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 81/40/8931تاریخ دریافت: 

 40/40/8931تاریخ پذیرش: 

 

های ساحلی جنوب کشور با بررسی پراکندگی جغرافیایی جمعیت شهری استان

 رویکرد پدافند غیرعامل

 
  2، داود حاتمی7 زمانیاکبر اصغری 

 

 چکیده
 پراکندگی ، وضعیت8930 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج اساس بر پژوهش این در

 پدافند رویکرد با بلوچستان و سیستان و خوزستان، بوشهر، هرمزگان هایاستان شهری جمعیت جغرافیایی

 یتحلیل و اسنادی، توصیفی هایروش از ترکیبی پژوهش این در کار روش. است شدهبررسی غیرعامل

ر ی درصد جمعیت شهری، شهرستان مرکز استان با جمعیت شهری سایآن از مقایسه در و است

شان نتایج ن .است شدهاستفاده زیپف و شاخص نخست شهری اندازه -رتبه  های استان و قانونشهرستان

درصد جمعیت شهری استان در شهرستان بندرعباس بدترین  34/00داد که استان هرمزگان با تجمع 

شهر به و بو های سیستان و بلوچستان، خوزستانشده دارد و استانوضعیت را در بین چهار استان بررسی

های زاهدان، اهواز و بوشهر ، درصد جمعیت شهری استان در شهرستان19/93و  00/99، 41/00ترتیب با 

در رتبه دوم تا چهارم قرار دارند. بنابراین استان بوشهر بهترین وضعیت را از لحاظ پراکنش جمعیتی به 

دهد که ررسی نشان میهای مورد بدهد. بررسی شاخص نخست شهری در استانخود اختصاص می

 یباشند و شهرهاهای خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با پدیده نخست شهری مواجه میاستان

 هرمزگان، سیستان هایاستان شهری شبکه نظام در برتر شهر نخست عنوان به اهواز و بندرعباس، زاهدان

 ل قانونمد باشد. نتایجی نخست شهری نمیپدیدهدارند. استان بوشهر دارای  قرار خوزستان و بلوچستان و

 و های خوزستان، هرمزگان، سیستانهای استانکه جمعیت شهری شهرستان دهدمی اندازه نشان -رتبه 

هرمزگان  ایهاستان وضعیت نیبنیدرا دارند، که زیادی فاصله زیپف اندازه -رتبه مدل به بلوچستان نسبت

بوده و  ی نخست شهریفاقد پدیده بوشهر استان و. است بدتر خوزستان استان از بلوچستان و سیستان و

اتب مررو دارای تعادل در نظام شهری است. اما این نوع تعادل از نوع الگوی مختلط است. یعنی سلسلهازاین

ی نخست شهری است و نه استاندارد هست؛ بلکه حالتی بینابین دارد. شهری استان بوشهر نه دارای پدیده

های های مقایسه جمعیت شهر مرکز استان با مجموع جمعیت سایر شهرستانابر نتایج به دست آمده از مدلبن

 استان های رسیم که وضعیتزیپف، به این نتیجه می اندازه -استان و مدل نخست شهری و مدل رتبه 

تبه چهارم ت(، تا ربه ترتیب از رتبه یک )بدترین حال بوشهرو  خوزستان، و بلوچستان ستانیس، هرمزگان

به ترتیب  ربوشهو  خوزستان، و بلوچستان ستانیس، هرمزگانهای (، قرار دارند. بنابراین استانحالت نیبهتر)

 باشند. از بدترین حالت تا بهترین حالت را در زمینه رعایت پدافند غیرعامل دارا می

اندازه،  – رتبه ساحلی جنوبی، قانون هایجغرافیایی، استان جمعیت شهری، پراکندگی واژگان کلیدی:

 غیرعامل.  پدافند

                                                           
 .Email: azamani621@gmail.com ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.. نویسنده مسئول، دانشیار رشته جغرافیا و برنامه 8

 ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه .3
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 مقدمه

شهر اثر ماندگار تاریخی و در عین حال واحد جغرافیایی و اجتماعی تکامل پذیر است که با تأثیر از ایدئولوژی ناظر 

های دارد، و به مقتضای اندیشهبر ناحیه، که توان و سطح کاربرد نیروهای اقتصادی و تکنیکی را روی شهر مشخص می

مندی از عادات اجتماعی ساکنان شهر های علمی دیگر و با بهرهنظامارزشمند معماران، شهرسازان، و همیاری کارشناسان 

ایی گیرد و در مسیر زمان در فضای جغرافیی زمین و روی محیط طبیعی شکل میو با اراده و تصمیم نظام سیاسی بر پهنه

خود و  و فیزیکیبخشد و بالاخره سیمای برونی ی مبادلات اقتصادی و اجتماعی خود تداوم میمعینی، بر حسب شیوه

کند. گاهی رفاه و بهزیستی را و زمانی ناهنجاری و دلواپسی هایی را که در بطن خویش دارد، دگرگون میحیات انسان

درواقع مجموعه تمهیدات، اقدامات و  دفاع غیرعامل: پیشگفتار چاپ اول(. 8911کند )فرید، را بر شهرنشینان عرضه می

ت گیرد. صورت خوداتکا صوربدون نیاز به نیروی انسانی به المقدوریاست که با استفاده از ابزار، شرایط و حت ییهاطرح

، توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده وازسوی دیگر، پیامدهای بحران را کاهش سوکیچنین اقداماتی از 

 پدافند غیرعامل، قبل یها. در حقیقت طرحسازدیین هزینه فراهم مرا با کمتر دهیدبیمناطق آس یداده و امکان بازساز

. با توجه به فرصتی که در زمان صلح برای تهیه چنین گردندیاز انجام مراحل تهاجم و در زمان صلح تهیه و اجرا م

 بشر. (0: 8938، پوررسولی) لحاظ گردند های، ضروری است این قبیل تمهیدات در متن طراحهستفراهم  ییهاطرح

 که هر است دیده خود را به حوادث مخرب طبیعی یا نظامی برخوردهای از متفاوتی هایشکل همواره تاریخ طول در

(. 04: 8930ها به درجات مختلفی همواره با تلفات جانی و مالی فراوانی بوده است )حشمتی و همکاران، آن یک از

 و ملت یاراده شکستنجهت درهم مهاجم کشور که است نظر این مؤیّد گذشته یدهه های دوجنگ از حاصل تجارب

