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 چکیده
های تحلیل و امتیازدهی متنوعی گشا است که در آن از فنمطالعات پدافند غیرعامل یک فرآیند راه

 شود. در واقع هدف اصلی تحقیق ارزیابیگیری آگاهانه استفاده میسازی بستر تصمیمجهت فراهم

بر پدافند غیرعامل، از دیدگاه  تأکیدگزینی پادگان نظامی صفر پنج کرمان با معیارهای مکان

 تحلیلی است. اطالعات و  -. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفیهستکارشناسان نظامی 

آوری شده است. )پرسشنامه( جمع های اسنادی و میدانیهای مورد نیاز با استفاده از روشداده

باشند کنند، میکارشناس نظامی که در پادگان صفر پنج کرمان خدمت می 21آماری شامل  جامعه

ها از . به منظور تجزیه و تحلیل دادهاندشده انتخابتصادفی  طوربهکه با استفاده از تکنیک دلفی 

هت ای و همچنین جنمونهو آزمون تی تک کلموگوروف اسمیرنوفآماری ، از آزمون SPSSنرم افزار 

استفاده  Excelافزار با استفاده از نرم DEMATELبندی و ضریب اهمیت معیارها از تکنیک اولویت

که پادگان صفر پنج  دهدای نشان مینمونههای تحقیق با توجه به آزمون تی تکشده است. یافته

در پادگان صفر  غیرعاملبر پدافند تأکیدگزینی با ارزیابی ابعاد مکان لحاظ ازکرمان وضعیت مطلوبی 

برپدافند  تأکیدگزینی پادگان نظامی با ارزیابی معیارهای مکانهمچنین از بین پنج کرمان دارند. 

شاخص بیشترین تعامل و 193/73، با مقدار شاخص دسترسیغیرعامل از دیدگاه کارشناسان نظامی 

 21/1 بامقدار محیطیزیست-جغرافیایی -طبیعیکمترین تعامل، شاخص  277/71با مقدار  امنیت

 عامل هستند.  تأثیرپذیرترین210/1فضایی با مقدار  -مؤثرترین عامل و شاخص کالبدی

 کلیدی: هایواژه

  ، پادگان صفر پنج، کارشناسان نظامی.غیرعاملگزینی، پدافند ابعاد مکان
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 مقدمه 

 گران،گیرد. در این میان کنشای اجتماعی است که در جوامع انسانی شکل میجنگ پدیده

گیرند های گوناگونی را به کار میدیگران، ابزارها و شیوهبرای تحمیل اراده و خواست خود به

ی مادی و انسانی در زمان مراکز تجمع سرمایه یمنزلهبهشهرها  بیندراین(. 7991 )یزدام فام،

اوانی خسارات فر هاآنحمله به  درنتیجهشوند؛ ای برای دشمن تبدیل میجنگ به هدف عمده

از دوران جنگ جهانی  هاآندوربرد و افزایش قدرت تخریب  هایسالحآورند. توسعه پدید می

 کامل طوربهزمان و مکان  هایمحدودیتپذیری شهرها در برابر تهاجم نظامی را از دوم، آسیب

کاهش  هایروشکرد. این امر موجب شد تا کشورها به  شهرها را تکمیل دفاعیبیآزاد و 

شهرها در برابر تهاجم نظامی اهمیت مضاعفی دهند، که خود در حوزه پدافند  پذیریبآسی

(. تحقق امنیت و توسعه پایدار 7991 )زرقانی، گیردمرتبط با آن جای می هایروشو  غیرعامل

اصول پدافند غیرعامل  کارگیریبهتوان با ایجاد و استقرار و ساخت فضاهای قابل دفاع و را می

نیازهای حیاتی،  تأمینزیربنایی،  هایفعالیت. هدف از پدافند غیرعامل، استمرار میسر ساخت

و تسهیل اداره کشور در شرایط تهدید و بحران و حفظ بنیه دفاعی، به  رسانیخدماتتداوم 

پدافند غیرعامل و کاستن از  هایطرحهنگام حمالت خصمانه دشمن از طریق اجرای 

(. SAATY, 2014) و تجهیزات حساس کشور است شدهاحداث هایساختمان پذیریآسیب

ای در تکمیل اهداف پدافند غیرعامل دارد، استفاده از های کلیدی که نقش عمدهیکی از شاخه

 (.  Yang, 2013) هستریزی شهری در مراکز حساس نظامی برنامه

 برخوردار انسان زندگی تاریخ اندازهبه قدمتی از هستی جهان در غیرعامل پدافند موضوع 

 به خود پیرامونی تهدیدات و حیوانات تهاجم خطر از ماندن اماندر برای اولیه هایانسان. است

 تدریجی شدن متمدن با بردند،می پناه طبیعی هایپناهگاه دیگر و درختان باالی و غارها

 شهری جوامع و گردید بیشتر امنیت به نیاز احساس شهری، زندگی گیریشکل و بشری جوامع

 قلعه، دژها، احداث و ساخت به اقدام دشمنان، تهاجم از شهر حفاظت و امنیت ایجاد برای

. (7993نمودند )شاهرخت و همکاران،  شهرها پیرامون در دفاعی موانع و دیوارها خندق، حصار،

 شاهد نیز دفاعی اقدامات آن تبعبه و تهاجمی تسلیحات بشری، تاریخ طول در راستا این در

 روندی و فرآیند و یافته ادامه کماکان فناوری و پیشرفت این و بوده گیریچشم حولت و تغییر

 .(7991)خانکشی پور و همکاران،  است گرفته خود به ناپذیراجتناب

امروزی برای مقابله با تهاجمات دشمن و تقلیل  هایجنگاقدامات پدافند غیرعامل در 

کلیدی،  هایزیرساختو گستره آن تمامی  ناشی از انواع حمالت دشمن که وسعت هایخسارت
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امنیت،  ازآنجاکه. گیردبرمی درو ... را  غیر انتظامی)حیاتی، حساس و مهم( نظامی و  مراکز ثقل

مطلوب و  هایمکانو در زمان حاضر شناسایی  باشدمییکی از نیازهای اساسی زندگی بشر 

 مؤثرو  موقعبههرها، باعث حضور در داخل ش هاپادگانمناسب جهت استقرار مراکز نظامی و 

آورد و از طرف دیگر، یکی از عوامل وقوع جرم را فراهم می هایمحلنیروهای انتظامی در 

مراکز  ویژهبهیابی تأسیسات و تجهیزات شهری اساسی و مهم در پدافند غیرعامل، موضوع مکان

مدیریت نظامی و انتظامی  بهینه مراکز یابیمکانشهری و  هایطراحی روازاین. هستانتظامی 

 توانمی ایضا   باشد که کمترین آسیب را در برابر حمالت دشمن متحمل شوند. ایگونهبهباید 

 برای موضوع این لیکن. گرددمی باز بشری تمدن قدمت به غیرعامل پدافند قدمت که نمود ادعا

 انسانی و طبیعی ناندشم برابر در مراقبت و حراست برای هاآن تالش صورتبه بشر هاینسل

 داشته مدنظر حوادث این از ماندن امان در برای را تمهیداتی تاریخ طول در و است شده نمایان

  خصوص این در بارزی هاینمونه حصارها و هاقلعه شهرها، حفاظتی باروهای و برج. است

 .باشندمی

 حیطه از موضوع این ،هادولت ایجاد و جدید عالم مقتضیات به توجه با نیز جدید عصر در

 پای شدن کشیده و دوم و اول جهانی جنگ بروز با. نمود پیدا انتقال ملی یگستره به شهری

 آن از پس. گرفت خود به علنی شکل و یافت بیشتری اهمیت موضوع این شهرها به هاجنگ

 بیشتر را بحث این اهمیت کشتارجمعی هایسالح با مرتبط جنگ هایچالش و سرد جنگ

 وارد بحث این کشورها، بین اخیر دهه هایجنگ و سپتامبر 77با وقوع حادثه  نهایت در و نمود

 و شهرها در غیرعامل پدافند نهایت در. شد اجرایی هایبرنامه و مطالعات از جدیدی فاز

 همواره دنیا مختلف نقاط و دوران در حوادث و تهدیدات وجود به توجه با مختلف کشورهای

پادگان صفر پنج کرمان که یکی از  یادشدهبا توجه به مطالب است.  بوده یانپیشین توجه مورد

