهای با مركز یهایریپذبیآسالال و پایه هایدیدته
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 ارائه چند منظوره اسالالتفاده همچنین و بازسالالازی بازیابی و خسالالارت، كنترل ی،ریپذ بیآسالال

 .گرددیم

صون * شی، هزینه، بعد از ممکن كارهایراه مرحله این در سازی:م  اجرا یورناف و زمان اثربخ

 كارهایراه تینها در و یبند تیاولو فایده  - هزینه اصالالل اسالالاس بر و قرارگرفته تحلیل مورد

 .شودمی تعیین بهینه

 زیرساخت در جدید یهایریپذبیآس یا هاتهدید شناسایی صورت در ی:ادورهمجدد  ارزیابی *

 جهت غیرعامل پدافند هایاقدام است الزم رسدیم نظر به محتمل فناوری توجه پیشرفت با كه

 .گردد یروزرسانبه جدید شرایط به ییگوپاسخ

 جهت غیرعامل نوین پدافند هایپس از ارزیابی مجدد، كلیه اقدام :هاروزرسننانی اقدا به *

 .  گرددمی یروزرسانبه جدید شرایط به ییگوپاسخ

 انهدا  قطعی مراکز ثقل راهبرد

شغال هوایی جان واردن نیز این راهبرد  ستكه به نظریه ا ستوار معروف ا شد می، بر این مبنا ا با

ستیک جنگ یزیروظیفه در طرح نیتركه مهم شور مورد تهاجم ا سائی مراكز ثقل ك شنا كه  ، 

  ، به صالالورت، مراكز ثقل یک كشالالورمذكور هینظرگانه آن را ارائه داد. در های پنجدر قالب حلقه

، ورت انهدام هر یک از مراكز ثقلبدن قلمداد گردیده و در صالال کیهمانند اعضالالاء  یسالالتمیسالال

ستم شور مورد تهاجم فلج گردیده و قادر به ادامه فعالیت و حیات نخواهد ، پیکره و كالبَسی د ك

ا ت دشمن از بین بروند همه توان و قدرت بالقوه و بالفعلتا  شودیت ش م 1انهدامراهبرد ر د بود.

كه  جا  ند مقاومت فهمدیمآن مه رو هد دادهمه چیز  ،با ادا نابراینرا از دسالالالت خوا عد  . ب متقا

و شرایط صلح را به صورتی كه  ،  انجام دهدخواهدیمحریف قصد دارد و  تا آنچه را كه، شودیم

 .(74: 1087بپذیرد )حبیبی،  شودیمدیکته  شیبرا
 آورتاب زیرساخت خصوصیات یک

 تبدیل خطرها آن كه است ایگونه به خطر یک از وارده هایضربه و هاشوك تحمل * توانایى 

 دهد(؛ كاهش را شکست احتمال سانحه نشوند )بنابراین به

 دهد(؛ كاهش را شکست پیامدهای بتواند سانحه )بنابراین از پس عقب به برگشت * توانایی

صت و * امکان  و بهبودی برای مورد نیاز زمان )بنابراین بحران از پس پذیرش و تغییر برای فر

 .(64: 1086لسبوئی،  زادهدهد( )رمضان كاهش را یب پذیریآس همچنین مقدار

 هایزیرساخت ویژگی دید باید اما نیست؛ پوشیده كسی بر آور تاب هایزیرساخت وجود اهمیت

بر  وارد شالده مشالک ت و هاباشالوك سالیسالتماتیک مقابله برای حقیقت در و تاب آور چیسالت
                                                           
1.destruction strategy 
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 این بتوان ساده نگاه دریک نمود. شاید قاومتم توانمی هاییچه ویژگی به توجه با هازیرساخت

  :نمود ارائه (1)جدول  صورتبه را هاویژگی
 (821:  1931آور )خوارزمی و همکاران:  تاب هایهای زیرساختویژگی( 1جدول )

 توضیح ویژگی

 پذیری انعطاف
 به پاسخ ت( دربلند مد در چه و مدت كوتاه در جایگزین )چه هایراهبرد قبول و تغییر رد توانایی

 است. متغییر شرایط

 فرآوانی

 و متنوع ارائه مسیرهای طریق از جایگزین هایراهبرد پذیرش توانایی و گوناگونی و تنوع معنی به

ست. برخی متنوع هایگزینه ساخت اجزاء از ا شابه هازیر  توانندمی و دهندمی انجام ایعملکرد م

شکل در ایجاد زمان در را جایگزین خدمات سانند. انجام به اجزاء دیگر م  خراب با صورتدر این ر

 شد. نخواهد مختل كل سیستم اجزا از یکی شدن

 كاردانی
 ایجاد در هنگام منابع بسالالیج و بندی مشالالک ت، اولویت كردن،تشالالخیم عمل و تجسالالم ظرفیت

 سیستم. عناصر در مشکل

 شکست ایمن
ستم یک قسمت كه زمانی ات شوندمی طراحی ایمن شکست آور برای تاب هایزیرساخت  از سی

 شود. خودداری آمیز فاجعه شکست از افتدمی كار

 ایجاد شکست. متناسب، بعد از عملکرد، باسرعت دوباره برقراری و ساماندهی توانایی پاسخگویی

 

 دی در اسناد باال دستیپدافند کالبَ

  عدفا از جدید ایجاد افقی با س میا انق ب از دفاع ضرورت درك با ی(العال)مدظله یرهبر معظم مقام

ستکبار سلطة و زور مقابل در سعه بر جهانی، ا شگی و تو ش در پدافند غیرعامل بودن همی   ورك

  یهارمانف و هااستیس تشریح و ایشان منظر از رعاملیغ پدافند واكاوی ،نی؛ بنابراكنندیم تأكید

صوص این در له معظم امنیت  ارتقای و آیندۀ نظام برای ،هاحوزه تمامی در آن یریكارگبهو  خ

شور ملی شا ك ساز و راهگ ست كار شان  .ا سئوالن با در دیدار باره نیدراای  پدافند سازمان م

   فرمایند:می 1081/ 7/8در تاریخ  رعاملیغ
ضور میاگر همانطور كه اینجا همه" شریف آوردید و اظهار ح شده اید و ت كنید، ی آقایان جمع 

شااهلل این كار بزرگ پدافند غیرعامل به بهترین اگر در همه مراحل  شد، ان ضور با این احساس ح

ست،    وجهی پیش خواهد رفت. سط راه ا شدن و سته  سیاری از كارهای جمعی، خ شکل در ب م

شیه شدن به كارهای حا سرگرم  شدن یا  سئولیت بی انگیزه  ست. آقایانی كه این م ای و فرعی ا

ر و انگیزه و تحرك را حفظ كنند چون این راه، راه طوالنی اند این حضالالالوبزرگ را برعهده گرفته

سطح و ظاهر فقط نبینیم، بلکه  سئله را از  سئله با نگاه علمی نگاه كنیم و م ست. اینکه ما به م ا

های مسئله را پیدا كنیم و ساز و كارهای علمی آن را كشف كنیم و ببینیم چکار باید كرد؛ ریشه

ها و تحقیق اسالالت، منتها بر اسالالاس   همین كار در دانشالالگاه این بسالالیار خوب اسالالت و راهش هم
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خواهید انجام بدهید واقعاً انجام ی اینها یک مدیریت الزم اسالالت. دنبال كنید تا آنچه كه میهمه

 ".بگیرد و تحقق پیدا كند

 هایویژگی و اصالالول 6 ماده كه اسالالت برخوردار اهمیتی چنان از مسالاللح نیروهای اقتدار حفظ

 جمله آن از و دفاعی هایجنبه همه در مسلح نیروهای كه كندمی تأكید مسلح ایاساسی نیروه

    با بتوانند كه باشالالالند برخوردار اقتداری و تحرك آمادگی، چنان از بایسالالالتمی قدرت هوایی،

 سلب نهان و آشکار دشمنان از را تعرض جرأت اس می، جمهوری امکانات از تمامی گیریبهره

 آن از و نظامی اقتدار طریق از پایدار امنیت حفظ یعنی راهبردی مقوله این اهمیت. نمایند

 شان نورانی اوامر در (العالی مدظله) قوا كل فرماندهی مقام معظم كه آنجاست تا قدرت هوایی جمله

 یک كه وقتی " :فرمودند چنین (1082بهمن  18) هوایی نیروی كاركنان و دیدار فرماندهان در

ش تهدید مورد ملتی ست ملت آن امنیت حفظ اول درجه در حاكمیت وظیفه دارد، قرار مند . ا