 انهدام و بمباران صرف را خود ثقل، توجه مراکز راهبرد انهدام اتخاذ با موردتهاجم کشور سیاسی و اقتصادی، نظامی توان

 وقوع بودن ناپذیراجتناب(. 833: 8933کنند )حسینی و همکاران، می مراکز شهری همچنین و حساس و حیاتی مراکز

 علیه عراق تحمیلی جنگ از پس کشورمان مرزهای در حریم مهم چندین جنگ وقوع و بشری تاریخ طول در هاجنگ

 ندشم با تهدیدات مقابله یآماده را پدافندی، خود مؤثر تدابیر و اقدامات انجام با همواره که داردآن می بر را ایران، ما

موشکی وسیع در شروع و طول  و هوایی اتها، حملبا توجه به تغییر ماهیت جنگ(. 11: 8938کنیم )مقیمی و همکاران، 

حیاتی، حساس و مهم نظامی، غیرنظامی و حتی نقاط مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی و... امری  درگیری به تأسیسات

در معرض انواع  شود. به دلیل قرار گرفتن ایران در موقعیت جغرافیای خاص، این سرزمین هموارهعادی تلقی می

اهمیت  های زیادی را شاهد بوده است. با توجه بهسان تلفات و خسارتو طبیعی بوده و بدین، )جنگ( مخاطرات انسانی

در زمان بحران و بخصوص در زمان های مرزی پذیری و کاهش ضریب امنیت استانشدت آسیبهای ساحلی و استان

های حها و طرای افزایش ضریب امنیتی و توسعه این مناطق اجرای سیاستیکی از مؤثرترین راهکارها برها بروز جنگ

نظامی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و  ازنظرسواحل هر کشور . (880: 8930نیری و اکبری، )امین پدافند غیرعامل است

: 8930و همکاران،  علیعهیشزیربنایی در مناطق ساحلی قرار دارند ) ساتیتأسبسیاری از اهمیت خاصی دارند، زیرا 

، 0/81روزانه  3480در سال )های نفتیشاهراه انتقال محموله کهترین تنگه دنیا )تنگه هرمز(، با توجه به وجود مهم(. 00

، در (ال ان جیگاز ) تجارت جهانیدرصد  94نفت از مسیر این تنگه حمل شده است( و گازی )بیش ازمیلیون بشکه 

که تنها بندر  در استان سیستان و بلوچستان چابهار ( و وجود بندر33/0/8930دنیای اقتصاد، (، هست )روزنامه 3480سال 

منظر نظامی، وجود  و از. آزاد است هایآببه  آسیای میانهو بهترین راه دسترسی کشورهای  ترینآساناقیانوسی ایران و 

 ظامین بحرین، اهمیت کشور در آمریکا دریایی پنجم ناوگان فارس و حضوری خلیجدر منطقه های نظامی متعددپایگاه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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فارس، تنگه هرمز و مسئله دفاع در شهرهای ساحلی خلیجبه همین دلیل . سازدمی نمایان را فارسخلیج راهبردی و

پراکندگی جغرافیایی جمعیت ی امر باعث شد که نگارندگان به بررسی نحوه دریای عمان اهمیت زیادی دارد. همین

فارس و دریای عمان )خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان(،  با رویکرد های مجاور خلیجشهری در استان

 بپردازند.  رعاملیغپدافند 

 

 هشوپژ ورتضرو  همیتا

 که دهبو ملیاعو جملهاز  خیرا هایدههدر  رکشو یشهرها جمعیت یشافزو ا شهرنشینی شدر بهرو  ندرو مهادا 

 فضایی یعزتودر  دلتعا معد تمشکال است. لذا ساخته جهامو لیدنامتعا فضایی یعزتو بارا  انیرا یشهرها سیستم یلگوا

 به کمک هاآن همه صلیا افهدا که دپذیر رتصو مینهز یندر ا تحقیقاتی هیددگر باعث انیرا یشهرهادر  جمعیت

در  وضعیت پراکنش جمعیت شهری یدرباره پژوهشی نتاکنو مااباشد. می دموجو یفضا بخشیدلتعاو  ساماندهی

های ساحلی جنوب از آنجا که استانست. ا نگرفته رتصوساحلی جنوب کشور و با رویکرد پدافند غیر عامل  یهانستاا

 نشد شنرو جهتدارد  ورتباشند ضرکشور در کنار سواحل استراتژیک تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان می

 . دپذیر رتصو علمی مطالعه ، بندرعباس و هرمزگانبوشهرهای خوزستان، نستادر ا جمعیت فضایی یعزتووضعیت 

 

 اهمیت پژوهش

 ت؛عملیاوی درصحنه  ایبر ارشوو د سخت یطاشر دیجاو ا شمناز د عمل ربتکاآزادی و ا سلب -

 ؛حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقلال کشور -

 ؛تسلیحاتی و نیروی انسانی یهانهیدر هز ییجوصرفه -

 ؛ملی کشور یهاهیحفظ روحیه و انسجام وحدت ملی و حفظ سرما -

 ؛فریب و تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگی -

، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی، حساس و ساتیو کاهش خسارت و صدمات تأس یریپذبیتقلیل آس -

 ؛کشور در برابر تهدیدات و عملیات دشمن یرنظامیغ مهم نظامی و

 مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و یرسانحیاتی و خدمات یهاتیبالا بردن قابلیت بقا، استمرار عملیات و فعال -

 ؛کشور در شرایط وقوع تهدید، بحران و جنگ یرنظامیغ

 ؛دشمن افزایش آستانه مقاومت مردم و نیروی خودی در برابر تهاجمات -

 ؛تسلیحات آفندی دشمن یریگو دقت هدف یابیشناسایی، هدف یهاکاهش قابلیت و توانایی سامانه -

 ها؛حفظ جان انسان -

 توزیع متناسب امکانات در بین شهرهای مختلف؛ -

 جلوگیری از تراکم زیاد جمعیت در چند نقطه شهری؛ -

 حمل و نقل روان و عدم وجود مشکلات ترافیکی؛ -

 های صوتی؛گیری از آلودگی هوا و آلودگیجلو -

 نیازهای حیاتی جامعه در زمان بحران؛ نیتأم -
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، ییتمرکززداهای ملی در کل فضای سرزمینی کشور از طریق اعمال سیاست توزیع ثروت، جمعیت و سرمایه -