و این پادگان در شهر کرمان که  باشدمیهای حساس آموزشی و انتظامی کشور پادگان

است و این مسائل حاکی از اهمیت باالی  شدهواقعشهر جنوب شرق کشور  ترینبزرگ

تواند در مواقع حساس، است که می شهرهای مالحظات پدافندی در مراکز نظامی و انتظام

امنیت بهتری برای  درنتیجهمدیریت نظامی و انتظامی شهرها را به نحوه مطلوب اداره کند و 

است که ضرورت انجام این پژوهش در ارزیابی معیارهای مکان  علتاینبهساکنان فراهم آورد و 

بر پدافند غیرعامل که هدف اصلی  أکیدتگزینی پادگان نظامی از دیدگاه کارشناسان نظامی با 

اصلی این تحقیق این است که آیا ارزیابی معیارهای  سؤال. همچنین هستاین پژوهش است، 
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نظامی در بحث پدافند غیرعامل از دیدگاه کارشناسان نظامی در پادگان گزینی پادگانمکان

 صفر پنج کرمان مطلوب بوده است؟
 

 پیشینه پژوهشمبانی نظری و 

 عاملغیر

های فیزیکی و انسانی، به هنگام وقوع بحران در شهرها، یکی از پذیری سرمایهمفهوم آسیب

شناسی، های مطالعاتی از قبیل جامعهترین مسائلی است که امروزه در بسیاری از بخشمهم

توجه قرارگرفته  شناسی اجتماعی، مدیریت بحران، علوم محیطی و پدافند غیرعامل موردانسان

پذیری چارچوب بسیار مناسبی را برای درک ماهیت بحران، طورکلی مفهوم آسیببهاست. 

وقایع بحرانی، آثار و پیامدهای ناشی از وقوع  بحران و همچنین واکنش در مقابل بحران در 

ای آورد و این مفهوم در دیدگاه پدافند غیرعامل از اهمیت ویژهسطح مختلف فراهم می

 .(Rustin, 2011) برخوردار است

ها و اقدامات پدافندی است که مستلزم ریزیپدافند غیرعامل دربرگیرنده تمامی طرح

(. پدافند غیرعامل به 7991)بهتاش و دیگران، باشدکارگیری سالح و تجهیزات  جنگی نمیبه

افزار نبوده و با اجرای آن کارگیری جنگشود که نیازمند بههایی اطالق میمجموعه اقدام

های مالی و تجهیزات و تأسیات حیاتی و حساس  نظامی و ز واردشدن خسارتتوان امی

ممکن کاهش داد )موحدی  غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا تلفات را به حداقل

غیرعامل نیازی به حضور انسان ندارد و قادر است در فقدان  طورکلی پدافند(. به7903نیا، 

مهم را افزایش  ها انسانی و تأسیسات حیاتی وگاهها، امنیت سکونتافزارنیروهای نظامی و جنگ

دفاع  -7شود:داده و نیروی دفاعی را  تقویت نماید. پدافند غیرعامل به دو بخش کلی تقسیم می

 (.7901)اصغریان جدی،  دفاع غیرعامل مصنوعی -2غیرعامل طبیعی

شده در اساس الگوی ارائه ی بربر مبنای مالحظات دفاع شهرهای ویژهبندی کاربریدسته

مقررات  27نویس  مبحث ( و پیش7992ها در برابر زلزله )طراحی ساختمان 2011نامه آیین

 ملی ساختمان به این شرح است:

های با مقیاس عمل کردی ملی و فراملی بااهمیت خیلی الف. مراکز حیاتی: شامل کاربری

(. انهدام کل با بخشی از این مراکز موجب 7992)مراکز مطالعات ساختمان و مسکن،  زیاد است

آمیز در نظام سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی بروز بحران و آسیب جدی و مخاطره
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و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، اجتماعی و دفاعی با سطح اثرگذاری در سراسر 

 (.7992چشمه، )محمدی ده شودکشور می

هایی با مقیاس عمل کردی ملی بااهمیت زیاد است. انهدام : شامل کاربریب. مراکز حساس

کل یا بخشی از این مراکز موجب بروز بحران و صدمات بسیاری در نظام سیاسی، هدایت، 

کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، اجتماعی و دفاعی با 

 (.7901)موحدی نیا،  شودیسطح اثرگذاری در سراسر کشور م

شود. این هایی با مقیاس عمل کردی محلی بااهمیت زیاد میپ. مراکز مهم: شامل کاربری

ها های مسکونی، تجاری، اداری، پارکنیکمراکز با سطح اثرگذاری محلی شامل ساختمان

های هایی بااهمیت کم مانند انبارهای صنعتی و غیره و نیز ساختمانانبارها، ساختمان

ها کمتر از دو برداری آنهای موقت که مدت بهرهداری و ساختمانهای مرغکشاورزی، سالن

 (.7901قیقات مسکن و ساختمان، ) مرکز تح است شدهسال است، تعریف

 مشخصات مراکز نظامی و انتظامی ازنظر دفاع غیرعامل

ها کارگیری آنصورت به الزامات و اصول پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات بنیادی است که در

 اند از:این اصول عبارت ریزی شهری نائل آمد.توان به اهداف پدافند غیرعامل در برنامهمی

هایی که در حوزه نفوذ جوار. کاربریالف. سازگاری فعالیت موردنظر در مکان با فعالیت هم

منطبق بوده و موجب یکدیگر  گیرند باید ازنظر سخنیت و همخوانی فعالیت باهمدیگر قرار می

توان به ها ازنظر سازگاری میاساس کاربری نگردد. بر های دیگرمزاحمت و مانع انجام فعالیت

 (.Kamran & Hosseini, 2010) کامال  سازگار، نسبتا  سازگار و نسبتا  ناسازگار تقسیم نمود

 ب. مطلوبیت مکان برای استقرار فعالیت موردنظر.

عالیت موردنظر با نیازهای منطقه. توجه به این مسئله بدون در ج. مناسب بودن مکان و ف

ای از معیارها برای باشد؛ بنابراین تعیین مجموعهپذیر نمینظر داشتن معیارهای مناسب امکان

 (.Rashidi, 2010) تعیین مکان مناسب جهت هر فعالیت شهری الزامی خواهد بود
 

 محدوده موردمطالعه

دقیقه طول  91درجه و  31دقیقه تا  30درجه و  31و همچنین بین  ، مرکز استانمانرک شهر

متری از 7133دقیقه عرض شمالی، در ارتفاع  79درجه و  91دقیقه تا  71درجه و  91شرقی و 

کیلومتری  7111 یهکتار بوده و در فاصله 72111شده است. مساحت این شهر سطح دریا واقع

  (.7901، خاندانی)کالنتری کوهی قرار داردجنوب شرق شهر تهران در یک موقعیت پای
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شهر  نیتربزرگاهمیت و امنیت در این شهر که  ازلحاظهمچنین پادگان صفر پنج کرمان 

است. این پادگان در آخرین نقطه از منطقه چهار  شدهواقع شودیمجنوب شرق کشور محسوب 

به کوه  سوکرگرفته که از یاستتار در وضعیت مطلوبی قرا ازلحاظ، که شدهساختهشهری کرمان 

 و از سوی دیگر به جنگل بزرگ قائم قرارگرفته است.

 
 محدوده موردمطالعه (1) شکل

 پیشینه پژوهش

به این « مبانی نظری معماری پدافند غیرعامل» ( در پژوهشی خود با عنوان7903فرزام شاد )

مبانی امنیتی در  اصول و کارگیریبههای مقاوم و نتیجه رسیده است که ساخت کاربری

باشد خسارات ثانویه را به طرز  ثرؤآثار بحران م کاهش درتواند مهم می تأسیساتو  هاسازمان

 گیری کاهش دهد. چشم

در شهر  غیرعامل( به بررسی و تحلیل تمهیدات اصول پدافند 7909پریزادی و همکاران )

طرات انسانی، طبیعی، ضمن بررسی عوامل مخا هاآنسقز به تحلیل و تفسیر پرداختند. 

که بایستی در ابعاد مختلف تغییرات و تحوالتی  اجتماعی و اقتصادی به این نتیجه رسیدند

 صورت گیرد تا شرایط الزم دراین زمینه فراهم آورد.