ست این حاكمیت وظیفه اولین شور امنیت كه ا  به این امنیت .بکند حفظ را ملت امنیت را، ك

 را هر ابزاری شما امروز .است نظامی تقویت و نظامی طریق از یکی شود؛می حفظ مختلفی انواع

ضمین و كند پایدار را امنیت بتواند كه ست كند، شده ت شته اختیار در بای شید؛ دا ضی با    را  بع

ضی سازیم،می ضی خریم،می را بع  پیش هوایی نیروی باید روز روز به .كنیدمی را نگهداری بع

 .(1088شاه صفی،  و ) وحیدی "نباشد قانع حدی هیچ به برود؛ یعنی

 نظریه آسیب پذیری کالبَدی

طحی بدانیم كه یک نظام به علت فشارهای وارده مستعد پذیرش اگر آسیب پذیری را درجه یا س

های مفهومی آن در هر فضالالای كالبَدی آسالالیب اسالالت، بر اسالالاس نظریه آسالالیب پذیری و ویژگی

سیب پذیری و ایمنی در  سطوح و دامنه آ مفروض، مقدار معینی از خطر پذیری وجود دارد، اما 

ست؛ سطح زیرساخت به شده ا ضاهایی با عنوان آلوده،    بی دفاع و طور یکنواخت توزیع ن زیرا ف

ست. در حالی كه در محله سیب پذیر محل رخداد انواع مخاطرات محیطی ا ای دیگر هیچ گونه آ

و به تبع آن، آسالالیب پذیری وجود ندارد یا آسالالیب پذیری كمتری رخ  زیرسالالاختیالگوی ناامنی 

حوادث و مخاطرات برای گروهی از ی آسالالیب پذیری، احتمال بروز دهد. با اسالالتناد به نظریهمی

   د شالالالهری همواره بیشالالالتر از دیگران اسالالالت. اینهای خاصالالالی از كالبَدر بخش هازیرسالالالاخت

های آسالالیب پذیر یا در را حادثه پذیر، دفاع ناپذیر، مسالالتعد حادثه یا زیرسالالاخت هازیرسالالاخت

 وز سانحه بهآسیب پذیری كالبَدی میزان خساراتی است كه در صورت بر نامند.معرض خطر می

سب چگونگی كیفیت آن ساختی بر ح صر فیزیکی زیر سیب پذیریها وارد میاجزا و عنا  شود. آ

ه گیرد و بای است گسترده كه تمامی عوامل موجود در یک زیرساخت را در بر میكالبَدی پدیده

سترش می سرعت گ سیب پذیری نیز به  صر به یکدیگر آ ستگی عنا ارت دیگر یابد. به عبعلت واب
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صر در  شده برای هر عن سارات پیش بیینی  ست و به مقدار خ ضی ا سیب پذیری یک تابع ریا آ

 .(71: 1088)كاوند و حکیم زاده،  شودمعرض خطرهای بالقوه، با شدت معین گفته می

 مفهو  شناسی
 ( تعاریف مفاهی 2جدول)

 تعریف مفاهی  عنوان

 پدافند غیر عامل
   كه موجب افزایش بازدارندگی، كاهش آسالالالیب پذیری، تداوم  ایمجموعه اقدامات غیر مسالالاللحانه

های ضالالالروری، ارتقاء پایداری ملی و تسالالالهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات فعالیت

 (.140: 1084)ج لی فراهانی،  گرددنظامی دشمن می

 نیروی هوایی

؛ كه قادر رودیمكشور به شمار  ترین جزء و بخش از قدرت هوایی آننیروی هوایی هر كشور اساسی

 یی و یا با هماهنگی نیروهایتنها بهبه انجام عملیات هوایی در سطوح راهبردی، عملیاتی و تاكتیکی 

شدیمسطحی )زمینی و دریایی(  ضمن حفظ آمادگی رزمی با اجرای عملیات آفندی و با . این نیرو 

 .(7؛1087)حبیبی،  كندیمخنثی  ار آنپدافندی قدرت نظامی دشمن را منهدم و یا عملیات 

 پدافند كالبَدی

كه  بودههای عمرانی ثر بر طرحؤمستقیم م دی مجموعه اقدامات مهندسی مستقیم و غیرپدافند كالبَ

سیب ساختلپذیری، ارتقای پایداری ممنجر به كاهش آ ضروری زیر حیاتی، های ی و تداوم خدمات 

 .(2: 1086عامل مراكز ثقل، ریپدافند غ ییو اجرا ی)دستورالعمل نظام فن گرددمیحساس و مهم 

 راهبرد

راهبرد، ثمره اندیشالاله و عمل ذهنی فرماندهان و راسالالا و مبنای اقدامات اجرایی آینده، جهت تحقق 

باشالالد. راهبرد، به باشالالد. راهبرد، مسالالیر و جهت سالالازمان برای دسالالتیابی به اهداف میاهداف می

كه بهترین راه برای رسالالیدن به اهداف كدام اسالالت. دسالالتیابی به دهد فرماندهان و مدیران نشالالان می

سالالالازد و بر اسالالالاس راهبرد، هر یک از دار میهای یگان را هدفمند و جهتراهبرد مناسالالالب، فعالیت

گان هداف و راهبرد وظیفهها و قسالالالمتی عه، ا تاب یدای خود را معین میهای  ما مانی، )ولی ن ند ز و

 .(88: 1088شه یی، 

 

 پژوهشی پیشینه ها
 تدوین راهبردهای مقابله با جمع آوری اطالعات فضایی با رویکرد پدافند غیرعامل عنوان رساله

صات محقق،  شخ م

 تاریخ و محل اجراء
 .، دانشگاه عالی دفاع ملی1087محمد رضا مروی نام، آذرماه 

 سؤال و هدف اصلی
 رویکرد پدافند غیرعامل كدام هستند؟راهبردهای مقابله با جمع آوری اط عات فضایی با  اصلی: سؤال

 هدف اصلی: ارائه راهبردهای مقابله با جمع آوری اط عات فضایی با رویکرد پدافند غیرعامل

 تحقیقنوع و روش 
 ایو توسعه یكاربرد نوع پژوهش:

 باشدای و موردی میروش تحقیق: توصیفی تحلیلی و از نوع زمینه

 نتایج رساله

بیانگر این مطلب اسالالالت كه رویکردهای پدافند غیر عامل مقابله با جمع آوری  های این پژوهشیافته

اط عات فضالالایی در شالالرایط و وضالالعیت تدافعی قرار دارد. راهبرد غالب در این مقطع، بهره گیری از 

ها و خیزش به وضالالالعیت تهاجمی اسالالالت. در نهایت نتایج این تحقیق به هفت راهبرد منتهی فرصالالالت

 است.گردیده 
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 رسالهعنوان 
های حیاتی جمهوری تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل در فضننای سننایبری زیرسنناخت

 اسالمی ایران

صات محقق،  شخ م

 تاریخ و محل اجراء
 .، دانشگاه عالی دفاع ملی1080سعید كافی، 

 اصلی هدف و سؤال

سایبری زیر ساخت ضای  صلی: راهبردهای پدافند غیرعامل در ف س می های حیاتی جمهوری سؤال ا ا

 ایران كدامند؟

های حیاتی جمهوری راهبردهای پدافند غیرعامل در فضالالای سالالایبری زیرسالالاختهدف اصالاللی: تدوین 

 اس می ایران

 تحقیق روش و نوع
های پیمایشی و تحلیلی مضمون و نوع پژوهش/ روش تحقیق: روش تحقیق آمیخته با استفاده از روش

 باشد.لی دفاع ملی میاستفاده از روش تدوین راهبرد دانشگاه عا

 نتایج رساله

حیاتی جمهوری اس می ایران  هایزیرساخت هایها و تهدیدها، فرصتضعفها، در این پژوهش قوت

احصاء شده و با استفاده از مدل تدوین راهبرد دانشگاه دفاع ملی راهبردهای ك ن پدافند غیرعامل در 

 هاینابع انسالالانی، فرآیندها، فناوری، مکانیسالالمهای حیاتی در پنج حوزه مفضالالای سالالایبری زیرسالالاخت

 احراز هویت و سامانه فرماندهی و كنترل تدوین شده است.

عات  طال عنوان م

 گروهی
 هوایی نامتعارف هاینهاجا در برابر تهدیدتدوین راهبردهای پدافند غیر عامل 

مشالالالالالخصالالالالالات 

محققین، تالالاریخ و 

 محل اجراء

، دانشگاه عالی 1086بردی پدافند غیرعامل نهاجا، اسفند ماه دانشجویان دوره اول داخلی مدیریت راه

 دفاع ملی.