ی کلیدی و مراکز حیاتی، حساس و مهم تولیدی محصولات کلیدی)نیروگاهی، هارساختیزآمایش سرزمینی و پراکندگی 

 ی و...(.رسانآبپالایشگاهی، صنعتی، نظامی، غذایی، 

 

 ضرورت پژوهش

تمرکز نامناسب و نامتعادل جمعیت شهری در چند نقطه خاص مسائل و مشکلات فراوانی را برای منطقه و کشور 

ساز نمود و بروز بیشتری داشته و دارد. از حوادث طبیعی کند؛ این تمرکز در هنگام بروز حوادث طبیعی و انسانایجاد می

یا سرمای زیاد، کاهش میزان بارندگی و... اشاره کرد. از حوادث توان به زلزله، سیل، تغییرات اقلیمی و بروز گرما می

 های داخلی، عدم کفافها و شورشهوا، جرم و جنایت، تنشنشینی، آلودگیتوان به مشکلات حاشیهساز داخلی میانسان

.. ستان و.شرب مناسب، قطعی برق در هنگام گرمای تابامکانات شهری برای حجم زیادی از جمعیت؛ مانند کمبود آب

 یگپراکندتوان به بروز جنگ میان کشورها اشاره کرد. لذا اگر به وضعیت ساز خارجی میاشاره کرد. و از حوادث انسان

 توجه نشود در هنگام بروز حوادث رعاملیپدافند غ کردیجنوب کشور با رو یساحل یهااستان یشهر تیجمع ییایجغراف

 یر برای منطقه و کشور بروز خواهد کرد:و اتفاقات طبیعی و انسان ساز، مشکلات ز

ی احتمالی ساز از جمله هنگام حملههنگام بروز حوادث طبیعی و انساناز  عمل ربتکاآزادی و ا از دست دادن -

 ؛شمند

 ؛تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقلال کشور از بین رفتن یا به خطر افتادن -

 و نظامی؛ تسلیحاتی یهانهیهز افزایش -

 ی احتمالی دشمن؛ساز، مخصوصًا هنگام بروز حملهشکننده بودن هنگام بروز حوادث طبیعی و انسان -

 ؛ملی کشور یهاهیسرماو از بین رفتن  انسجام، روحیهاز بین رفتن  -

 ساز؛های ناشی از حوادث طبیعی و انسانافزایش هزینه -

 یامرنظیمراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غ ،، تجهیزاتساتیتأس به صدمات ی و بروزریپذبیآس افزایش -

 ؛کشور در برابر تهدیدات و عملیات دشمن

 ؛دشمن حمله ساز، مخصوصًا هنگامکاهش توان کشور هنگام بروز حوادث طبیعی و انسان -

ها در ناساز؛ به دلیل تمرکز زیاد انساز بین رفتن تعداد زیادی از مردم در اثر بوجود آمدن حوادث طبیعی و انسان -

 چند نه نقطه محدود شهری. 

 ؛تسلیحات آفندی دشمن یریگو دقت هدف یابیشناسایی، هدف یهاکاهش قابلیت و توانایی سامانه -

 ها؛حفظ جان انسان -

 نیازهای حیاتی جامعه در زمان بحران؛ نیتأمعدم توان  -

 های اجتماعی؛ بروز نارضایتی -

 شهرها؛تراکم، شلوغی و آلودگی هوای  -

 کاهش و عدم تامین آب آشامیدنی استاندارد و بهداشتی مورد نیاز شهروندان؛ -

 نشین؛بوجود آمدن مراکز حاشیه -

 های ملی در بخشی از فضای سرزمینی کشور؛تجمع ثروت، جمعیت و سرمایه -
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 ها، مراکز حیاتی، حساس و مهم؛ آسیب دیدن و از بین رفتن زیرساخت -

 ی و... ؛رسانآبها، مراکزصنعتی، نظامی، غذایی، ها، پالایشگاهوگاهاز بین رفتن نیر -

 

 پیشینه تحقیق

در آمایش مناطق مرزی  رعاملیجایگاه پدافند غکارشناسی ارشد خود با عنوان  نامهانیپا(، در 8938) رسولی پور -

ات غالب تهدید )تروریستی( امنیتیتهدیدات نظامی و اند که رسیده جهینت، به این نمونه موردی، استان خراسان رضوی

ساس، برای مراکز ح یگذارهیو بر اساس این تحلیل مناطق مرزی مناسب سرما باشندیبرای این مناطق مذکور م و متصور

؛ در راستای امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی استان خراسان رضوی با توجه به باشندیحیاتی و مهم در سطح ملی نم

هاد پیشن یا، مراکزی در سطح محلی و منطقهرعاملیمذکور و رعایت اصل پدافند غ یهاه شهرستانتوسع یهاتیقابل

 گردیدند. 

 منیتا به توجه بارا  غیرعامل فنداپد دبعاا، شهرو  ملی منیتا، غیرعامل فنداپد(، در کتاب 8930موغلی و همکاران ) -

 اند. کرده سیربر شهرو  ئوپلیتیکژ، ملی

آن با  یو موانع فرارو یاجتماع یهانقش مشارکت یتحت عنوان بررس یا(، در مقاله8930) و همکاران یمیحک -

 یقدرت تواندیملت م کی یمفهوم مشارکت برا ینیآفرکه نقش انددهیرس جهینت نیبه ارعامل، یپدافند غ کردیتأکید بر رو

و آرامش و... را در سطح کلان  تیامن، یگذارهیسرما یهانهیدولت، کاهش هز یگریکاهش تصد آن جیکند که نتا دیتول

 یو رفع موانع فرارو رعاملیو پدافند غ یمشارکت اجتماع نیدو مفهوم نو وندیکند. پ نیملت تأم -دولت  یو خرد برا

 است.  یامر نیتحقق چن یهانهیاز زم یکیها آن

با استفاده  یچندمنظوره شهر یهاپناهگاه یابیمکانتحت عنوان  یا(، در مقاله8930)ی آبادنیحس ییو روستا ییخزا -

 کیکه در منطقه  انددهیرس جهینت نیتهران(، به ا یشهردار کی: منطقه ی)مطالعه مورد ییایاطلاعات جغراف یهااز سامانه