شهری ناشی از حمالت  پذیریآسیبارزیابی » ( در تحقیقی با عنوان7997)ر عزیزی و برناف

در  پذیریآسیبمیزان  ازنظرشهر تهران را  77 یمنطقه AHPو  GIS کارگیریبهبا  «هوایی
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درصد  1/92که  دهندمیتحقیق این ارزیابی نشان  هاییافته. بررسی کنندمقابل حمالت هوایی 

 متوسط به باالست. پذیریآسیبدارای  موردمطالعهی ساختمانی در محدوده هایبلوک

در  غیرعاملکاربرد پدافند »نوان ( در پژوهشی تحت ع7997) کامران و حسینی امینی

در قالب یک پژوهش پیماشی به « مطالعه موردی: شهر شهریار -ایمنطقهشهری و  ریزیبرنامه

ناشی از حمالت دشمن  هایخسارتکاهش  منظوربهبررسی متغیرهای مهم در پدافند غیرعامل 

های حیاتی، حساس کانو باال بردن  قدرت دفاعی و آستانه  مقاومت شهر شهریار و شناسایی م

و مهم پرداختند. نتایج  تحقیق بیانگر عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل در شهرک اداری 

در شهر شهریار  غیرعاملپدافند  مالحظاتشهریار است. با توجه به هدف تحقیق که ارزیابی 

تی باید این موضوع است که بسیاری از مراکز حساس و حیا دهندهنشانتحقیق  هاییافتهاست، 

 تمرکززدایی شونده و منتقل شوند.

گزینی در مکان غیرعاملخود به موضوع مالحظات پدافند  نامهپایان( در 7991) ریحانی

مراکز سوخت در شهر مشهد  پرداخته است. در این تحقیق ابتدا توزیع  فضایی مخازن سوخت 

بطه استقرار هرکدام با را GISو موقعیت هریک تشریح شده و سپس در محیط  هابنزینپمپو 

 .است قرارگرفتهو معیارهایی نظیر تراکم جمعیتی و مناطق مستعد خطر مورد تحلیل  هاشاخص

است و پیشنهادهایی جهت خروج مراکز سوخت به خارج  شدهمشخص پرخطردر پایان مناطق 

بنزین و های سازگاری و ناسازگاری در مورد پمپ ازنظر جوارهمهای از شهر و رعایت کاربری

 است.  شده ارائه هاآناصالح 

پدافند  هایراهبردیالزامات، مالحظات و » ( در پژوهشی با عنوان7997) خوش عمل

تهدیدات  برابر درحیاتی  هایزیرساختپایداری  منظوربه) غیرعامل در حوزه فناوری اطالعات

 کارگیریبهاقد تخریب، از سالح ف گیریبهرهنتیجه گرفته است که عواملی از قبیل  «سایبری(

، توزیع امن و مطمئن و هوشمند اطالعات، تولید علم و ظهور هافعالیتهای هوشمند در روبات

فعالیت و  سازیچابک، از الزامات پدافند غیرعامل و عواملی از قبیل فردمنحصربههای فناوری

رندگی در حوزه سایبری، ها، تولید قدرت بازداتجهیزات، تداوم و ماندگاری فعالیت سازیکوچک

کنترل سطح دسترسی به اطالعات حساس و پایداری شبکه در برابر تهدیدات، از مالحظات 

اساسی پدافند غیرعامل و همچنین عواملی مانند ضریب جراحات و تلفات انسانی، کنترل سطح 

سازمانی ، ایجاد بخش پژوهیآیندهاطالعاتی تأسیسات حیاتی، سناریونویسی و  هایپذیریآسیب

امنیت فضای سایبر ملی و تالش برای حقوق سازی جنگ اطالعاتی بدون درگیری مستقیم از 
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 هایزیرساختپایداری  منظوربهراهبردهای اساسی دفاع غیرعامل در حوزه فناوری اطالعات 

 و تهدیدات سایبری است. هاپذیریآسیبحیاتی در برابر 
 

 شناسی پژوهشروش

در این . تحلیلی است -نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفیپژوهش، اصلی  با توجه به هدف

بر پدافند غیرعامل از دیدگاه  تأکیدگزینی پادگان نظامی با پژوهش برای ارزیابی معیارهای مکان

 -فضایی، طبیعی -های )کالبدیکارشناسان نظامی در پادگان صفر پنج کرمان از  گویه

( در ذیل 7) ( که در جدولاقتصادی  -امنیت و اجتماعی ، دسترسی،محیطیزیست -جغرافیایی

پدافند  درزمینه شدهانجامتحقیقات  گیریبهرهپژوهش با  هایشاخصنامبرده، که این ابعاد و 

گزینی انبارهای اقالم ضروری از منظر ، تدوین معیارهای مکان7999: قلندیان، ازجملهعامل غیر

طراحی شهر زیرزمینی گوجی در ویتنام از منظر  سازیمستند، 7999پدافند غیرعامل، فالحی، 

عرضه سوخت شهری از  یابیمکان، تحلیل فضایی و 7999زاده خوشخو، پدافند غیرعامل، خلیل

بر  تأکیدشهر مشهد با  هایبیمارستان شناسیآسیب، 7992، حسینی، غیرعاملمنظر پدافند 

کاربری ویژه از دیدگاه پدافند  جواریهممکانی  سازیمدل، 7999چشمه، پدافند غیرعامل، ده

: راهبردی در دفاع غیرعامل، پدافند 7992 اکبرپوری،اهواز، علی شهرکالندر  غیرعامل

بر  تأکیدبا  غیرعاملشهری متناسب یا پدافند  ریزیبرنامه، 7999سرزمینی، پورمحمدی، 

مراکز  یابیمکان، 7992بهینه کاربری اراضی هری سنندج، شکوهی،  ریزیبرنامهارزیابی و 

 بر انتظامی مراکز فضایی -مکانی ، تحلیل7999و  صادقی،  غیرعاملنظامی از  دیدگاه پدافند 

 اقتصادی و اجتماعی طبیعی، -کالبدی معیارهای بر تأکید با غیرعامل پدافند اصول اساس

 غیرعاملفند پدا زمینه دراز دیدگاه موجود  گیریبهرهبیرجند(. همچنین با  شهر ؛موردمطالعه)

 .آمد به دست موردمطالعهبا محدوده  هاشاخصاین  سازیبومیو 

)اینترنت، مقاالت، مجالت،  یاروش کتابخانه -7: شدهانجامها از دو طریق آوری دادهجمع 

گزینی پادگان معیارهای مکان نهیزم در ازین موردهای اطالعات ها و ....( داده، گزارشهاکتاب

از روش پیمایشی برای دریافت اطالعات کمی  -2 پرداخته شد. هاآنو به نظامی مشخص شد 

 -فضایی، طبیعی -)کالبدی شدهاستخراجهای شاخص بر اساسپژوهش از طریق پرسشنامه 

 اقتصادی( که شامل پنج طیف -، دسترسی، امنیت و اجتماعیمحیطیزیست -جغرافیایی

است. و  شدهاستفاده، سؤال 77(، شامل قبولابلغیرق، متوسط، نامطلوب، تحملقابل، قبولقابل)

 است. شدهمهیضمنمونه پرسشنامه در آخر مقاله 
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 طوربهتکنیک دلفی استفاده و حجم نمونه  از نمونه حجم محاسبه برایدر تحقیق حاضر  

نفر از کارشناسان نظامی پادگان صفر پنج کرمان  21، موردمطالعهتصادفی در پادگان 

کار  13یعنی کسانی انتخاب شدند که در دسترس بودند در محیط پادگان  .اندشدهانتخاب

 قسمت آخر پژوهش اینتیجهنظامی و طبق  درزمینه، و این افراد دارای تخصص کردندمی

پژوهش  سؤاالتو نسبت به  اندرسیده اینظریهبه اشباع  آمدهدستبه( که گیرینتیجه)بحث و 

 توافق داشتند.

در تحقیق  کنندگانشرکتحقیق پایشی، اعتبار روش دلفی به تعداد ت هایروشبرخالف 

در پژوهش است. حداقل  کنندهشرکتبستگی ندارد بلکه وابسته به اعتبار علمی متخصصان 

ی به طراحی پژوهش دارد. یعنی گبست اتکاقابلها برای حصول به نتیجه تعداد اعضای پنل

ظامی آن افرادی انتخاب کردند که در دسترس و محیط ن 13محققان پژوهش با توجه پادگان 

 تکنیک دلفی شامل: هایویژگیبودند. 