 اصلی هدف و سؤال
 سؤال اصلی: راهبردهای پدافند غیرعامل نهاجا در برابر تهدیدات نا متعارف هوایی چیست؟

 تدوین راهبردهای پدافند غیر عامل نهاجا در برابر تهدیدهای نامتعارف هوایی هدف اصلی:

 تحقیق روش و نوع
 ای توسعه -نوع پژوهش: كاربردی

 صورت آمیخته و از نوع پیمایشیتحلیلی به -روش تحقیق: توصیفی 

 نتایج رساله

 هاییدتهددر راستای پاسخ گویی به سؤال اصلی تحقیق كه راهبردهای پدافند غیرعامل نهاجا در برابر 

 هایهای صالالورت پذیرفته ابتدا گزارهو تحلیل فرعی هاینامتعارف هوایی با افراز به پاسالالخ های سالالؤال

ها راهبردهای متناسالب تدوین و نسالبت به احصالاء و سالپس بر اسالاس آن SWOTراهبردی در قالب 

 ها اقدام گردید.اولویت بندی آن

عات  طال عنوان م

 گروهی
 نقش پدافند غیرعامل در ارتقاء توان رز  نهاجا

مشالالالالالخصالالالالالات 

محققین، تالالاریخ و 

 محل اجراء

شجویان دو شگاه عالی دفاع ملی، رهدان ساله داخلی مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دان ی اول یک 

 ، دانشگاه عالی دفاع ملی.1086اسفند ماه 

 

 اصلی هدف و سؤال

صول پدافند غیرعامل چه تأثیری در ارتقاء توان رزم نهاجا و انجام مأموریت صلی: رعایت ا های سؤال ا

 آن خواهد داشت؟

 نقش پدافند غیرعامل در ارتقاء توان رزم نهاجاهدف اصلی: ارائه 

 تحقیق روش و نوع
 نوع پژوهش: كاربردی

 روش تحقیق: توصیفی از نوع پیمایشی
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 نتایج رساله

ان گدر این پژوهش محققین با توجه به ادبیات تحقیق و نتایج حاصل از پرسشنامه و مصاحبه با خبره

شالالورشالالگر داخلی،  هایفیزیکی، تهدیدی فیزیکی، غیر هانسالالبت به احصالالاء عوامل برتر سالالاز در مؤلفه

باشالالالند اقدام نموده و ای كه در توان رزمی نهاجا مؤثر میفرا منطقه هایای و تهدیدمنطقه هایتهدید

سنجیده و بیان  كمترین ساز  صول و قواعد كلی پدافند غیرعامل بر این عوامل برتر  شترین تأثیر ا و بی

 گردیده است.

 

 شروش شناسی پژوه

سعه  ایزمینه  -از نوع موردی  آمیختهای و روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف كاربردی، تو

ای و ابزار آن صالالورت كتابخانهروش گردآوری اط عات بهباشالالد. روش توصالالیفی می تأكید بر باو 

ستفاده از اط عات موجود در وبگاه اینترنت، مصاحبه و  شیو، كتاب، ا سناد و مدارك، آر بررسی ا

با استفاده از پرسشنامه جهت اخذ نظر خبرگان استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل و ارایه 

راهبردها از روش تدوین راهبرد دیوید استفاده شده و با استفاده از روش خبرگی عوامل محیطی 

جهت تدوین  SWOT ها( احصالالاء و با اسالالتفاده از ماتریس)قوت، ضالالعف، تهدیدها و فرصالالت

ست.  QSPM ستفاده از ماتریسو ا هاراهبرد شده ا ستفاده   جامعهدر تعیین اولویت راهبردها ا

شمار بهبه آماری شغلی درصد آن 82حدود كه ، نفر 66تعداد  صورت تمام   17ها دارای جایگاه 

شغلی  هادرصد آن 144یا باالتر و  مدرك تحصیلی  هادرصد آن 144یا باالتر دارند،  16جایگاه 

تخصصی امور فنی های حداقل دارای یکی از حوزه هادكتری دارند، همه آن كارشناسی ارشد یا

درصالالد  20راهبردی، امور نظامی راهبردی یا امور اط عات راهبردی هسالالتند و در نهایت حدود 

 04تا  44درصالالد نیز سالالابقه خدمتی  62سالالال و حدود  04دارای سالالابقه خدمتی بیش از  هاآن

ن با استفاده آپایایی  تأیید خبرگان و اساتید دانشگاهی رسیده وروایی پرسشنامه به سال دارند. 

   باشد.نامه میبوده كه نشانگر پایایی پرسش 888/4آزمون آلفای كرونباخ  از
 ( مقادیر آلفای کرونباخ برای ارزیابی پایایی پرسشنامه9جدول)

 وضع موجود اهمیت

بعد  بعد حیاتی همه ابعاد

 حساس

حیاتی بعد همه ابعاد بعد مه  بعد  

 حساس

 بعد مه 

46861 46846 46846 46842 46888 46841 46841 46806 

توزیع جامعه آماری( 4جدول )  

 تعداد سازمان ردیف

 7 ستاد كل نیروهای مسلح 1

 10 ستاد ارتش جمهوری اس می ایران 4

 44 نیروی هوایی ارتش جمهوری اس می ایران 0

عامل كشور ریسازمان پدافند غ 2  6 
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های تابعه نیروهای مسلحدانشگاه 6  14 

های راهبردی در سطح نیروهای مسلحمراكز پژوهش 6  14 

 66 جمع

 های پژوهشیافتهتجزیه و تحلیل 

شیوه تجزای میموردی زمینه -با توجه به اینکه روش تحقیق در این پژوهش توصیفی  یه باشد 

توصالالالیفی انجام پذیرفت و نظر به محدودیت های آمار و تحلیل اط عات با اسالالالتفاده از تکنیک

شمار میجامعه آماری در این تحقیق كه به سوی دیگر تحقیق نیز فاقد صورت تمام  شد و از  با

ضیه می شیوه تجزیه و تحلیل دادهفر ستفاده نگردید.  ستنباطی ا شد بنابراین آمار ا در این ا هبا

یعنی پس از بررسی اسناد و مدارك به تحقیق استفاده از رویکرد آمیخته )كمی و كیفی( است؛ 

تجزیه و تحلیل اط عات گردآوری شالالده پرداخته شالالد و سالالپس با خبرگان موضالالوع اقدام به 

ستخراج و بر همین  ستفاده از روش تحلیل محتوا ا صاحبه با ا سپس نتایج م صاحبه گردید،  م

ستفاده از فنها بسپس پرسشنامهاساس نسبت به طراحی و انجام پرسشنامه اقدام گردید و   ا ا

های شالالغلی، تحصالالیلی، پس از بررسالالی ویژگیو آمار توصالالیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

سخ صی و خدمتی پا ص شنامه به تخ س صل از دهندگان به پر شی به نتایج حا منظور اعتبار بخ

های مختلف، به تفکیک عوامل داخلی و خارجی، تعیین های آماری تحقیق، در قالب بخشداده

امل مؤثر بر پدافند كالبَدی نهاجا در ابعاد مختلف، تعیین وضالالالع موجود نهاجا در هر یک از عو

 های تحقیق به سؤاالت پاسخ داده شد.و با توجه به یافته عوامل در ابعاد مختلف پرداخته شد؛

ی بند میتقسالالالتعیین عوامل مؤثر محیطی داخلی و خارجی از روش خبرگی و جهت  منظوربه

ضعف عوامل مؤثر سته  صتها، قوتبه چهار د ها و تهدیدها و همچنین تحلیل این عوامل، ها، فر

و نتایج آن در معرض قضاوت خبرگان گذاشته شد.  نظرات نمونه آماری از طریق پرسشنامه اخذ

ها(، با پارامترهای توصالالالیفی پاسالالالخ پرسالالالشالالالنامه) و نمونه آماری خبرگانپس از اخذ نظرات 

بهجدول توزیع فرا خصالالالوصبه منظور تجزیه و تحلیل  وانی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت و 

با  نهاجا،های كالبَدی در هر یک از ابعاد زیرسالالالاختمتغییرها )عوامل داخلی و عوامل خارجی( 

و  IFE نامه، ماتریسهای اسالالالتاندارد منتج از بخش تعیین اهمیت عوامل پرسالالالشاعمال وزن

ها وضعیت موجود نهاجا نسبت به وضعیت مطلوب در تعیین شده و مبتنی بر آن EFE ماتریس

همچنین با استفاده های كالبَدی نهاجا تعیین شده است. ابعاد حیاتی، حساس و مهم زیرساخت