مناسب  اریمناسب و بس یستگیشا یدارا یچندمنظوره شهر یهااهمحدوده جهت احداث پناهگ 341تهران،  یشهردار

 . باشندیم

 یهارساختیدر ز رعاملیملاحظات پدافند غ لیتحت عنوان تحل یادر مقاله(، 8930ی و همکاران )مهردشا یبخش -

در  یادع یآب در تداوم زندگ ادیز اریبس تیباوجود اهم که انددهیرس جهینت نیبه ا، آب رساختیبا تأکید بر ز یشهر

 رساختیز نیمختلف ا یهابه آن، عناصر و بخش یمختلف شهر یهاو روزانه شهروندان و بخش دیشد ازیشهر و ن

هستند.  ریذپبیشدت آسبه یستیو ترور یدر برابر حملات نظام عیو توز هیو تصف شیپالاره، یحمل، ذخن، یشامل تأم

. بدون قرار دارد ینیدر سطح پائ یداتیتهد نیدر برابر چن رساختیز نیاز عناصر ا تیکه طرح حفاظت و امنآن ژهیوبه

شرط  ساتیمراکز و تأس نیا تیریساخت، مد، یطراح، ینیدر مکان گز یتیامن -یاصول و ملاحظات دفاع تیرعا دیترد

 است.  یو کاهش خسارات احتمال یستیو اقدامات ترور ینظام لاتاز حم یریو جلوگ یریشگیپ یبرا یاصل

)نمونه  شهرها یاراض یکاربر یعطبی – یساختار یآورتاب یابیبه ارز یا(، در مقاله8930و همکاران) یریام -

 اند. تهران(، پرداخته 8منطقه  یمورد

 شهر از منظر پدافند یاجتماع -ی کالبد یریپذبیسنجش آس تحت عنوان یادر مقاله(، 8931و همکاران) اینیدریح -

ه، تراکم بافت فرسودمحلاتی که دارای بیشترین  که انددهیرس جهینت نیبه ا، شهر اهوازکلان کیمحلات منطقه  رعاملیغ

ات اند نسبت به سایر محلبناها بودهنوع اسکلت  نییمقاومت پان، یسال و همچنو کهن نییپا نیدر سن تیجمع یبالا
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 ادیو ز ادیز اریبس یریپذبیدر پهنه آس کیمنطقه  یشهر یاز بناها % 04از  شیدرمجموع، بی بیشتری دارند. ریپذبیآس

 قرار دارند. 

 

 مواد و روش تحقیق

 یساحل یهااستان یشهر تیجمع ییایجغراف یپراکندگ ؛ وضعیتجمعیتی کمی یهامولفه سساا بر پژوهش در این

 ریماآ جامعه. ستا تحلیلی - توصیفی عنواز  هشوپژروش ، شده است سیربر رعاملیپدافند غ کردیجنوب کشور با رو

 می های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستاننستاا یهاستانشهر 8930جمعیت شهری سال ، نظر ردمو

 ریسا یشهر تیشهرستان مرکز استان با جمع، یشهر تیدرصد جمع یسهیمقا یهالمدبرای این کار از باشد. 

ات اطلاع آوریجمع برای. ستا ی استفاده شدهاندازه زیپف و شاخص نخست شهر -قانون رتبه  ، استان یهاشهرستان

 . ازاست شده، استفاده(8930سال،  مسکن نفوس های عمومیسرشماری)ثانویه  تحلیل و ایکتابخانه روش ها ازو داده

های جمعیت شهرهای استان وضعیت پراکندگی به ازآنجاکه است؛ ایتوسعه -کاربردی  حاضر هدف پژوهش لحاظ

 ایبر خاص روشی ازآنجاکه و بوده کاربردی پردازدمی غیرعامل پدافند و دریای عمان با رویکرد فارسجیخلساحلی 

 شود. می تلقی ایشده، توسعهواقع مورداستفاده کمتر که است شده کاربردهبه پدافند غیرعامل ارزیابی

 

 تعاریف و مفاهیم

 "پد"ا ی "پاد"است. در فرهنگ و ادب پارسی  شدهلیتشک "آفند" و "پد" جزء دو از پدافند یی، واژهشناسازنظر واژه

است و هرگاه قبل از واژه قرار گیرد، معنای آن را معکوس  "ضد، متضاد، پی و دنبال"پیشوندی است که به معانی 

 . (8919است )دهخدا، " جنگ، جدال، پیکار و دشمنی"نیز به معنای  "آفند" یکند. واژهمی

را باید عامل انسان دانست.  رعاملیغوجه تمایز پدافند عامل و . شودمی تقسیم لغیرعام و عامل نوع دو به پدافند -

به این معنی که پدافند عامل ابزاری است نیازمند به مدیریت مستقیم و کاربردی انسان و مشتمل بر ابزار و آلات جنگی، 

فاقد اعتبار است  خودیخودبهی، آموزش و مدیریت نیروهاست که در شرایط عدم حضور انسان، آن ابزار دهسازمان

 (. 1:  8930)موغلی و همکاران، 

 است. به عبارتی پدافند شدهعنوان دشمن پیشروی از ممانعتهدف  با آفندی اقدامات کارگیریبه عامل پدافند -

ست ا جنگی تجهیزات و سلاح کارگیریبه مستلزم که است پدافندی اقدامات و هاریزیطرح تمامی دربرگیرنده عامل

 . (01:  8930)ملکی و محلی، 

آن را به حداقل  ایاز اقدامات دشمن را بکاهد  یناش یهاانیاست که آثار ز ییهاروش یریکارگبه رعاملیپدافند غ -

 (. 01:  8930، همانبرساند )

ظور به به من افزار و تسلیحات،عبارت است از کلیه اقدامات احتیاطی به غیر از استفاده از جنگ رعاملیپدافند غ -

حداقل رساندن تأثیرات عملیات خصمانه دشمن. دفاع غیرعامل شامل اعلام خبر، استتار، اختفا، تفرقه، پراکندگی، 

  ،نیاموحدی)باشد های اطفاء حریق و کنترل خسارت میاستحکامات و پناهگاه، تحرک، حیله و فریب، ایجاد سیستم

8919 :83 .) 
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  رعاملیغ دفاع اصول

 بر وانتمی شود برده بکار اصول این صورتی در که است زیربنایی و بنیادی اقدامات غیرعامل، مجموعه دفاع اصول