شخصی است که  سؤاالتدر پاسخ به  شدهتضمینبیشترین مزایای تکنیک دلفی، گمنامی  -

 دیگران به در باشند. تأثیرکند از هرگونه نفوذ و می تشویق رادیگران 

 .دهدمیرا ارائه  چندبعدیهای و وضعیت ایرشتهبینقابلیت اخذ دامنه وسیعی از متغیرهای  -

 .ایجاد وفاق سریع -

 .عدم محدودیت جغرافیای برای شرکت -

  .قابلیت پوشش دادن طیفی وسیعی کارشناسان -

 .گرایانهجلوگیری از غلبه تفکر گروه -

 .پیچیده بعدیتکموضوعات  بینیپیشقدرت  -

ز راندهای رفت و برگشتی اطالعات کمی و کیفی انجام تکنیک دلفی و در هریک ا فرایند در

تحلیل بر اساس اهداف  هایروش. شوندمی آوریجمعو سایر ابزارهای پژوهش  هاپرسشنامهاز 

. آمارهای اصلی شوندمیتعیین  کنندگانشرکتو تعداد  سؤاالتدلفی، ساختار راندها، نوع 

 هایشاخصین، میانه و نما( و )میانگ مرکزی هایشاخصدر مطالعات دلفی  شده استفاده

 نما ودر این میان، استفاده از میانه  .پراکندگی )انحراف معیار و محدوده میان چارکی( است

 بر شدهطراحی هایایپرسشنامه، استفاده از میانه برای هاپژوهشو در بعضی  باشدمی ترمطلوب

 هایدادهنیز برای گزارش  است. استفاده از نما شده توصیه شدهطرحمقیاس لیکرت  اساس

فرآیند دلفی تمایل به نمایش همگرایی یا تقارب داشته  چراکهاست؛  شدهتوصیهدلفی مناسب و 

باشد.  کنندهگمراهشاید از میانگین و میانه  اصوال مناسب است و  نقطه دوکه خود یک نقطه یا 
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، متخصصین، تکرار پرسشنامه سؤاالتپرسشنامه دلفی،  ؛اجزاء و عناصر اصلی دلفی شامل

و دلیل انتخاب نمونه . باشدمی، گمنامی اعضا، آنالیز نتایج، زمان، شدهکنترلبازگویی، بازخورد 

اساس و پایه روش یا تکنیک دلفی بر این است که از این تکنیک موردنظر این بوده که چون 

بنابراین برخالف  ؛است نظرترین بینی آینده صائبنظر متخصصان هر قلمرو علمی در مورد پیش

در پژوهش که به  کنندگانشرکت شمار بهنه  دلفی های پژوهش پیمایشی، اعتبار روشروش

 کننده بستگی دارد.اعتبار علمی متخصصان شرکت

، هاپتانسیلف بهبود درک ما از مشکالت، همچنین این روش مواقعی مناسب است که هد 

گفت روش دلفی جایگزینی برای  توانمی اختصاربه. باشدمی هابینیپیشو توسعه  هاحلراه

 غیرعامل پدافندگذاری به میزان اهمیت معیارهای محاسبات چهره به چهره است. برای ارزش

دلفی تعریف گردید. سپس،  در پنل کنندگانشرکتدر پادگان در مرحله اول پژوهش برای 

 درنهایتداوطلبان مشارکت در این پنل شناسایی و به تعیین اعضای پنل پرداخته شد. که 

وند. همچنین در این پژوهش، شنفر را شامل می 21تا  3کنندگان در تحقیق دلفی از شرکت

این امر  برای. هستهای آمار توصیفی و استنباطی اطالعات بر اساس روش وتحلیلتجزیهروش 

آزمون های آماری، ها از آزموناست. جهت تحلیل داده شده استفادهSPSS آماری  افزارنرماز 

است. و همچنین جهت  شدهگرفتهای بهره نمونهتکو آزمون تی کلموگوروف اسمیرنوف

 EXCELافزار با استفاده از نرم DEMATELبندی و ضریب اهمیت معیارها از تکنیک اولویت

 است. شدهرفتهگبهره 

، به سنجش نظر خبرگان درباره یک موضوع یا متغیر تکنیک دیمتل دلیل استفاده

جهت و شدت  توانمی. در این روش عالوه بر تعیین استقالل یا عدم استقالل، پردازدمی

 هایمقایسهبر اساس  گیریتصمیمهای انواع روش اثرگذاری را نیز مشخص کرد. همچنین از

مندی از قضاوت خبرگان در استخراج عوامل یک سیستم و ساختاردهی بهرهزوجی است، با 

مراتبی از عوامل موجود  ، ساختاری سلسلههاگرافاصول نظریه  کارگیریبهبا  هاآنبه  مندنظام

که شدت اثر روابط مذکور  ایگونهبه، دهدمیمتقابل ارائه  اثرو  تأثیردر سیستم همراه با روابط 

. روش دیمتل جهت شناسایی و بررسی رابطه متقابل کندمیتیاز عددی معین ام صورتبهرا 

 دارجهتهای گراف ازآنجاکه. شودمیبین معیارها و ساختن نگاشت روابط شبکه به کار گرفته 

ند نشان دهند، لذا تکنیک دیمتل مبتنی بر نمودارهایی توانمیروابط عناصر یک سیستم را بهتر 

را  هاآنل درگیر را به دو گروه علت و معلول تقسیم نماید و رابطه میان تواند عواماست که می

تکنیک دیمتل عموما  برای بررسی مسائل بسیار  د.درآور درکقابلیک مدل ساختاری  صورتبه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C
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 مورداستفادهوجود آمد. این روش برای ساختاردهی به یک دنباله از اطالعات  پیچیده جهانی به

 قرار داده، موردبررسیامتیازدهی  صورتبهشدت ارتباطات را  کهطوریبه. گیردمیقرار 

. مزیت این پذیردمیناپذیر را  را تجسس نموده و روابط انتقال هاآن بااهمیتتوأم  بازخوردها

، روشنی و شفافیت آن در انعکاس ارتباطات متقابل ایشبکهروش نسبت به تکنیک تحلیل 

متخصصان قادرند با تسلط بیشتری به  کهطوریبه. باشدمیای وسیعی از اجزاء میان مجموعه

تکنیک دیمتل  .عوامل بپردازند میان )جهت و شدت اثرات( با اثرات رابطه دربیان نظرات خود 

 شامل شش مرحله است که شامل:

 (M) گام اول: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی -7

 گام دوم: ماتریس نرمالیزه شده -2

 i-nماتریس  گام سوم: -9

فرمول قیاز طرماتریس روابط کل که  گام چهارم: -1 
1

S I N


  

Zماتریس روابط کل -3 N S  

 ترسیم دیاگرام علی و معلولی -1

 در پژوهش حاضر کاررفتهبههای ( ابعاد و شاخص1) جدول

 هازیرشاخص هاشاخص

کالبدی و 

 فضایی

 -9وسعت، مالکیتت  ازنظرزمین پادگان نظامی  -2زنظرشیب و جنس خاک، زمین پادگان نظامی ا -7

 کاربری وضع موجود ازنظرزمین پادگان نظامی 

 طبیعی

 جغرافیایی 

 محیطیزیست

وضتعیت -2، رعتدوبرقدما، تابش، بارش، فشتار،رطوبت، ستیل و  ازنظروضعیت اقلیم و هیدرولوژی  -7

و وضتتعیت  -9، رستتوب و فرستتایش لغتتزشزمتتینگستتل،  ازنظتترو ژئومورفولتتوژی  شناستتیزمین

و  منتاطق گردشتگری و  هاخانهتصفیه، هاگورستاندوری منابع آلوده،  ازنظرپادگان  محیطیزیست

 غیره

 دسترسی

 ای و ارتبتاطی،جتاده هایشتریاندسترستی بته  ازنظترو شبکه ارتباطی پادگان  هاراهدسترسی به  -7

و منتابع  هازیرستاختدسترستی بته  -2معتابر،دسترسی جایگزین و نسبت به عترض  تأمینامکان 

دسترسی به خدمات در پادگتان از  -9 انرژی پادگان از قبیل برق، آب و دسترسی به منابع سوخت

و دسترستی بته  نشتانیآتش هایایستگاهقبیل  دسترسی به مراکز تجمع افراد، دسترسی به مراکز 

 فضاهای سبز

 امنیت
بترق،  هتایدکلاصتلی،  هتایراهاز قبیتل مراکتز جمعیتتی،  هتمم وفاصله از مراکتز حستاس  ازنظر -7

 وضعیت استتار و اختفای پادگان نظامی -2 مترو و غیره هاایستگاه

اجتماعی و 

 اقتصادی

وضعیت اجتماعی و فرهنگتی خانوارهتای منتاطق پیرامتونی  -2 تراکم جمعیت در محدوده  پادگان -7

 ونقلحملو هزینه  سازیآمادهیمت، هزینه ق ازنظرفضا  -شاخص اقتصادی زمین -9 پادگان
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 پژوهش هاییافته
 آزمون کلموگوروف اسمیرنوف