و تعیین موقعیت راهبردی در این حوزه، ابتدا به  SWOT از موارد یاد شالالده و تشالالکیل ماتریس
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سبه میانگین عوامل داخل 2EXELو  SPSS 1كمک نرم افزار  سپس با ی و خارجی محا گردید و 

          عنوان وزن هر عامل تعیین شالالالده اند، های حاصالالالله در عددهایی كه بهضالالالرب نمودن میانگین

ها به یک نمره موزون هر عامل مشالالخم شالالد و با جمع كردن اعداد موزون در هر یک از حوزه

ضعف سپس نمره موزون  سید و  صت ها و نمرهها از قوتنمره موزون ر ها موزون تهدیدات از فر

صله موقعیت راهبرد سر گردید و از تقاطع دو عدد حا راهبردهای مربوت به هر یک و  ها تعیینك

تعیین به روش دیوید برای  گردید. در ادامه، پس از تدوین راهبردها از ابعاد یاد شالالالده تدوین

ندی آن یت ب ها و اولو یت نسالالالبی راهبرد ماتریس جذاب یک QSPMها از  ها و كه یکی از تکن

مقایسالالاله و اولویت بندی عوامل كلیدی  به منظورهای راهبردی اسالالالت ابزارهای ارزیابی گزینه

داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفت. به همین منظور، بعد از ارزیابی راهبردها كه از طریق 

سخجمع شد، ماتریس ارزیابی راآوری پا ساخته انجام  شنامه محقق  س شکیل و های پر هبردها ت

بندی راهبردها بر  پس از محاسالالالبه مطلوبیت و جذابیت هر یک از راهبردها، نسالالالبت به اولویت

 ها اقدام گردید.اساس بیشترین مقادیر مطلوبیت
 ها( فهرست قوت5جدول )

 )قوت( عامل ردیف

 های نهاجاارزش عملکردی، گستره حوزه نفوذ و عمق تأثیر گذاری و ... زیرساخت 1
 ی سرزمینیاستفاده  ژئوپلیتیکی از موقعیت جغرافیائی و عوامل طبیعی مناسب كشور در پهنه 4

0 
 متناسب با امکانات هارعایت تعامل دقیق چهار عنصر جمعیت، تجهیزات، عملکرد و مقیاس نسبت به تهدید

 طبیعی، سیاسی، اقتصادی و ...

2 
های تأسیساتی و زیر بنایی پایدار شهری مانند آب و  امکان دسترسی آسان و برخورداری از امکانات شبکه

... 

6 
)حداكثر استفاده از پهناوری و عمق سرزمینی، تطبیق هرچه بیشتر طرح كالبَدی با عوامل جغرافیایی

 توپوگرافی و عوارض طبیعی، شرایط زمین، اقلیم منطقه و ...(

 های همسو و همکار در این حوزهامکان مشاركت با سازمان 6

 امکان بهره گیری از قوانین، مقررات، استانداردها و نظامات فنی بومی شده 7

 ها وجود تجارب، مستندات فنی و مهندسی دوران جنگ تحمیلی در دفاع از زیرساخت 8

 های مختلف در طی سالیان اخیروجود دانش فنی مناسب حاصل از انجام مطالعات، طراحی و ساخت پروژه 8

 انسانی توانمند، فعال، مستعد، متخصم و آموزش دیده   سرمایهوجود  14

 هافایده در طراحی و اجرای پروژه  -رعایت مناسب اصل هزینه  11

                                                           
های تحقیقات میدانی و م افزار آماری اسالالت كه برای تجزیه و تحلیل آماری، خصالالوصالالاً تحلیل نتایج پرسالالشالالنامه. یک نر 1

 شود.ها استفاده میهمچنین آزمون فرضیات تحقیق و پایان نامه
. یکی از نرم افزارهای صالالفحه گسالالترده آفیس سالالاخت كمپانی مایکروسالالافت كه برای انجام محاسالالبات آماری و ریاضالالی و  4

 رود.  كار میترسیم نمودار به وسیله ابزارهای گرافیکی به
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 ها( فهرست ضعف8جدول )

 (هاضعفعامل ) ردیف

 های نهاجا در برابر تسلیحات متعارف و غیر متعارفآسیب پذیری كالبَدی زیرساخت 1

 های حیاتی، حساس و مهم موجود در نهاجازیرساختكیفیت كالبَدی  4

 ها در مقابل پیامدهای حم ت سخت هواپایه دشمنپایداری و كارآمدی كالبَدی زیرساخت 0

 هارعایت الگوی مناسب همجواری زیرساخت 2

 هابا آهنگ رشد تهدید هاهماهنگی و توسعه اقدام 6

 شرایط بحراندر  ها به همهای متقابل كاركردی زیرساختوابستگی 6

 توزیع نا متوازن و پراكنش و پراكندگی مناسب 7

 ها كاهش اهمیت و حساسیت زیرساخت 8

 های جایگزین برای نقات گره و كلیدیعدم پیش بینی زیرساخت 8

 درجه بندی مراكز به قابل تأمین و جایگزین 14

 عدم رعایت رویکرد چند منظوره سازی در طراحی و ساخت 11

 ص بودجه مناسب برای انجام تحقیقات و توسعهاختصا 14

 )مرئی، مادون قرمز نزدیک، حرارتی و راداری( طیفی 2های استتار استفاده از رنگ 10

 های نفوذی هوشمنددر برابر انفجار و نفوذ بمب استفاده از مواد و مصالح توانمند با مقاومت باال 12

16 
مانند قفس های الکترونیکی رفته برای حفاظت از سالالامانههای مهندسالالی پیشالالاز روش حداكثری اسالالتفاده

 فارادی 

 های الکترونیکیاستفاده از فریب در حوزه 16

 از طریق استتار، اختفاء، پوشش، فریب و ... دقت هدف گیری دشمن و ایجاد اخت ل در شناسایی 17

 انعت از تجمیع اهداف برای دشمنها به منظور ممزیرساختكاذب، انبوه، متنوع، پراكنده سازی و ...  18

 هایابی زیرساختدر فرآیند مکان استفاده از سیستم اط عات جغرافیایی 18

 ییابزمین شناسی، ژئوتکنیکی و مسیریابی در فاز مطالعاتی مکانانجام مطالعات زمین شناسی و ...  44

 های فنی و مهندسیضوابط و دستورالعمل های الزم در راستای اجرای كامل قوانین، مقررات،ارائه  آموزش 41

44 
سایر  ستندات علمی، نرم افزاری و فنی و ...  سب از م صحیح و منا سی و الگو برداری  مدیریت دانش مهند

 كشورها

 سازی و باورپذیری تحقق مصون سازی با  پدافند كالبَدیفرهنگ 40

 عدم وجود درك یکسان از پدافند كالبَدی در سطوح مختلف 42

 

 ها( فهرست فرصت7جدول )

 ها(فرصتعامل ) ردیف

 رشد و پیشرفت دانش و فناوری در ساخت و تولید مصالح توانمند و مقاوم در برابر ضربه و انفجار و ... 1

4 
های نوین با      های فناوریدر حوزه های سالاللطه علیه ج.ا.اهای اعمال شالالده توسالالط قدرتبی اثر كردن تحریم

 های موجودها و پتانسیلفیتگیری به ظربهره



 27 باس روزبهانی و همکاران   ع/ ... یپدافند كالبَد یراهبردها نیتدو

 ها(فرصتعامل ) ردیف

 همگرایی بین  مدیریت ك ن ن . م در موضوع پدافند كالبَدی 0

 های مهندسین مشاورهای فنی شركتها و تجربهاستفاده از ظرفیت 2

6 
های فنی و مهندسالالی و تجربیات برخی از كشالالورهای نامهها، آیینوجود برخی از اسالالتانداردها، دسالالتورالعمل

 های نمودن آنخارجی با بوم

 از مباحث پدافند كالبَدی العالی( و قوانین حمایت كنندهتدابیر و فرامین مقام معظم رهبری )مدظله 6

7 
شم انداز  سند چ شامل:  ستی در حوزه پدافند كالبَدی  سناد باالد ست 44وجود ا سیا های كلی نظام، ساله، 

 قوانین پنجساله توسعه و ...