 کزمرا و شهری تأسیسات و تجهیزات به دشمن دستیابی کاهش و ضررها و خسارات کاهش مانند غیرعامل دفاع اهداف

 و اصول این حال. داد افزایش را جامعه حیاتی نیروی بازیابی و بازسازی قدرت توان و نمود عمل را حیاتی و حساس

ل، غیرعام دفاع اهداف به دستیابی در تا شودیم بررسی شهرها طراحی و ساخت در اصول این یریکارگبه چگونگی

 . یابد کاهش تهاجمات بارانیز اثرات

 

  یابیمکان -

 حیاتی و حساس مراکز پذیریآسیب کاهش در غیرعامل پدافند در اصول نیترمهم از یکی توانمی را یابیمکان

 ملی فضای حیاتی و حساس مراکز و شهری تجهیزات و تأسیساتاجرا  و طراحی مراحل در اگر زیرا شود؛ محسوب

 تأسیسات زتمرک و تراکم از پرهیز و سرزمینی طبیعی، آمایش عوارض از استفاده حداکثر قبیل از دفاع ضوابط و معیارها

 نمایدمی جلوگیری بعدی جانبی هایهزینه و مشکلات بروز از. گردد سازی، استحکامات، رعایتمقاومها، کاربری و

 میعمو یهایژگیو و شرایط به توجه با جدید هایاستقرار برای مکان ترینمناسب انتخاب. (0:  8933)ملکی و مودت، 

 حفظ رد جوییصرفه و تسهیلات به کمتر نیاز و پذیریآسیب یابیمکان(. 830: 8911سعیدی، )گویند  یابیمکان را زمینی

 . داردبه دنبال  را ملی هایسرمایه

 

  استتار -

. ذیردپ انجام باید گروهی و فردیصورت به هم که کارهایی از یکی غیرعامل پدافند در اصل دومینعنوان به استتار

 با را مندش توسط هدف تشخیص که است زمین مصنوعی و طبیعی عوارض از استفاده و محیط با سازیهمرنگ استتار

 در اصل این. گویند استتار را دشمن دید از ماندن پوشیده همچنین و (80: 8910نیا،  موحدی) سازدمی مواجه مشکل

 هاستفادموردنظرشان  اهداف به دستیابی همچنین و خود جان حفظ در که است اصول از یکیعنوان به جانداران میان

 . گرددمی

 

  اختفاء -

 دشمن دید رد تجهیزات و تأسیسات گرفتن قرار از مانع که شودمی اخلاقی هایفعالیت کلیه به یکارپنهان یا اختفاء

 و شدن . مخفی(00: 8918موحدی، ) سازدمی مواجه مشکل با راها آن مورد در را فعالیت انجام یا و شخص و گرددمی

 یا مینز اعماق در تأسیسات ایجاد. گیردمی دشمن از را یابیمکان شناسایی توان کهیطوربه دشمن دید از گشتن پنهان

 و نجاندارا از یادگیری و تبعیت به اصل این از آدمی استفاده که است رعاملیغ دفاع اصول از یکیها آن نمودن پنهان

 . زنندمی دست آن به دشمن رستیر از ماندن مخفی برای طبیعت در که است دیگری حیوانات

 

 فریب -

 نواداشتمنظور به شواهد تغییر یا تحریف اطلاعات یکاردست طریق از دشمن کردن گمراه از است عبارت فریب

 دشمن کردن گمراه عوامل از یکی فریب(. 83: 8911امیدی، ) بود خواهدها آن اهداف زیان به که عملی انجام به دشمن
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 را واقعی هدف است ممکن دشمن و است یرنظامیغ و نظامی و حساس مراکز و تجهیزات و تأسیسات شناسایی در

 . یابد تلقیشده تمام را خود مأموریت ساختگی هدف بیماران با و کند تلقی ساختگی

 

 پراکندگی -

 . گرددیم محسوب اراضی کاربری و ریزیبرنامه در مهم اصول از یکی تجهیزات و تأسیسات تمرکز عدم و پراکندگی

 توانمی( 80: 8911امیدی، ) کندمی کم را هدف پذیریآسیب میزان نیروها پراکندگی و تمرکز کاهش با پراکندگی فرآیند

 ساراتخ و تلفات هابحران با رویارویی هنگام در شهری ساختاری طراحی و شهری ریزیبرنامه در اصل این یریکارگبه

 لیلتق جهت غیرعامل دفاع مهم اصول از یکی حساس و حیاتی مراکز در پراکندگی ایجاد. داد کاهش را هابحران از ناشی

 هب این) دارد خصوص این در شنیدنی ایگفته ، سروانتسهست دشمن زمینی و هوائی تهاجمات اثر در هاآن خسارات

 (. نیندازد مخاطره به سبد یک در را خود یهامرغتخم تمام و باشد فردا فکر به امروز که است عاقل انسان عهده

 

 شهر -

تصادی های اقشکل است چرا که شهرها به سیستم، متعریف جامعی از شهر که بتواند شامل کلیه شهرهای جهان باشد

شهرها باشد  شمول عام تعریف برای مبنایی تا وجود نداردها آنمشترکی بین  و اجتماعی همسان وابسته نبوده و نکات

 اند:بشم خویش تعریفی از شهر کرده جغرافیدانان هر یک بنابراین

ی های غیر زراعاز فعالیت آنانعادی  حیات که ها در مکان معینی استشهر اجتماعی از انسان :فردریک فن ریشتفن

 . گرددبه ویژه از راه بازرگانی و صنعت تامین می

ن قسمت اعظم وقت خود را در داخل منطقه شهری آجمعیت  شهر مکانی است اکثریت: پیردفونتن و ژان برون

 صرف کنند. 