تحقیق و استخراج نتایج  موردبحثهای در جدول ذیل جهت تعیین نوع آزمون در تحلیل داده

 است.  قرارگرفته موردسنجشحاصله، نرمال بودن ابعاد اصلی تحقیق 
 نوف( نتایج آزمون کلموگروف اسمیر2) جدول

 sig<  0.05    کارشناس 20                       تعداد جامعه نمونه:

ارزیابی معیارهای مکان گزینی  پادگان  اصول 

 تأکیدنظامی از دیدگاه کارشناسان نظامی با 

 بر پدافند غیرعامل

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری

نتیجه 

 آزمون
 مورداستفادهنوع آزمون 

 On Sample T-test نرمال 710/1 113/1 فضایی -کالبدی 

 On Sample T-test نرمال 113/1 179/1 محیطیزیست -جغرافیایی -طبیعی

 On Sample T-test نرمال 122/1 129/1 دسترسی

 On Sample T-test نرمال 229/1 171/1 امنیت

 On Sample T-test نرمال 311/2 1271/1 اجتماعی و اقتصادی

 

 یانمونهآزمون تی تک 

 بر روی در شاخص کالبدی و فضایی  اینمونهمون تی تک آز

ی که سطح معناداری بیشتر از هایمؤلفه( 9در جدول شماره ) موردبررسی هایمؤلفهاز میان 

 برپدافند تأکیدگزینی پادگان نظامی با در ایجاد معیارهای مکان هاآن( دارند نقش 13/1)

های کالبدی و فضایی پذیرفته نگردید. مؤلفهغیرعامل از دیدگاه کارشناسان نظامی در شاخص

 واقع یرشپذ مورد( 13/1در جدول مذکور با داشتن سطح معناداری کمتر از ) شدهمشخص

بر پدافند  تأکیدگزینی پادگان نظامی با ایجاد معیارهای مکان ها درمؤلفه. به عبارتی اندشده

 اند. فضایی مؤثر بوده و غیرعامل از دیدگاه کارشناسان نظامی در شاخص کالبدی
 در شاخص کالبدی و فضایی ای( نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه3) جدول

 گویه های شاخص کالبدی

 فضایی

Test Value = 3 

 میانگین
انحراف 

 معیار

مقدار 

 tآماره 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

اختالف 

از 

 میانگین

میزان اختالف در 

سطح اطمینان 

 درصد 59

حد 

 پایین

حد 

 باال

و  شیب ازنظرزمین پادگان نظامی 

 جنس خاک
13/1 031/7 211/3 121/ 111/ 102 913/ 
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وسعت،  ازنظرزمین پادگان نظامی 

 مالکیت
33/9 770/2 111/9- 191/ 231/- 111/- 211/ 

کاربری  ازنظرزمین پادگان نظامی 

 وضع موجود
21/1 311/ 392/7 11/ 231/ 191/- 113/ 

 

گزینی پادگان نظامی با ای در راستای ارزیابی معیارهای مکانتک نمونه Tحاصل از نتایج 

پدافند غیرعامل از دیدگاه کارشناسان نظامی در شاخص کالبدی و فضایی در جامعه  بر تأکید

( اختالف معناداری 31/1) شدهمحاسبه( و مقدار 9دهد بین حد مبنا )نمونه نشان می

(111=/sig.وجود ندارد )  (   9) بیشتر از حد استاندارد شدهمحاسبهمقدار  کهییازآنجایعنی

زمانی  .وجود نداردباشد اختالف معناداری می 13/1( و همچنین سطح معناداری کمتر از 31/1)

باشد،  13/1از و سطح معناداری بیشتر  کمتر باشد 9اختالف معنادار دارد که از حد مبنا یعنی 

شاخص  ازلحاظکرمان در وضعیت مطلوبی  پنج صفرپادگان نظامی  که کنیمبیان می یجهدرنت

بر  تأکیدفضایی از دیدگاه کارشناسان نظامی در ایجاد مکان گزینی پادگان نظامی با  -کالبدی

 قرار دارد. غیرعاملپدافند 
 بر روی کل شاخص کالبدی و فضایی اییج حاصل از آزمون تی تک نمونه( نتا4) جدول

 شاخص

Test Value = 3 

 میانگین
 انحراف

 معیار

مقدار 

آماره 
t 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

 اختالف

از 

 میانگین

میزان اختالف در 

 59 سطح اطمینان

 درصد

حد 

 پایین

حد 

 باال

 کالبدی

 فضایی 
31/1 110/1 991/7 111/1 710/1 311/1- 911/1 

 

 محیطیزیست -جغرافیایی -در شاخص طبیعی اینمونهآزمون تی تک 

گزینی ( در ایجاد معیارهای مکان3) مؤلفه مشخص در جدول 9درصد نقش  93با احتمال 

 پدافند غیرعامل از دیدگاه کارشناسان نظامی در شاخص  بر تأکیدپادگان نظامی با 

( به 9با حد مبنا ) هاآنپذیرفته گردید، با توجه به مقایسه  محیطیزیست -جغرافیایی -طبیعی

غیرعامل از  پدافند بر تأکیدگزینی پادگان نظامی با ایجاد معیارهای مکانها در عبارتی مؤلفه

 است. یرشموردپذ محیطیزیست -جغرافیایی -دیدگاه کارشناسان نظامی در شاخص طبیعی
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 محیطیزیست -جغرافیاییدر شاخص طبیعی  ای ( نتایج آزمون تی تک نمونه9) جدول

 گویه های شاخص

 محیطیزیست -جغرافیایی -طبیعی 

Test Value = 3 

 میانگین
انحراف 

 معیار

مقدار 

 tآماره 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

اختالف 

از 

 میانگین

میزان اختالف در 

سطح اطمینان 

 درصد 59

حد 

 پایین

حد 

 باال

دما،  ازنظروضعیت اقلیم و هیدرولوژی 

تابش، بارش، فشار،رطوبت، سیل و 

 رعدوبرق

210/1 199/7 019/7 197/ 731/ 212/- 011/ 

و ژئومورفولوژی  شناسیزمینوضعیت 

 ، رسوب و فرسایشلغزشزمینگسل،  ازنظر
31/9 137/2 190/7 111/ 111/ 939/ 019/ 

دوری  ازنظرپادگان  محیطیزیستوضعیت 

و  هاخانهتصفیه، هاگورستانمنابع آلوده، 

 غیره

99/1 100/7 193/7 113/ 731/ 970/- 172/ 

 

درراستای ارزیابی معیارهای مکان گزینی پادگان نظامی با  ایتک نمونه Tنتایج حاصل از 

 -جغرافیایی -برپدافند غیرعامل از دیدگاه کارشناسان نظامی در شاخص طبیعی تأکید

( 11/1) شدهمحاسبه( و مقدار 9دهد بین حد مبنا )در جامعه نمونه نشان می محیطیزیست

بیشتر از حد  شدهمحاسبهمقدار  کهییازآنجاد. یعنی ( وجود دارsig/=171اختالف معناداری )

وجود باشد اختالف معناداری می 13/1و همچنین سطح معناداری کمتر از  11/1 ،(9) استاندارد

 و سطح معناداری بیشتر از کمتر باشد 9زمانی اختالف معنادار دارد که از حد مبنا یعنی  ،ندارد

گیریم که نتیجه می هستبیشتر از حد استاندارد  شدههمحاسبمقدار  کهییازآنجاباشد و  13/1

 -جغرافیایی -شاخص طبیعی ازلحاظپادگان نظامی صفر پنج کرمان در وضعیت مطلوبی 

بر  تأکیدگزینی پادگان نظامی با از دیدگاه کارشناسان نظامی در ایجاد مکان محیطیزیست

 قرار دارد. غیرعاملپدافند 
 محیطیزیست -جغرافیایی -بر روی  کل شاخص طبیعیای مون تی تک نمونه( نتایج حاصل از آز6) جدول

 شاخص

Test Value = 3 

 میانگین
 انحراف

 معیار

مقدار 

 tآماره 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

 اختالف

از 

 میانگین

میزان اختالف در سطح 

 درصد 59 اطمینان

 حد باال حد پایین

 -جغرافیایی -طبیعی

 محیطیزیست
11/1 179/7 370/7 171/ 010/ 219/ 393/ 
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 نمونه در شاخص دسترسیآزمون تی تک