8 
اركت مراكز علمی، فنی، آموزشی و تحقیقاتی تخصصی كشور و امکان استفاده از وجود زمینه همراهی و مش

 های ملی در این حوزهتمام ظرفیت

 های عقاب عسلویه و ...(های دانش بنیان )شركتها، دانش و مهارت شركتها، پتانسیلاستفاده از  ظرفیت 8

 های مرتبط با پدافند كالبَدیژوهشهای داخلی برای پظرفیت علمی دانشگاهامکان استفاده از  14

 های برخی كشورهای توسعه یافته در این حوزهتجارب و اقدامامکان استفاده از  11

 هاهای علمی فنی و مهندسی كشور به واسطه وجود تحریم ها و تهدیدرشد، توسعه و فعال شدن ظرفیت 14

 
 

 ها( فهرست تهدید1جدول )

 ها(تهدیدعامل ) ردیف

 راهبرد انهدام مراكز ثقل و عملیات تأثیر محور توسط دشمناتخاذ  1

 های جنگ اط عاتی، سایبری، الکترونیکی و الکترومغناطیسی باالبرخورداری دشمن از قدرت 4

0 
اری از بردای بر تساللط بر فضالا و هماهنگی كامل بین قدرت هوایی و فضالایی با بهرهتأكید دشالمن فرامنطقه

 C4Iسامانه 

 نگ از راه دور، دور ایستا و هوشمند توسط دشمنقدرت ج 2

6 
سایی،  شنا سنجش از راه دور )تجسسی،  شین، ماهواره ای و  سرن برخورداری دشمن ازتجهیزات نوین بدون 

 مراقبتی و ...(

6 
های تهاجمی نوین، نوظهور، هوشالالالمند، دقیق، متنوع و مخرب برخورداری دشالالالمن از تسالالاللیحات و فناوری

 رتری ساز تهدیدعنوان عامل ببه

 های نهاجاامکان نفوذ و توسعه عملیات خرابکارانه صنعتی علیه زیرساخت 7

 )اشراف اط عاتی دشمن( های زیرساختی نهاجاها و آسیب پذیریشناخت نسبی دشمن از ضعف 8

 پاریان سهای بالقوه داخلی نسبت به برون سپاری و پیمها و ظرفیتغفلت از رویکرد استفاده از پتانسیل 8

 های زیرساختی كشور در این حوزهغفلت از امکان استفاده از ظرفیت 14

 هاغفلت در تخصیم اعتبارات مورد نیاز جهت تکمیل و اجرای پروژه 11

 ها در حوزه فناوری نوین گیری و رویکرد خودكفایی در جهت تولید، پشتیبانی و مانع زداییدر جهتغفلت  14

 ی به منابع علمی فنی خارجی نوین و كارآمدعدم امکان دسترس 10

12 
ین ها در االمللی و اسالالالتفاده از تمام ظرفیتبرقراری ارتبات با مراكز تحقیقاتی و پژوهشالالالی بینعدم امکان 

 حوزه



 1241ر هاب، 42، شماره فتمهسال  ،یدفاع یپژوهندهیفصلنامه آ                         28

 نهاجا هایزیرساخت( IFE) داخلی عوامل ارزیابی جدول ماتریس (3)جدول 

دیر

 ف

داخلی )نقاط  عوامل

 قوت و ضعف(

 محیط

 ت فعلی نهاجاوضعی

)توان بهره گیری/ 

 مقابله/ خنثی سازی(

وزن 

 1استاندارد

نمره 

 2موزون

 قوت/ضعف میانگین9 داخلی/خارجی

1 S1 4611804 4644828 قوت 2 داخلی 

4 S2 4640410 قوت 067 داخلی 
4611147 

 

0 S3 4648484 4644844 قوت 064 داخلی 

2 S4 4648847 4644686 قوت 062 داخلی 

6 S5 4648617 4644828 قوت 060 داخلی 

6 S6 4611481 4644882 قوت 068 داخلی 

7 S7 4611086 4644828 قوت 068 داخلی 

8 S8 4648447 4644686 قوت 066 داخلی 

8 S9 4614268 4644844 قوت 067 داخلی 

14 S10 4614762 4644866 قوت 068 داخلی 

11 S11 4648848 4644882 قوت 061 داخلی 

 1614166 جموع نمرات موزونم 

1 W1 4646610 4644827 ضعف 460 داخلی 

4 W2 4646841 4644844 ضعف 462 داخلی 

0 W3 4646880 4644867 ضعف 460 داخلی 

2 W4 4646810 4644781 ضعف 466 داخلی 

6 W5 4646484 4644844 ضعف 464 داخلی 

6 W6 4646124 4644781 ضعف 464 داخلی 

7 W7 4646847 4644781 ضعف 462 داخلی 

8 W8 4646224 4644762 ضعف 460 داخلی 

8 W9 4647480 4640410 ضعف 462 داخلی 

14 W10 4646887 4644804 ضعف 462 داخلی 

11 W11 4646186 4644808 ضعف 461 داخلی 

14 W12 4646870 4644616 ضعف 464 داخلی 

10 W13 4647607 4644866 ضعف 466 داخلی 

12 W14 4648464 4640410 ضعف 467 لیداخ 

                                                           
ستاندارد= میانگین اهمیت هر یک از گزاره 1 سیم بر مجموع میانگین اهمیت همه. وزن ا ی گزاره ها مبتنی بر اط عات ها تق

 .امهنحاصل از پرسش
 .هاگزاره وزن استاندارد در میانگین وضع موجود در هر یک از . نمره موزون= حاصل ضرب4

 .ها تقسیم بر تعداد جامعه نمونه. میانگین = مجموع پاسخ جامعه نمونه به هر یک از گزاره 0
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دیر

 ف

داخلی )نقاط  عوامل

 قوت و ضعف(

 محیط

 ت فعلی نهاجاوضعی

)توان بهره گیری/ 

 مقابله/ خنثی سازی(

وزن 

 1استاندارد

نمره 

 2موزون

 قوت/ضعف میانگین9 داخلی/خارجی

16 W15 4646226 4644804 ضعف 464 داخلی 

16 W16 4646176 4644804 ضعف 461 داخلی 

17 W17 4646061 4640410 ضعف 461 داخلی 

18 W18 4647806 4640410 ضعف 466 داخلی 

18 W19 4646846 4644828 ضعف 4 داخلی 

44 W20 4646824 4644828 ضعف 462 داخلی 

41 W21 4646141 4644760 ضعف 464 داخلی 

44 W22 4646876 4644664 ضعف 464 داخلی 

40 W23 4646408 4644866 ضعف 461 داخلی 

42 W24 4646812 4644620 ضعف 464 داخلی 

 1668486 مجموع نمرات موزون  

 

 نهاجا هایزیرساخت( EFE) خارجی عوامل ارزیابی جدول ماتریس (11)جدول 

 ردیف
)فرصت،  خارجی لعوام

 تهدید(

 محیط

 وضعیت فعلی نهاجا

)توان بهره گیری/ مقابله/ 

 خنثی سازی(

وزن 

 استاندارد

نمره 

 موزون

 فرصت/تهدید میانگین داخلی/خارجی

1 O1 4610876 4642484 فرصت 062 خارجی 

4 O2 4610464 4640777 فرصت 066 خارجی 

0 O3 4617672 4642484 فرصت 260 خارجی 

2 O4 4612418 4640688 فرصت 068 خارجی 

6 O5 4611644 4640276 فرصت 060 خارجی 

6 O6 4616704 4640878 فرصت 2 خارجی 

7 O7 4612844 4640816 فرصت 068 خارجی 

8 O8 4612404 4640840 فرصت 066 خارجی 

8 O9 4616077 4642484 فرصت 068 خارجی 

14 O10 4610246 4640724 فرصت 066 خارجی 

11 O11 4610406 4640784 فرصت 066 خارجی 

14 O12 4610846 4640688 فرصت 068 خارجی 

 1671148 مجموع نمرات موزون 

1 T1 4648826 4640866 تهدید 466 خارجی 

4 T2 4648888 4640878 تهدید 460 خارجی 
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 ردیف
)فرصت،  خارجی لعوام

 تهدید(

 محیط

 وضعیت فعلی نهاجا

)توان بهره گیری/ مقابله/ 

 خنثی سازی(

وزن 

 استاندارد

نمره 

 موزون

 فرصت/تهدید میانگین داخلی/خارجی

0 T3 4648426 4640848 تهدید 462 خارجی 

2 T4 4648886 4640866 تهدید 466 خارجی 

6 T5 4648066 4640840 تهدید 464 خارجی 

6 T6 4648676 4640866 تهدید 466 خارجی 

7 T7 4648781 4640848 تهدید 466 خارجی 

8 T8 4648068 4640848 تهدید 462 خارجی 

8 T9 4647267 4640608 تهدید 461 خارجی 

14 T10 4648688 4640087 تهدید 468 خارجی 

11 T11 4648848 4642442 تهدید 464 خارجی 

14 T12 4648208 4642442 تهدید 461 خارجی 

10 T13 4648484 4640866 تهدید 460 خارجی 

12 T14 4646686 4640646 تهدید 168 خارجی 

 1646462 مجموع نمرات موزون  

 
 