گیرد شهر را الگوی کاملی از مایه می ماکس سور که در مطالعات جغرافیای انسانی از جامعه شناسی: سور ماکس

 (. 8 - 3: 8911)فرید،  جوامع روستایی قد کشیده است سینه از که اجتماعی داند می اجتماعی زندگی

 

 شهرستان

واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل 

 . است اند، تشکیل شدهطبیعی و اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده

 

 شهر

جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر محلی با حدود قانونی است که در محدوده 

 . باشدهای شهر میعوامل دارای سیمایی با ویژگی

 

 شبکه شهری

شود که مرزهای آن همراه با ها و ارتباط خارجی شهرها اطلاق میشبکه شهری در بیشتر موارد، به نظام وابستگی

 (. 01: 8939، آکوچکیانو  تقوایی) یابدت گسترش میتوسعه تکنولوژی حمل ونقل و ارتباطا
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 پدیده ماکروسفالی )سر بزرگ(

برخی از پژوهشگران، نخست شهری را ماکروسفالی تعبیر کرده و برخی دیگر از بزرگیِ سرِ نخست شهر بر جثه 

باشد، بیشتر ب 3بزرگترین شهر به دومین شهر از عدد  اند اما معمولاً زمانی که نسبت جمعیتنحیف کشورها سخن گفته

 (. 01: 8939، آکوچکیانو  تقوایی) گویندشهر را نخست شهر میاندازه 

 

 هاها و تکنیکروش

 شاخص نخست شهری -

هری ش طبق تعریف سازمان ملل، ویژگی نخست شهری، تمرکز بالای جمعت شهری کشورها در یک شهر یا مجموعه

است. شاخص نخست شهری عبارت است از تسلط جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک شهر بر تمامی شهرهای 

 (. 831: 8934نیا و موسوی، دیگر در داخل نظام شهری )حکمت
 

 ا نخست شهر شهر مسلط ی -

ه از مناطق رویها نگران توزیع فضایی جمعیت هستند، که این نگرانی بیشتر درخصوص مهاجرت بیهاست دولتسال

شهر مسلط یا نخست شهر، شهری است که از نظر کارکرد و جمعیت بر . روستایی به نخست شهرها و کلان شهرهاست

ن آنها بر تریحوی از آن متأثرند. نخست شهرها به ویژه برجستهدیگر شهرها برتری داشته و شهرهای دیگر کشور به ن

تر از کشور و در سطح یک استان تسلط و برتری دارند. بنابراین در مقیاس کوچک خودهای شهری کشورهای شبکه

ت انخست شهر، شهری است که در مرتبه اول سلسله مراتب شهری استان قرار گرفته باشد و بیشتر امکانات و تسهیل

شهری و بیشترین نیروهای اقتصادی و سیاسی را در خود  متمرکز نموده باشد که در ایران غالبًا شهرهای مرکز  استان 

 (. 01:  8939، آکوچکیانو  تقوایی) باشندبه عنوان نخست شهر هر استان مطرح می

 

 زیپف اندازه – مرتبه مدل -

اندازه است. اولین تجزیه و تحلیل  –ها قانون رتبه های خاصی هستند که یکی از آنهای شهری دارای قانونمندینظام

دان آلمانی گردد. فلیکس اوئرباخ، جغرافیهای شهری به اوایل قرن بیستم بر میجغرافیایی توزیع اندازه شهرها در نظام

ها رابطه معکوس وجود شهری را ارائه داد که بین اندازه شهرها و رتبه آناندازه  –میلادی قانون مرتبه  8389در سال 

(، مورد استفاده قرار 8390(، و سینگر )8330(، گودریچ )8330دارد. بعدها توسط کسانی همچون کسانی همچون لوتکا )

بندی و مورد ول(، این نوع بررسی در شهرها توسط جورج زیپف به صورت کامل فورم8303گرفت. بالاخره در سال )

های شهری را به ترتیب اندازه جمعیتی مرتب کنیم، کند که اگر سکونتگاهعمل و بررسی واقع گردید. زیپف بیان می

1جمعیت شهر دوم حدود 

2
1، جمعیت شهر اول، شهر درجه سوم  

3
1، حدود n، شهر نخست و بالاخره جمعیت شهر  

𝑛
 ،

وجود همبستگی خطی مطرح است. بنابراین هر اندازه سیستم شهری یک جمعیت شهر اول خواهد بود. او معتقد بود 

 شهری سیستم (. پس هراندازه838:  8934نیا و موسوی، تر است )حکمتکشور توسعه پیدا کند به توزیع نرمال نزدیک

رسد یمکند، رابطه بین اندازه جمعیت شهر از الگوی نخست شهری دور شده و به حالت واسط  پیدا توسعه کشور یک

 توزیع که کشورهایی(. 0: 8938لطفی و همکاران، )شود اندازه تبدیل می –نرمال یعنی مرتبه  توزیع الگوی و بالاخره به
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 تحاکمی هاآن در اندازه -مرتبه قانون درواقع باشد متعادل صورتی به شهری هایکانون در هاآن شهری جمعیت فضایی

 . دارد دوم، جمعیت شهر برابر دو اول شهر کهطوریبه. داشت خواهد

 

 منطقه موردمطالعه

 طبق آخرین ؛ وی موردمطالعه شامل چهار استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان استمحدوده

درصد جمعیت شهری  0/88نفر جمعیت )جمعیت شهری( هست؛ و  0141030شهرستان و  03تقسیمات کشوری دارای 

 دهند. درصد مساحت کشور را تشکیل می 33/81تقریبًا  ؛ ودهندکشور را تشکیل می

 

 های موردمطالعهاستان سیاسى تقسیمات و جغرافیایى موقعیت

 استان خوزستان -

 33 و گرینویچ النهارنصف از شرقی طول دقیقه 93 و درجه 04 تا دقیقه 03 و درجه 01 محدوده در خوزستان استان

 ، کیلومترمربع از00401با مساحت  این استان. دارد قرار استوا خط از شمالی دقیقه 01 و درجه 93 تا دقیقه 01 و درجه

 شرقی جنوب و شرق ایلام، از استان به غربی شمال بختیاری، از و چهارمحال استان به شرق لرستان، از استان به شمال

طبق . ودشمی محدود عراق کشور به غرب از و فارسخلیج و بوشهر استان به جنوب بویراحمد، از و کهگیلویه استان به

نفر جمعیت، چهارمین استان کشور ازلحاظ جمعیت شهری  9000340شهرستان و  31آخرین تقسیمات کشوری دارای 

ماهشهر، آبادان، اندیمشک، بهبهان،  اهواز، دزفول، بندر :اند ازآن عبارت هاىمرکز آن شهر اهواز است. شهرستان ؛ وهست

 ملک، گتوند،آزادگان، امیدیه، باوی، کارون، شادگان، باغ وشتر، شوش، مسجدسلیمان، رامهرمز، دشتخرمشهر، ایذه، ش