 9( مشخص گردید که 1های جدول )بر روی هر یک از گویه شدهانجامبا توجه به محاسبات 

( 13/1درصد دارای سطح معناداری کمتر از ) 93شاخص دسترسی با احتمال  موردبررسیگویه 

پدافند غیرعامل  بر تأکیدنظامی با پادگان  گزینیهای مکاندر ایجاد معیار هاآنبوده و عملکرد 

هر  یاثربخشقرار گردید. میزان  یرشپذ مورداز دیدگاه کارشناسان نظامی در شاخص دسترسی 

کارشناسان نظامی را با مقایسه میانگین هر یک با حد  موردنظردر اصل  هامؤلفهیک از این 

 یاثربخش دباش 9چه این مقدار میانگین بیشتر از  دهیم که هرقرار می موردسنجش( 9مبنای )

غیرعامل از دیدگاه کارشناسان  پدافند بر تأکیدگزینی  پادگان  نظامی با آن در معیارهای مکان

 نظامی در شاخص دسترسی بیشتر بوده است. 
 در شاخص دسترسی اییج حاصل از آزمون تی تک نمونهنتا (7) جدول

 گویه های شاخص دسترسی

Test Value = 3 

 میانگین
انحراف 

 معیار

مقدار 

 tآماره 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

اختالف 

از 

 میانگین

میزان اختالف در 

 59سطح اطمینان 

 درصد

 حدپایین
حد 

 باال

و شبکه ارتباطی پادگان   هاراهدسترسی به 

ای و جاده هایشریاندسترسی به  ازنظر

 دسترسی جایگزین تأمینامکان  ارتباطی،

 و نسبت به عرض معابر

90/1 139/7 929/2 172/ 101/ 211/ 932/ 

و منابع انرژی   هازیرساختدسترسی به 

پادگان از قبیل برق، آب و دسترسی به 

 منابع سوخت

13/9 113/7 731/2- 121/ 201/- 011/- 921/- 

دسترسی به خدمات در پادگان  از قبیل  

دسترسی به مراکز تجمع افراد، دسترسی 

و  نشانیآتش هایایستگاهمراکز  به

 دسترسی به فضاهای سبز

17/1 191/ 911/7 121/ 131/ 229/- 911/ 

 تأکیدگزینی پادگان نظامی با ای در راستای معیارهای مکانتک نمونه Tنتایج حاصل از 

اخص  دسترسی جامعه نمونه نشان برپدافند غیرعامل از دیدگاه کارشناسان نظامی در ش

( وجود sig=121/1( اختالف معناداری )31/1) شدهمحاسبه( و مقدار 9حد مبنا ) دهد بینمی

گیریم که پادگان نتیجه می هستبیشتر از حد استاندارد  شدهمحاسبهمقدار  کهازآنجاییدارد. 
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شاخص دسترسی از دیدگاه کارشناسان  ازلحاظنظامی صفر پنج کرمان در وضعیت مطلوبی 

 قرار دارد. غیرعاملنی پادگان نظامی با تا کید بر پدافند نظامی در ایجاد مکان گزی
 بر روی کل شاخص دسترسی ای( نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه8) جدول

 شاخص

Test Value = 3 

 میانگین
 انحراف

 معیار

مقدار 

 tآماره 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

از  اختالف

 میانگین

میزان اختالف در سطح 

 درصد 59 اطمینان

 حد باال حد پایین

 /137 173/7 /139 /121 279/2 /392 31/1 دسترسی

 

 در شاخص امنیت اینمونهآزمون تی تک

باشند. پذیرش نقش و عملکرد ( می13/1در این گروه دو مؤلفه دارای سطح معناداری کمتر از )

از  هااز آن واقع شد. از طرفی مقایسه میانگین هر یک موردپذیرشمؤثر این مؤلفه در امنیت 

دارند که  هاییآنها ( بیانگر آن است که بیشتر عملکرد را در میان دیگر مؤلفه9حد مبنای )

گزینی  آن در ایجاد معیارهای مکان اثربخشیبیشتر از حد مبناست و در  شانمیانگینمقدار 

منیت بیشتر برپدافند غیرعامل از دیدگاه کارشناسان نظامی در شاخص ا تأکیدپادگان  نظامی با 

 بوده است.
 در شاخص امنیتای ( نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه5) جدول

 های شاخص امنیتگویه

Test Value = 3 

 میانگین
انحراف 

 معیار

مقدار 

 tآماره 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

اختالف 

از 

 میانگین

میزان اختالف در 

 59سطح اطمینان 

 درصد

حد 

 پایین

حد 

 باال

از  و مهماصله از مراکز حساس ف ازنظر

ی اصلی، هاراهقبیل مراکز جمعیتی، 

 مترو و غیره هاایستگاهبرق،  هایدکل

13/1 091/7 190/9 171/ 113/ 131/ 990/2 

 919/7 -/913 -/229 /111 -190/7 /907 11/9 وضعیت استتار و اختفای پادگان نظامی

 تأکیدگزینی پادگان  نظامی با ای مکانای در راستای معیارهتک نمونه Tنتایج حاصل از 

دهد برپدافند غیرعامل از دیدگاه کارشناسان نظامی در شاخص امنیت در جامعه نمونه نشان می

( وجود ندارد. sig=192/1( اختالف معناداری )13/1) شدهمحاسبه( و مقدار 9بین حد مبنا )

و همچنین سطح  13/1 ،(9) ردبیشتر از حد استاندا شدهمحاسبهمقدار  کهازآنجایییعنی 
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. زمانی اختالف معنادار دارد که وجود نداردباشد اختالف معناداری می 13/1معناداری کمتر از 

مقدار  کهازآنجاییباشد و  13/1 و سطح معناداری بیشتر از کمتر باشد 9از حد مبنا یعنی 

نظامی صفر پنج کرمان  گیریم که پادگاننتیجه می هستبیشتر از حد استاندارد  شدهمحاسبه

گزینی شاخص امنیت از دیدگاه کارشناسان نظامی در ایجاد مکان ازلحاظدر وضعیت مطلوبی 

 قرار دارد. غیرعاملپادگان نظامی با تا ید بر پدافند 
 بر روی کل شاخص امنیت ای( نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه10) جدول

 شاخص

Test Value = 3 

 میانگین
 انحراف

 عیارم

مقدار 

 tآماره 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

از  اختالف

 میانگین

میزان اختالف در سطح 

 درصد 59 اطمینان

 حد باال حد پایین

 /991 -/711 /790 /192 /901 /113 13/1 امنیت

 
 در شاخص اجتماعی و اقتصادی اینمونهآزمون تی تک 

باشند. پذیرش ( می13/1معناداری کمتر از ) ، تنها دو مؤلفه دارای سطحهامؤلفهدر این گروه از 

واقع شد. از طرفی مقایسه  موردپذیرشنقش و عملکرد مؤثر این مؤلفه در اقتصادی و اجتماعی 

( بیانگر آن است که بیشتر عملکرد را در میان دیگر 9از حد مبنای ) هااز آنمیانگین هر یک 

آن در ایجاد  اثربخشیتر از حد مبناست و در بیش شانمیانگیندارند که مقدار  هاییآنها مؤلفه

برپدافند غیرعامل از دیدگاه کارشناسان نظامی در  تأکیدگزینی پادگان نظامی با معیارهای مکان

 بوده است. بیشترشاخص اجتماعی و اقتصادی 
 در شاخص اجتماعی و اقتصادیای ( نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه11) جدول

 ماعی و اقتصادیهای شاخص اجتگویه

Test Value = 3 

 میانگین
انحراف 

 معیار

مقدار 

 tآماره 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

اختالف 

از 

 میانگین

میزان اختالف در 

 59سطح اطمینان 

 درصد

حد 

 پایین

حد 

 باال

 972/7 /311 /921 /111 190/9 /911 97/1 تراکم جمعیت در محدوده پادگان

انوارهای وضعیت اجتماعی و فرهنگی خ

 مناطق پیرامونی پادگان
11/9 207/7 993/- 111/ 213/- 119/- 919/7 

قیمت،  ازنظرفضا -شاخص اقتصادی زمین

 ونقلحملو هزینه  سازیآمادههزینه 
11/9 291/7 120/- 129/ 030/- 110/- 012/- 



 7991 تابستان ،9شماره  ،سوم سال پژوهی دفاعی،آینده فصلنامه 720

 