های نهاجابردار وضع موجود زیرساخت (11)جدول    

 وزونمجموع نمرات م خارجی مجموع نمرات موزون داخلی

 1671148 فرصت 1614166 قوت

 1646462 تهدید 1668486 ضعف

 4626872 تفاضل -4626101 تفاضل
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 های نهاجا( وضعیت بردار وضع موجود و وضع مطلوب نسبت به ه  در زیرساخت1)  شکل

 

برابر محاسالالبات انجام پذیرفته حاصالالل از مطابق نمودار ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی دیوید؛ 

   درجه 16/84مقدار زاویه چرخش از وضالالالع موجود به وضالالالع مطلوب برابر با های تحقیق  داده

 مچهارهای حیاتی، حساس و مهم نهاجا در ربع دی زیرساختباشد. وضع موجود پدافند كالبَمی

 گسالالالترش، ائت ف،  "فرصالالالت( یعنی  -)ضالالالعف WO های راهبردینمودار یعنی ناحیه گزینه

صت محافظه كاری و تعامل، حفظ ضع موجود و بهره برداری فر ست" هاو هدف  كه قرار گرفته ا

صت WO هایراهبرد ستفاده از فر ضعف میا شدها برای رفع و جبران نقات  : 1244)دیوید،  با

068). 

قرار دارد و  1محافظه كارانهدر حالت راهبرد های نهاجا با توجه به اینکه وضعیت فعلی زیرساخت

قات قوت و ضالالالعف  به ن جه  َدی و نیز فرصالالالتبا تو كالب ند  پداف های  ها راهبرد ید هد ها و ت

 :های نهاجا به شرح جدول زیر تدوین گردیدزیرساخت
 

                                                           
1. Conservative 

بردار وضع 

 مطلوب

وضع بردار 

 موجود

6و  6  

 ضعف قوت

 فرصت

 تهدید

(4626872,4626101-) 

درجه  84616  

 

 محافظه کارانه
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 ( راهبردهای تدوین شده پدافند کالبَدی نهاجا12جدول)

ف
دی
ر

 

 راهبرد
استفاده از عامل 

 برتر ساز
 ها و تهدیداترفع ضعف

1 

سازی و افزایش تاب آوری صون  ساخت م های حیاتی، زیر

ستحکامپا سازی و ا ساخت یدار شی زیر ساس و بخ های ح

گیری از با بهره نهاجاهای مهم سالالالازی زیرسالالالاختایمن

مهندسالالی معکوس و مسالالتقیم با هدف اسالالتمرار كاركرد و 

شمندانه  سخگویی هو مداومت عملیاتی و آمادگی رزم در پا

 به هر سطح و نوع تهدید سخت هواپایه  

S1-S7-S8-S9- 

S10-S11-O1-O3- 

O4-O5-O8-O9- 

O11- O12 

W1-W2-W3-W6-W7- 

W8-W9-W13-W14- 

W15-W16-W18-W19- 

W20-T1-T2-T3-T4- T5- 

T6- T7-T12- 

4 

نظامات فنی مهندسالالی و  سالالازی و توسالالعهطراحی، پیاده

از طریق بومی كردن فرایندها،  اجرایی پدافند كالبَدی نهاجا

یه ها، رو ندارد تا هدف های دانشها و روالاسالالال با  محور 

 سخگویی به تهدیدات سخت هواپایه پا

S6-S7-S8-S9- 

S10- O2- O3- O4- 

O8-O9-O10- O12 

W1-W2-W3-W4-W5- 

W6-W21-W22-T9- 

T12- T13- T14 

0 

اصول، الزامات و م حظات پدافند كالبَدی در  سازینهادینه

های زیرسالالاختی از طریق تدوین و بروز رسالالانی ذات طرح

ها و نامهداردها، آئینقوانین و ضالالالوابط موضالالالوعه و اسالالالتان

ستورالعمل ستی د سناد باال د سی مطابق ا های فنی مهند

 های حائز اهمیت نهاجامنظور پایدارسازی زیرساختبه

S6-S7-S9-S10- 

S11-O3-O4-O5- 

O6-O7-O8-O9- 

O10- O12 

W4-W6-W7-W7-W8-

W9-W10W13-W14- 

W17-W18-W21-T1- 

T2-T3-T4-T5-T6-T8-

T12- T13-T14 

2 

ه سالالالازی و ارتقاء باور فرماندهان/ مدیران و كاركنان نهادین

َدی از طریق  كالب ند  پداف مات  قدا تأثیر ا به  بت  نسالالال

آموزش، مستند سازی تجارب دفاع مقدس  سازی وفرهنگ

جا ها یاتی ن قاء توان عمل هدیدات  با هدف ارت با ت له  قاب و م

 سخت هواپایه

S8-S9-S10-O6- 

O7-O8-O9-O10- 

O12 

W1-W2-W3-W5-W6-

W7-W9-W10-W11-

W12-W13-W14-W15- 

W16-W19-W20-W21- 

W23-W24-T1-T2-T4- 

T5-T6-T7-T8-T9-T10- 

T11- T12 

6 

 از طریق توسعه های نهاجاارتقاء كیفیت كالبَدی زیرساخت

گیری از مالالدیریالالت دانشِ فنیِ هالالای بومی؛ بهرهظرفیالالت

شگیرانه  سعه اقدامات پی صل از تو سجم حا شمند و من هو

رچه، ابتکاری با تمركز بر شالالالناخت تهدیدات افزا، یکپاهم

 سخت هواپایه با هدف كاهش آسیب پذیری كالبَدی

S6 - S9- S10- O1- 

O4 - O7- O8- O9- 

O10 

W1-W2-W3-W14- 

W15-W19-W22-T1- 

T2-T4-T5-T6-T8-T12 

6 

های نهاجا با حداكثر كاهش آسالالالیب پذیری زیرسالالالاخت

ح بندی و سطهای مهندسی پیشرفته، ثقل استفاده از روش

ها، تجهیزات و ها در مقابل فناوریبندی مراكز و زیرساخت

شمند سامانه سایی و تهاجمی نوین، نوظهور و هو شنا های 

شمن به منظور مقابله با راهبرد انهدام مركز ثقل نهاجا  و د

عملیات تأثیر محور توسالالط دشالالمن متناسالالب با دكترین 

 دانشمندِ تراز با رویکرد ساخت نیروی نهاجا عملیاتی نهاجا

 نظام اس می 

S8- S9- S10- O1- 

O2- O3- O4- O6- 

O7-O8- O9- O10- 

O12 

W1-W2-W3-W4-W5- 

W6-W7-W8-W9-W10-

W11-W12-W13-W14- 

W15-W16-W17-W18- 

W19-W20-W21-W22-

W23- W24- T1-T2- T4-

T5-T6-T7-T8-T9-T10-

T11-T12-T13- T14 
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ف
دی
ر

 

 راهبرد
استفاده از عامل 

 برتر ساز
 ها و تهدیداترفع ضعف

7 

بت و پیش یدات الزم جهت مراق یت بینی تمه برقراری امن

از  های حیاتی، حسالالاس و مهم نهاجازیرسالالاخت پایدار در

ی جدید به منظور ایجاد هاطرحی صحیح در ابیمکانطریق 

ی در راسالالالتای مصالالالون سالالالازی دفاع شیآماو توسالالالعه 

 در برابر تهدیدات سخت هواپایه های نهاجازیرساخت

S1-S2-S3-S4-S5- 

S6-S8-S9-S10-

S11-O3-O4-O5- 

O6- O7- O8- O9- 

O11- O12 

W1-W3- W5- W7-W8- 

W16-W17-W18-W19- 

W20-T1-T2-T4-T5-  

T6- T10 

8 

خودكفایی و خوداتکایی در دانش فنی، توسالالعه؛ سالالاخت و 

تولید مواد و مصالالالح توانمند و مقاوم با اسالالتفاده از دانش 

بنیان و بخش خصوصی های دانشمتخصصان بومی، شركت

شتیبانیبه  كمبودها، ، رفعهانع زداییها و مامنظور تولید پ

 های ظالمانهها، كاهش وابستگی و مقابله با تحریمضعف

S9-S10-O1-O2- 

O4- O8- O9- O12 

W1-W2-W3-W4-W5- 

W12-W13-W14-W15-

T1-T2-T3-T4-T5-T6-

T11-T12 

8 

سالالازی در پدافند كالبَدی از توسالالعه نگرش علمی و ظرفیت

و هم افزا   طریق آموزش، تحقیق، توسالالالعه در تعامل عمیق

گاه ید علوم و با دانشالالال به منظور تول ها و مراكز علمی 

 های پیشرفته مورد نیازفناوری

S6-S7-S9-S10- 

O1-O2-O3-O6- 

O7-O9-O10- O12 

W1-W2-W3-W4-W5-

W6-W7-W8-W9-W10-

W11-W18-W21-W22-

W24 

 