 اندیکا.  هندیجان، رامشیر، هویزه، حمیدیه، لآلی، هفتگل، آغاجری و

 

 بوشهر استان -

 از شرقی طول دقیقه 01 و درجه 03 تا قهیدق 0 و درجه 04 و شمالی عرض دقیقه 80 و درجه 31 بر بوشهر استان

 تاناس و خوزستان استان از قسمتی به شمال ، کیلومترمربع از31009با مساحت  استان این. دارد قرار گرینویچ النهارنصف

 استان از قسمتی به شرق جنوب از و فارسخلیج به غرب و جنوب فارس، از استان به شرق بویراحمد، از و کهگیلویه

 و راهبردی اهمیت از و دارد دریایی مرز کیلومتر صدشش از بیش فارسخلیج با بوشهر استان. است محدود هرمزگان

، نفر جمعیت، بیست و چهارمین 190300 شهرستان و 84طبق آخرین تقسیمات کشوری دارای . است برخوردار اقتصادی

 :از اندعبارت بوشهر استان هاىشهرستان. هست شهر بوشهر آن مرکز؛ و استان کشور ازلحاظ جمعیت شهری است

 بوشهر، دشتستان، کنگان، گناوه، دشتی، دیر، جم، عسلویه، دیلم و تنگستان. 

 

 هرمزگان استان -

 شمالی عرض دقیقه 01 و درجه 31 تا دقیقه 30 و درجه 30 جغرافیایی مختصات بین حدفاصل در هرمزگان استان

 احتمس با این استان. است شدهواقع گرینویچ النهارنصف از شرقی طول قهیدق 80 و درجه 03 تا دقیقه 08 و درجه 09 و

 شهربو و فارس هایاستان با غربی شمال و کرمان، غرب استان با شرقی شمال و شمال جهت از ، کیلومترمربع01440

 ولط به نواری در عمان دریای و فارسخلیج گرم هایآب را آن جنوب و بوده همسایه بلوچستان و سیستان با شرق از
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جمعیت،  ، نفر318،133 و شهرستان 89 دارای کشوری تقسیمات آخرین طبق. استبرگرفته  در کیلومتر 344 تقریبی

 هرمزگان استان هاىشهرستان. هست هرمزگان شهر آن مرکز؛ و است شهری جمعیت ازلحاظ کشور استان بیستمین

آباد، پارسیان، خمیر، بستک، جاسک، سیریک، ابوموسی بندرعباس، بندرلنگه، میناب، قشم، رودان، حاجی :از اندعبارت

 و بشاگرد. 

 

 سیستان و بلوچستان استان -

 و درجه 01 و استوا خط از شمالی عرض دقیقه 31 و درجه 98 تا دقیقه 9 و درجه 30 بین بلوچستان در و سیستان

، 818110 مساحت با این استان. دارد گرینویچ، قرار النهارنصف از شرقی طول دقیقه 38 و درجه 09 تا دقیقه 04

افغانستان،  و پاکستان کشورهای به شرق افغانستان، از کشور و جنوبی خراسان استان به شمال از جهت از کیلومترمربع

 کشوری تقسیمات آخرین طبق. شودمی محدود هرمزگان و کرمان هایاستان به مغرب از و عمان دریای به جنوب از

 شهر آن مرکز؛ و است شهری جمعیت ازلحاظ کشور استان جمعیت، سیزدهمین ، نفر8900003 و شهرستان 83 دارای

زاهدان، ایرانشهر، زابل، چابهار، سراوان، خاش، : از اندبلوچستان عبارت و استان سیستان هاىشهرستان. زاهدان هست

 جاوه، هامون، هیرمند و نیمروز.  قند، دلگان، میر سوران، زهک، فنوج، مهرستان، قصر و شهر، سرباز، سیب کنارک، نیک

 

 

 
 موردمطالعه هایاستان و ایران کشور : نقشه(7)شکل 

 .8931نگارندگان، : منبع 

 

 هایافته

 و انسیست و خوزستان، بوشهر، هرمزگان هایاستان شهری جمعیت پراکندگی وضعیت داریم قصد پژوهش این در

 تا استان بدترین ، از(پراکندگی)غیرعامل  پدافند رویکرد بحث طبق را استان چهار و کنیم؛ مقایسه باهم را بلوچستان

 را خود ستانا شهری جمعیت درصد کمترین استان چهار این بین در که استانی کهطوریبه. کنیممی مرتب استان بهترین

 تانیاس و چهارم )بهترین وضعیت و رعایت پدافند غیرعامل با رویکرد جمعیتی( اولویت در کرده متمرکز اول شهر در
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 دافندپ رعایت و وضعیت اول )بدترین یرتبه در دارد خود اول شهر در را خود استان شهری جمعیت درصد بیشترین که

با  هذکرشدهای شهری را در استان مراتبعلاوه بر این وضعیت سلسله ؛ وگیردمی قرار جمعیتی( رویکرد با غیرعامل

 است.  قرارگرفته موردمطالعهزیپف  اندازه رتبه استفاده از تئوری

 

 استان خوزستان -

نفر بوده  9000340شهری آن در همین سال  شهرستان بوده و جمعیت 31دارای  8930استان خوزستان در سال 

شان بیشتر از میانگین جمعیت شهرستان آن جمعیت 1نفر هست؛ که  898091است. میانگین جمعیت شهری استان 

ی یتنهابهبوده است. شهر اهواز  استان شهری جمعیت میانگین از کمتر شانشهرستان جمعیت 83شهری استان بوده و 

 ددرص لحاظ از شدهیبررس استان چهار بین در درصد جمعیت شهری استان را به خود اختصاص داده است؛ که 00/99

شرح وضعیت جمعیت شهری، . دارد قرار سوم رتبه در تمرکز میزان درصد 00/99 با استان مرکز شهر در جمعیت تمرکز

 های استان و میزان تمرکز جمعیت شهری در مرکز استان در جدول شماره یک و نمودار شماره یک آمده است. شهرستان

 
 .7931جمعیت شهری، طبق سرشماری سال های استان خوزستان به ترتیب (: شهرستان7جدول )

 . 8931نگارندگان،  هاییافته: منبع

 