 تأکیدگزینی پادگان نظامی با ای در راستای معیارهای مکانتک نمونه Tنتایج حاصل از 

برپدافند غیرعامل از دیدگاه کارشناسان نظامی در شاخص  اجتماعی و اقتصادی در جامعه 

( اختالف معناداری 31/1) شدهمحاسبه( و مقدار 9دهد بین حد مبنا )نمونه نشان می

(113/1=sig .وجود ندارد )نتیجه  هستبیشتر از حد استاندارد  شدهمحاسبهمقدار  کهازآنجایی

شاخص اجتماعی و  ازلحاظه پادگان نظامی صفر پنج کرمان در وضعیت مطلوبی گیریم کمی

بر پدافند  تأکیدگزینی پادگان نظامی با اقتصادی از دیدگاه کارشناسان نظامی در ایجاد مکان

 قرار دارد. غیرعامل
 بر روی کل شاخص اجتماعی و اقتصادی ای( نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه12) جدول

 شاخص

Test Value = 3 

 میانگین
 انحراف

 معیار

مقدار 

 tآماره 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

از  اختالف

 میانگین

میزان اختالف در سطح 

 درصد 59 اطمینان

 حد باال حد پایین

 311/1 -190/1 371/1 113/1 011/1 193/1 31/1 اجتماعی و اقتصادی

 

برپدافند  تأکیداز دیدگاه کارشناسان نظامی با  های  نظامیپادگانارزیابی معیارهای مکان گزینی 

 غیرعامل در پادگان صفر پنج کرمان

 تأکیدگزینی پادگان نظامی با ای در راستای کل معیارهای مکانتک نمونه Tنتایج حاصل از 

( 9دهد بین حد مبنا )برپدافند غیرعامل از دیدگاه کارشناسان نظامی در جامعه نمونه نشان می

گیریم که ( وجود ندارد، نتیجه میsig=129/1( اختالف معناداری )97/1) شدهاسبهمحو مقدار 

گزینی از ارزیابی کل معیارهای مکان ازلحاظپادگان نظامی صفر پنج کرمان در وضعیت مطلوبی 

قرار  غیرعاملبر پدافند  تأکیدگزینی پادگان نظامی با دیدگاه کارشناسان نظامی در ایجاد مکان

 دارد.
 گزینی  پادگان  نظامی کل معیارهای مکانای  بر روی  تی تک نمونه از آزمون( نتایج حاصل 13) جدول

 شاخص

Test Value = 3 

 میانگین
 انحراف

 معیار

مقدار 

 tآماره 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

 اختالف

از 

 میانگین

میزان اختالف در 

 59 مینانسطح اط

 درصد

 حد باال حد پایین

گزینی ارزیابی معیارهای مکان

پادگان نظامی از دیدگاه کارشناسان 

 برپدافند غیرعامل تأکیدنظامی با 

97/1 101/ 111/7 129/1 209/1 720/1- 991/1 
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 DEMATELتکنیک 

یتانگینی از . مهستتنامته متخصصتین تحقیتق نیتاز بته پرستش برای انجتام متدل کهازآنجایی

 نامه متخصصین گرفته شد و مبنتای مقایستات زوجتی و تشتکیل متاتریس اولیته متدلپرسش

 دهد.( ماتریس مقایسات زوجی را نشان می71گیری قرار گرفت. جدول )تصمیم
 (M) گام اول و دوم: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی

 ماتریس مقایسات زوجی (14جدول )

 شاخص
کالبدی 

 و فضایی

 -طبیعی

 -جغرافیایی

 محیطیزیست

 امنیت دسترسی
اجتماعی و 

 اقتصادی

 931/1 213/7 939/1 037/1 1 فضایی –کالبدی 

 -جغرافیایی -طبیعی

 محیطیزیست
72/7 1 137/1 120/7 902/1 

 191/7 713/1 1 112/7 131/7 دسترسی

 901/1 1 001/1 97/1 911/1 امنیت

 1 139/1 931/1 131/1 930/7 اجتماعی  اقتصادی

 
 

 ماتریس نرمالیزه شده (19) جدول

 شاخص
کالبدی و 

 فضایی

 -جغرافیایی -طبیعی

 محیطیزیست
 امنیت دسترسی

اجتماعی و 

 اقتصادی

 722/1 711/1 720/1 712/1 1 فضایی -کالبدی

 -جغرافیایی -طبیعی

 محیطیزیست
732/1 1 713/1 711/1 790/1 

 799/1 799/1 1 711/1 732/1 دسترسی

 793/1 1 792/1 791/1 719/1 امنیت

 771/1 720/1 721/1 713/1 722/1 اجتماعی  و اقتصادی

 
 i-nماتریس  گام سوم:

 i-nماتریس  (16) جدول

 شاخص
کالبدی و 

 فضایی

 -جغرافیایی -طبیعی

 محیطیزیست
 امنیت دسترسی

اجتماعی و 

 اقتصادی

 -777/1 -721/1 -770/1 -792/7 7 کالبدی و فضایی
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 -عیحقوقی طبی

 محیطیزیست -جغرافیایی
791/1- 7 713/1- 711/1- 710/1- 

 -739/7 -719/1 7 -731/1 -732/1 دسترسی

 -793/7 7 -732/1 -791/1 -719/1 امنیت

 7 -773/1 -771/1 -791/1 -730/1 اجتماعی و اقتصادی

 
 از طریقماتریس روابط کل که  گام چهارم:

 
1

S I N


  
ستاخته  7یا همانی با قطتر  آید که ابتدا ماتریس یکهمی به دست گونهاینکوسه ماتریس مع

اینتورس متاتریس گرفتته  درنهایتتشتود یا نرمتالیزه شتده متی Nشود بعد منهای ماتریس می

 شود.می
 ماتریس معکوس (17) جدول

 شاخص
کالبدی و 

 فضایی

 -طبیعی

 -جغرافیایی

 محیطیزیست

 امنیت دسترسی
اجتماعی و 

 صادیاقت

 791/7 929/7 739/7 211/7 799/7 کالبدی و فضایی

 -جغرافیایی -طبیعی

 محیطیزیست
791/2 797/2 229/7 131/7 231/7 

 210/9 131/7 720/7 222/7 711/2 دسترسی

 711/7 793/7 712/7 772/7 277/2 امنیت

 710/7 31/7 227/7 213/7 911/7 اجتماعی  اقتصادی

 
 ط کل: ماتریس روابگام پنجم

Z N S  
آوردن ماتریس روابط کل، ماتریس نرمتالیزه در متاتریس معکوسته  به دستدر این مرحله برای 

 شود.ضرب می
 ماتریس روابط کل (18) جدول

 شاخص
کالبدی و 

 فضایی

 -طبیعی

 -جغرافیایی

 محیطیزیست

 امنیت دسترسی
اجتماعی و 

 اقتصادی

 713/7 929/7 729/7 297/7 293/7 فضایی -کالبدی

 711/7 991/7 229/7 793/7 791/7 -جغرافیایی -طبیعی
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 محیطیزیست

 791/7 112/7 792/7 919/7 911/7 دسترسی

 712/7 771/7 712/7 732/7 277/7 امنیت

 723/7 177/7 291/7 219/7 911/7 اجتماعی  اقتصادی

  
 گام ششم: ترسیم دیاگرام علی و معلولی

برابر جمع سطری  Rها در ماتریس و برابر با جمع ستونی شاخص Dقدار در این مرحله م

از تفاضل  D-R، و مقدار Rو  Dاز جمع دو مقدار  D+Rمقدار  .ها در ماتریس روابط کلشاخص

 .Rو  Dدو مقدار 
 سان پدافند غیرعامل از دیدگاه کارشنا بر تأکیدگزینی پادگان نظامی با ( ارزیابی معیارهای مکان15) جدول

 D R D+R D-R معیار

 210/1 101/71 270/1 111/1 کالبدی و فضایی

 -جغرافیایی -طبیعی

 محیطیزیست
291/1 230/1 192/71 21-/1 

 -319/1 193/73 110/1 721/0 دسترسی

 799/1 277/71 739/1 932/1 امنیت

 31/1 999/71 710/1 223/1 اجتماعی و اقتصادی
 

گزینی  ارزیابی معیارهای مکانبین  شود ازمی، مشاهده (79ماره )که در جدول ش طورهمان

، با شاخص دسترسی برپدافند غیرعامل از دیدگاه کارشناسان نظامی تأکیدنظامی با پادگان 

کمترین تعامل، شاخص  277/71با مقدار  شاخص امنیتبیشترین تعامل و  193/73مقدار 

فضایی  -مؤثرترین عامل و شاخص کالبدی  -21/1با مقدار  محیطیزیست -جغرافیایی -طبیعی

 عامل هستند.  تأثیرپذیرترین 210/1با مقدار 
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