 هانتیجه گیری و پیشنهاد

   بندی راهبردهای پدافند كالبَدییتمنظور تدوین و اولوبه در پاسالالخ به سالالؤال اصالاللی تحقیق،

          ای و اسالالالنادی و اسالالالتفاده از نظرات خبرگان؛ در نهایت نهاجا، با مطالعات گسالالالترده كتابخانه

شش حوزه 61 تعداد شد و به عامل مؤثر در  سایی  منظور تعیین عوامل داخلی و خارجی، شنا

یاتی، حسالالالاس و مهم نهاجا و نیز های حتعیین میزان اهمیت و تأثیر هر عامل در زیرسالالالاخت

نامه های مورد اشالالاره، پرسالالشتعیین وضالالعیت فعلی نهاجا در هر یک از عوامل در زیرسالالاخت

ید. مبتنی بر تحقیق طراحی و اط عات و داده ماری گردآوری گرد عه آ جام یاز از  های مورد ن

  یكالبَد ای پدافندها و تهدیدهنامه، نقات قوت و ضعف و نیز فرصتهای این پرسشتحلیل داده

صاء و پس از ایجاد ماتریس ضعیت فعلی نهاجا اح های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، تعیین و

 8 تعداد SWOTهای حیاتی، حسالالاس و مهم، با ایجاد ماتریس نهاجا در هر یک از زیرسالالاخت

شرح ذیل رتبه  به (QSPM) و با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک كمیراهبرد تدوین 

 بندی گردیده است.
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 های نهاجامیانگین میزان تأثیر راهبردها بر عوامل مؤثر بر زیرساخت (19)جدول 

ل
وام
 ع

ب
ری
ض

 

رد
هب
را

1
 

رد
هب
را

2
 

رد
هب
را

9
 

رد
هب
را

4
 

رد
هب
را

5
 

رد
هب
را

8
 

رد
هب
را

7
 

رد
هب
را

1
 

رد
هب
را

3
 

S1 4640144 2644 0678 0667 0688 0678 2 0688 0666 0622 

S2 4644886 0666 0688 0644 4678 0666 0600 2666 0611 0600 

S3 4644784 0666 0622 0622 0611 0666 0667 2 0667 0622 

S4 4644610 2 0667 0666 0611 0600 0611 2611 0600 0600 

S5 4644841 0622 0667 0667 0600 0667 0667 2600 0600 0600 

S6 4644886 0622 0688 0644 0666 0622 0678 0666 0678 2611 

S7 4644804 0678 2644 2600 0622 0666 0688 0667 0688 0667 

S8 4644228 2 0688 0666 0666 0678 0667 0678 0622 0 

S9 4644816 2611 0667 0667 0678 2611 0678 0688 2600 2644 

S10 4644884 0667 2611 2644 2622 2644 0678 0688 2600 2622 

S11 4644820 0678 0688 0688 0688 2611 0678 0678 0666 0678 

W1 4644886 2600 0667 0667 0678 2622 2666 0666 0666 0622 

W2 4644864 2644 0667 0688 0666 2622 2 0667 0600 0667 

W3 4644886 2622 0678 0688 0678 2644 2600 2644 0678 0622 

W4 4644784 0667 0666 0678 0678 0678 0644 0678 0611 0622 

W5 4644806 0667 0678 0667 2 2611 0667 0667 0644 0666 

W6 4644864 0666 0678 0666 0644 2 0667 0678 0666 0666 

W7 4644762 0678 0688 0678 0666 0678 0622 2611 0666 0611 

W8 4644762 2611 0688 2 2 0678 0688 2644 0678 0611 

W9 4644878 0678 0688 0666 0667 0666 0622 0666 0622 0622 

W10 4644877 0666 0667 0622 0667 0600 0666 0678 0644 0666 

W11 4644868 0688 2611 0667 0667 0667 0688 0678 0622 0622 

W12 4644624 0666 0622 0688 2 2611 0678 0666 2 0666 

W13 4644742 0688 2 0667 0666 2611 0666 0600 0622 0611 

W14 4640141 2600 0667 0688 0644 0678 2600 0622 2600 0666 

W15 4644861 0688 0678 0666 0600 0678 2600 0622 2644 0678 

W16 4644847 2644 0678 0678 0600 2611 0678 0688 0666 4688 

W17 4644876 2600 0666 0667 0600 2 0688 2 0667 0600 

W18 4644820 2622 2 0666 0678 2600 2611 2622 0622 0622 

W19 4644882 0666 0678 2611 0678 0678 0688 2611 0666 0622 

W20 4640407 0678 2 0600 0678 0667 0688 0688 0678 2644 

W21 4644766 0600 0667 2611 2611 2611 0667 0688 0666 2 

W22 4644627 0666 0688 2 2 0688 2611 0666 0678 2644 
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ل
وام
 ع

ب
ری
ض

 

رد
هب
را

1
 

رد
هب
را

2
 

رد
هب
را

9
 

رد
هب
را

4
 

رد
هب
را

5
 

رد
هب
را

8
 

رد
هب
را

7
 

رد
هب
را

1
 

رد
هب
را

3
 

W23 4644811 0600 0688 0678 2644 2 0622 0 0666 0667 

W24 4644718 0644 0678 0622 2611 0678 0666 0666 0644 0666 

O1 4642478 2600 2644 0667 2 2666 0688 0667 2688 2666 

O2 4640801 0600 2 0644 0611 0688 0622 4678 2644 2 

O3 4640860 0666 0667 0667 2622 2611 0678 0667 0678 2611 

O4 4640687 0666 2 0688 0600 2611 2611 2611 2644 2644 

O5 4640641 0678 2666 2667 0666 2611 2644 0678 0678 0667 

O6 4640861 0688 2622 2600 2 0688 0667 0667 2611 2611 

O7 4640870 0666 2622 2600 0667 0688 0688 0666 0688 0667 

O8 4640847 0688 2 0678 0667 0688 0678 0666 2667 2678 

O9 4642487 0688 2600 0667 0644 2600 0667 0622 2667 2622 

O10 4640772 0688 0688 0622 0622 2 2 0600 2600 2622 

O11 4640766 0688 2 2611 0622 2644 0622 0678 2 0688 

O12 4640840 0688 2622 0688 0666 0678 0688 0 2600 2600 

T1 4640840 2600 0667 0678 0666 0688 2 0666 0600 0644 

T2 4642421 2 0688 2 0622 0688 0678 0622 0666 0644 

T3 4640640 2611 0688 0678 0 0688 2644 0667 0600 0622 

T4 4640820 2611 0678 0667 0600 0667 2644 0678 0622 0611 

T5 4642428 2 0678 0667 0644 0688 2600 0667 0644 0644 

T6 4640860 2644 0678 0600 0644 2611 2600 0667 0678 0667 

T7 4640888 2644 0678 2 0600 2600 0666 0667 2 0600 

T8 4640861 2666 2600 0666 0600 2622 2611 0688 2622 0622 

T9 4640646 0666 0678 0666 0678 0666 0622 0666 0688 0622 

T10 4640276 2644 2611 2 0667 2600 0667 0622 2666 0678 

T11 4642471 0667 2 0666 2644 2611 0678 0667 2 0622 

T12 4640881 0667 2644 0667 0667 2611 0622 0622 2 0688 

T13 4640842 0600 0667 0611 0611 0678 0622 4688 0678 0666 

T14 4640611 0600 0667 0644 4688 0688 0600 0644 0688 0622 

های جمع نمره

 جذابیت
7671 7681 7627 7617 7684 7664 7606 7664 7606 
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 ( اولویت بندی و مطلوبیت راهبردهای تدوین شده پدافند کالبَدی نهاجا14جدول)

ت
وی
اول

ها 
رد
هب
را

 

مطلوبیت 

 راهبردها
 راهبردها

رد 1
هب
را

6
 

8/7 

  زا گیریبهره بومی با  هایظرفیت توسالالعه طریق از نهاجا هایزیرسالالاخت كالبَدی كیفیت ارتقاء