بر  صرفا  مجموعه اقداماتی است که بدون نیاز به کاربرد تجهیزات نظامی و  غیرعاملپدافند 

قبیل مصالح و طراحی معماری و یا تمهیداتی جهت بهبود عواملی از  ریزیبرنامهمبنای 

...، در پی کم کردن  ساختمانی، ارتقا وضعیت تأسیسات ساختمانی و مشخصات فرم ساختمان و

 تأمین منظوربهفضایی کالبدی  هایقابلیتناشی از انفجار تهدیدات نظامی، بهبود  هایآسیب

در  شود.و تجهیزات حساس نظامی استفاده می تأسیساتمحافظت از جان افراد و حفاظت از 

ر راهبردی داشتن پشتوانه نظری دوین راهبردهای آمایش دفاع غیرعامل و یا هر سیاست دیگت
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عامل  تریناصلیامنیت یکی از  کهازآنجایی شود.اصلی کار تلقی می هایچارچوبارکان و از 

ای رشد و تکامل آید. بدون ثبات و امنیت، هیچ جامعهمی پایداری جوامع امروزی به شمار

دهند. مراکز انتظامی و و دستاوردهای مثبت جای خود را به پیامدهای منفی می نخواهد یافت

امنیت داخلی و خارجی شهر محسوب  تأمینمهم در  هایارکانهای نظامی یکی از پادگان

مطابق مطالعات،  دارند. هاآنگوناگون و رفع  هایبحران. همچنین نقش زیادی در زمان شودمی

مقدار میانگین کارشناسان نظامی با آزمون تی تک  یافتهانجامتحلیل و محاسبات آماری 

(، 11/1) محیطیزیست -جغرافیایی -طبیعی(، 13/1) فضایی -ای برای شاخص کالبدینمونه

 نقش. میزان میانگین هست( 31/1) اقتصادی -( و اجتماعی13/1) (، امنیت31/1) دسترسی

بر پدافند  تأکیدگان صفر پنج کرمان با گزینی پادنظامی در ارزیابی کل مکان کارشناسان

کارشناسان  درمجموع دهدمی( که نشان 9)باالتر از حد مبنای  ( است97/1برابر ) غیرعامل

ارزیابی  لحاظ ازپادگان نظامی صفر پنج کرمان در وضعیت مطلوبی  کهنظامی بر این اعتقادند 

 قراربر پدافند غیرعامل  تأکیدی با گزینی پادگان نظامگزینی در ایجاد مکانکل معیارهای مکان

را داشته  تأثیرتوان گفت بیشترین ( دارا بودن بیشترین میانگین می13/1در بعد امنیت ). دارند

توان گفت ( دارا بودن کمترین میانگین می11/1) محیطیزیست -جغرافیایی -طبیعیو در بعد 

از بین  دهدتکنیک دیمتل نشان می نتایج حاصل از را داشته است. و همچنین تأثیرکه کمترین 

غیرعامل از دیدگاه  پدافند بر تأکیدگزینی پادگان نظامی با ارزیابی معیارهای مکان هایشاخص

بیشترین تعامل و 193/73، با مقدار شاخص دسترسیدر پادگان صفر پنج  کارشناسان نظامی

با  محیطیزیست -اییجغرافی -طبیعیکمترین تعامل، شاخص  277/71با مقدار  شاخص امنیت

عامل  تأثیرپذیرترین 210/1فضایی با مقدار  -مؤثرترین عامل و شاخص کالبدی -21/1مقدار 

 هستند. 

ویژه در رابطه با  طوربهدر این تحقیق  شدهانجام هایتحلیلمطالعات و  بر اساس ایضا 

به شاخص توجهی یباید خاطرنشان کرد که به دلیل ب 13گزینی پادگان مکان یارهایمع

تواند معیاری خوبی برای گزینش ارزیابی در این مکان، نمی محیطیزیست -جغرافیایی -طبیعی

این  یارهایمعبه زیر  با توجهباشد. در پژوهش حاضر  مطالعه موردگزینی در محدوده مکان

گزینی سازگاری مطلوبی در خصوص ارزیابی مکان بردهنام( 7) شاخص که در جدول شماره

مساعد با مناطق  یوهواآبزیرا در این مکان شرایط طبیعی و  .ندارد هاشاخصایر نسبت به س

لی حو م شودیمگردشگر به این مناطق روستایی  وآمدرفتروستایی همسایه این پادگان باعث 

گزینی این پادگان شده است. همچنین شاخص دسترسی در پادگان به دلیل اینکه برای مکان
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شهری و نزدیکی  ساتیتأسو تجهیزات و  هایدسترسشهر و دوری از  اصلی هایشریاندر مسیر 

طلوبیت چندانی ندارد ولی در م هاشاخصنسبت به سایر  دارند مردمبه مساکن شخصی یعنی 

وسعت و جنس  لحاظ ازاستتار و پنهان و در شاخص کالبدی و فضایی  لحاظ ازامنیت  شاخص

 هایمشیخط و راهکارها به یابیدست منظورهب. و باشندیمخاک و شیب وضعیت مطلوبی دارا 

 مشکالت، مسائل، به باید 13پادگان  موردمطالعه غیرعاملپدافند  یزیربرنامه نظام در مناسب

و  جمعیتی، امنیتی جغرافیایی اقتصادی، اجتماعی، ساختار بر حاکم تهدیدات و هافرصت

 .کرد توجه گرفته، صورت منطقه بیرونی و درونی شرایط با ارتباط در که کالبدی

دارد این است  شدهانجام یهاپژوهشای که با سایر همچنین این پژوهش تفاوتی و مقایسه 

و به نتیجه رسیده و یک رابطه  کرده یابیارزگزینی را های مکانکه این تحقیق تمامی شاخص

 یهاپژوهشو در مقایسه با  باشدیمیعنی نتیجه مطلوب  شودیمدیده  هاآنمعناداری بین 

 بر انتظامی مراکز فضایی -مکانی تحلیل عنوانبهصادقی در پژوهشی  مثال گفت:  توانمی مشابه

 اقتصادی و اجتماعی طبیعی، -کالبدی معیارهای بر تأکید با غیرعامل پدافند اصول اساس

 بر شهر سطح از درصد 09/13 از بیش به این نتیجه رسید که (بیرجند شهر ؛موردمطالعه)

 -مکانی وضعیت کلیطوربه. باشدیم مناسب بسیار و مناسب غیرعامل پدافند اصول اساس

 کارکردی افزایش برای وجودنیباا. است مطلوب تقریبا  بیرجند شهر در انتظامی مراکز فضایی

و رابطه معناداری با  باشدمی تغییرات و بازنگری به نیاز موارد برخی در مراکز، این بهتر

 .باشدمیدارا  غیرعاملیابی بر اساس پدافند کانهای ممعیاره

 را زیر هاپیشنهاد توانمی مقاله، این در گرفته صورت هایتحلیل و هابررسی به توجه با لذا

 کرد. ارائه غیرعامل دفاع منظر از 13پادگان  پذیریآسیب مطالعه خصوص در

 .غیرعامل پدافند نگرآینده هایریزیبرنامه مدیریتی در هایگیریتصمیمنتایج و  از استفاده -7

 بر اساس تربرنامه با نگاه یک توانمی ،موردبررسی معیارهای تحقیق و هاییافته به توجه با -2

 داشت. معیارها این از هرکدام

 با غیرعامل پدافند اصول با مطابق آینده در جدید هایساختمانو  مراکز ایجاد در توجه -9

 .دیگر معیارهای و پژوهش در رسیموردبر عوامل به توجه

 اقدام مسائل امنیتی و جغرافیایی برای و هادسترسی لحاظ از ویژهبه موجود موانع رفع -1

 هستند. نامناسب عوامل این که مواردی درحساس پادگان  مراکز ترسریع

 .استفاده کارشناسی از نخبگان و متخصصان نظامی در مسائل پدافندی پادگان -3
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 13از تراکم و توسعه فیزیکی شهر و ایجاد کاربری استراتژیک در محدوده پادگان  جلوگیری -1

  .کرمان

یا های ارتباطی مواجه بوده و هایی که با کمبود دسترسیایجاد شبکه ارتباطی در محدوده -1

 است. شده شناختهشبکه معابر کافی، محدوده ناسازگار  کمبود

در پادگان برای ایجاد مراکز استراتژیک در جوار  موجود هایپتانسیلاستفاده بیشتر از  -0

 .سبز و باز پادگان هایکاربری
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