شمند فنیِ دانشِ مدیریت سجم و هو صل من سعه از حا شگیرانه هایاقدام تو   یکپارچه، افزا،هم پی

كالبَدی  پذیری آسالالیب كاهش هدف با هواپایه سالالخت تهدیدهای شالالناخت بر تمركز با ابتکاری

 نهاجا

رد 4
هب
را

4
 

81/7 

  ومیب طریق از نهاجا كالبَدی پدافند اجرایی و مهندسی فنی نظامات توسعه و سازیپیاده طراحی،

  تهدیدهای به پاسالالخگویی هدف با محوردانش هایروال و هارویه اسالالتانداردها، فرایندها، كردن

 هواپایه سخت

رد 0
هب
را

1
 

71/7 

  بخشالالی اسالالتحکام و پایدارسالالازی حیاتی، هایزیرسالالاخت آوری تاب افزایش و سالالازی مصالالون

  معکوس مهندسی از گیریبهره با نهاجا مهم هایزیرساخت سازیایمن و حساس هایزیرساخت

ستمرار هدف با مستقیم و   هوشمندانه پاسخگویی در رزم آمادگی و عملیاتی مداومت و كاركرد ا

 هواپایه تهدید سخت نوع و سطح هر به

رد 2
هب
را

8
 

64/7 

سیب كاهش ساخت پذیری آ ستفاده حداكثر با نهاجا هایزیر سی هایروش از ا شرفته، مهند  پی

  هایسالالامانه و تجهیزات ها،فناوری مقابل در هازیرسالالاخت و مراكز بندی سالالطح و بندی ثقل

 لثق مركز انهدام راهبرد با مقابله منظور به دشمن هوشمند و نوظهور نوین، تهاجمی و شناسایی

 نهاجا عملیاتی دكترین با متناسب دشمن توسط محور تأثیر عملیات و نهاجا

رد 6
هب
را

6
 

64/7 

سعه؛ فنی، دانش در خوداتکایی و خودكفایی صالح و مواد تولید و ساخت تو   با مقاوم و توانمند م

ستفاده صان دانش از ا ص صی بخش و بنیاندانش هایشركت بومی، متخ صو   تولید منظوربه خ

  هایتحریم با مقابله و وابسالالتگی كاهش ها،ضالالعف كمبودها، رفع ها،زدایی مانع و هاپشالالتیبانی

 ظالمانه

رد 6
هب
را

0
 

27/7 

صول، سازینهنهادی ساختی هایطرح ذات در كالبَدی پدافند م حظات و هاالزام ا   طریق از زیر

 نیف هایدستورالعمل و هانامهآئین استانداردها، و موضوعه ضوابط و قوانین رسانی روزبه و تدوین

 نهاجا اهمیت حائز هایزیرساخت پایدارسازی منظوربه دستی باال اسناد مطابق مهندسی
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  اسحس حیاتی، هایزیرساخت در پایدار امنیت برقراری و مراقبت جهت الزم تمهیدات بینیپیش

 دفاعی آمایش توسعه و ایجاد منظوربه جدید هایطرح در صحیح یابیمکان طریق از نهاجا مهم و

 هواپایه سخت تهدیدهای برابر در نهاجا هایزیرساخت سازی مصون راستای در

رد 8
هب
را

8
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 عاملت در توسعه تحقیق، آموزش، طریق از كالبَدی پدافند در سازیظرفیت و علمی نگرش توسعه

 یازن مورد پیشرفته هایفناوری و علوم تولید منظوربه علمی مراكز و هادانشگاه با افزا هم و عمیق
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  البَدیك پدافند اقدامات تأثیر به سبتن كاركنان و مدیران/ فرماندهان باور ارتقاء و سازی نهادینه

 عملیاتی توان ارتقاء هدف با مقدس دفاع تجارب سازی مستند و آموزش، سازیفرهنگ طریق از

 هواپایه. سخت در برابر تهدیدهای نهاجا

 

 
 هاهای جذابیت آنبندی راهبردهای تدوین شده با توجه به نمرهاولویت (1)نمودار

 

شالالده و راهبردهای تدوین شالالده در این پژوهش، پیشالالنهادات اجرایی  با توجه به عوامل احصالالاء

 گردد:آتی ارائه میپدافند كالبَدی نهاجا بشرح ذیل جهت اقدامات 

ستفاده از پدافند كالبَدی نهادینه*    در هاتهدید درست از درك با ایجادسازی و ارتقاء فرهنگ ا

 ؛این حوزه

شی، تقویت خودبا * ایجاد نفس در بین نیروهای متخصم و وری و اعتماد به فرهنگ بومی اندی

   ؛متعهد

صول و الزام * سازی ا سعه و نهادینه  شگاهپدافند كالبَ هایآموزش، تو سایر دی از طریق دان ها و 

 ؛مراكز آموزشی

جذب و ارتقاء مدیران،  باسخت هواپایه  هایمناسب رصد و پایش مستمر تهدیدظرفیت  ایجاد *

 ربط؛ذیها و نهادهای مند سازمان، تعامل همه جانبه و نظامتوسعه اشراف اط عاتی
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سعه  * ساختار مدیریت نظامنظارت راهبردی و ایجاد و تو سعه  ص ح و تو های فنی فرابخشی، ا

  ؛در این حوزه هانوین پدافند كالبَدی متناسب با نوع تهدید

سازنده، هم افزا و مؤثر به منظور * سب فناوری و دانایجاد تعامل   زاگیری با بهره مورد نیاز شك

یت یلظرف تانسالالال به المللی محیط ملی و بین هایها و پ جه  توان علمی و تجربی مراكز با تو

 ؛حوزه پدافند كالبَدیدر دانشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی 

سب برای انتقال دانش، فناوری، بانکایجاد  * ستر منا سامانهب سانهای اط ع های اط عاتی،  ی ر

ماندگی جهت كاهش عقب  شالالالورهای خارج از نظام سالالاللطه در حوزه پدافند كالبَدیو تجربه ك

 ؛هامتناسب با نوع تهدید های نوین در این حوزهدانش و فناوری

ایجاد و  با های كلیدی نهاجاها و مراكز سالالالامانهو توزیع زیرسالالالاخت حداكثری زدایی تمركز *

   ؛راكز پشتیبان امن، ایمن و پایدارتوسعه م

سعهها و طرحسازی و ذاتی نمودن امنیت، ایمنی و پایداری در بطن برنامه دینهنها*  ای های تو

گیری از ها با بهرههای حقوقی، قوانین، مقررات و دسالالتورالعملنهاجا از طریق ایجاد زیرسالالاخت

 ؛تاد كل نیروهای مسلح و ستاد آجاهای حمایتی سظرفیت

های اصول آمایش سرزمینی مناسب و متکی به ویژگی یابی صحیح و رعایتگیری از مکانبهره *

صول دفاع غیرعامل نوین در حوزه های مختلف با رعایت توزیع و پراكندگی موزون جغرافیایی و ا

سایی موقعیت مراكز حیاتی، حساس و فعالیت شنا ها در عرصه ایمن جغرافیا جهت جلوگیری از 

 ؛مهم نهاجا

  مداومت و كاركرد اسالالتمرار هدف با مسالالتقیم و وسمعک مهندسالالی ازحداكثری  گیریبهره *

 ها؛با تاب آورسازی حداكثری زیرساخت رزم آمادگی و عملیاتی

منظور به خصالالوصالالی بخش و بنیاندانش هایشالالركت بومی، متخصالالصالالان دانش از * اسالالتفاده

 اوممق و توانمند مصالح و مواد تولید و ساخت توسعه؛ فنی و دانش در خود اتکایی و خودكفایی

 در حوزه پدافند كالبَدی؛

  یهادستورالعمل و هانامهآئین استانداردها، و موضوعه ضوابط و قوانین رسانی روزبه و تدوین *

 ؛اهمیت حائز هایزیرساخت پایدارسازی منظوربه دستی باال اسناد مطابق مهندسی فنی

   وثقل  مراكز بندی سالالطح و بندی ثقل پیشالالرفته، مهندسالالی هایروش از اسالالتفاده حداكثر *

ساخت سایی هایسامانه و تجهیزات ها،فناوری مقابل در هازیر   و نوظهور نوین، تهاجمی و شنا

 ؛دشمن هوشمند

و  های حیاتی، حساسهای استتار، اختفاء و فریب الکترونیکی در زیرساختبکارگیری فناوری *

 مهم.
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 قدردانی

ساتید ، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار در مراحل مختلف این پژوهشكه و خبرگان  از ا

   نماییم.محققان قرار دادند، تشکر و قدردانی می
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