ره
ما

ش
 

 جمعیت نام شهر

ره
ما

ش
 

 جمعیت شهر نام

 03439 باوی 80 8833093 اهواز 8

 00303 کارون 80 939483 دزفول 3

 08308 شادگان 81 310000 ماهشهر بندر 9

 01340 ملکباغ 81 304000 آبادان 0

 00901 گتوند 83 803130 اندیمشک 0

 94341 هندیجان 34 893391 بهبهان 0

 31840 رامشیر 38 890931 خرمشهر 1

 39311 هویزه 33 830113 ایذه 1

 33401 حمیدیه 39 838100 شوشتر 3

 81019 لآلی 30 840338 شوش 84

 80143 هفتگل 30 848010 مسجدسلیمان 88

 88383 آغاجری 30 10310 رامهرمز 83

 0418 اندیکا 31 03300 آزادگان دشت 89

 9000340 استان شهری جمعیت کل 31 03110 امیدیه 80

 898،091 استان شهری جمعیت میانگین    
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 .7931 سال سرشماری استان، طبق شهری جمعیت مجموع با اهواز شهری، شهرستان جمعیت ، مقایسه(2)شکل 

 .8931نگارندگان،  هاییافته: منبع

 

 بوشهر استان -

. است بوده ، نفر190300سال  همین در آن شهری جمعیت و بوده شهرستان 84 دارای 8930 سال در بوشهر استان

 اناست شهری جمعیت میانگین از بیشتر جمعیتشان آن شهرستان 3 که هست؛ نفر 19030 استان شهری جمعیت میانگین

 درصد 19/93 ییتنهابه بوشهر شهر. است بوده استان شهری جمعیت میانگین از کمتر شانجمعیت شهرستان 1 و بوده

 معیتج درصد تمرکزلحاظ  از شدهیبررس استان چهار بین در که است؛ داده اختصاص خود به را استان شهری جمعیت

، یشهر تیجمع تیضعو. شرح دارد قرار چهارم )بهترین وضعیت( رتبه با کمترین میزان تمرکز در استان مرکز شهر در

 آمده است.  دوشماره و نمودار  در مرکز استان در جدول یشهر تیتمرکز جمع زانیاستان و م یهاشهرستان

 
 .7931های استان بوشهر به ترتیب جمعیت شهری، طبق سرشماری سال (، شهرستان2جدول)

 . 8931نگارندگان،  هاییافته: منبع 

 

33.55%

66.45%

شهرستان 26مقایسه  جمعیت شهری شهرستان اهواز با جمعیت شهری 

دیگر استان خوزستان

اهواز سایر جمعیت شهری استان

ره
ما

ش
 

 جمعیت نام شهر

ره
ما

ش
 

 جمعیت شهر نام

 01341 دیر 0 319011 بوشهر 8

 91881 جم 1 818830 دشتستان 3

 93930 عسلویه 1 18940 کنگان 9

 31008 دیلم 3 13130 گناوه 0

 39031 تنگستان 84 03080 دشتی 0

 190،300 استان شهری جمعیت کل    

 19،030 استان شهری جمعیت میانگین    
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 .7931 سال سرشماری استان، طبق شهری جمعیت مجموع با بوشهر شهری، شهرستان جمعیت مقایسه :(9)شکل 

 .8931نگارندگان،  هاییافته: منبع

 

 هرمزگان استان -

. است بوده ، نفر318133سال همین در آن شهری جمعیت و بوده شهرستان 89 دارای 8930 سال هرمزگان در استان

 اناست شهری جمعیت میانگین از بیشتر شانجمعیت آن شهرستان 9 که هست؛ نفر 10100 استان شهری جمعیت میانگین

 34/00 ییتنهابه بندرعباس شهر. است بوده استان شهری جمعیت میانگین از کمتر شانجمعیت شهرستان 84 و بوده

 کزتمر درصدلحاظ  از شدهیبررس استان چهار بین در که است؛ داده اختصاص خود به را استان شهری جمعیت درصد

 تیجمع تیضعو. شرح دارد قرار( وضعیت بدترین)اول  رتبه در تمرکز میزان بیشترین با استان مرکز شهر در جمعیت

 آمده است.  سهشماره و نمودار  در مرکز استان در جدول یشهر تیتمرکز جمع زانیاستان و م یهاشهرستان، یشهر

 
 .7931 سال سرشماری شهری، طبق جمعیت ترتیب به هرمزگان استان های، شهرستان(9)جدول 

 . 8931نگارندگان،  هاییافته: منبع

 

32.73%

67.27%

شهرستان دیگر 3مقایسه  جمعیت شهری شهرستان بوشهر با جمعیت شهری 

استان بوشهر

بوشهر جمعیت شهری سایر شهرستان های استان

ره
ما

ش
 

 جمعیت نام شهر

ره
ما

ش
 

 جمعیت شهر نام

 38111 خمیر 1 009381 بندرعباس 8

 80103 بستک 3 30983 بندرلنگه 3

 80104 جاسک 84 10010 میناب 9

 83340 سیریک 88 00148 قشم 0

 0389 ابوموسی 83 00334 رودان 0

 3130 بشاگرد 89 98341 آبادحاجی 0

 318133 استان شهری جمعیت کل  30444 پارسیان 1

 10100 استان شهری جمعیت میانگین    
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 .7931 سال سرشماری استان، طبق شهری جمعیت مجموع با بندرعباس شهری، شهرستان جمعیت ، مقایسه(4)شکل 

 .8931نگارندگان،  هاییافته: منبع

 

 بلوچستان و سیستان استان -

 نفر 8900003سال همین در آن شهری جمعیت و بوده شهرستان 83 دارای 8930 سال در بلوچستان و سیستان استان

 جمعیت میانگین از بیشتر شانجمعیت آن شهرستان 0 که هست؛ نفر 14139 استان شهری جمعیت میانگین. است بوده

 ییهاتنبه زاهدان شهر. است بوده استان شهری جمعیت میانگین از کمتر شانجمعیت شهرستان 80 و بوده استان شهری

 ددرصلحاظ  از شدهیبررس استان چهار بین در که است؛ داده اختصاص خود به را استان شهری جمعیت درصد 41/00

، یشهر تیجمع تیضعوشرح دارد.  قرار دوم رتبه در تمرکز میزان 00/ 41 با استان مرکز شهر در جمعیت تمرکز

 آمده است.  چهارشماره و نمودار  در مرکز استان در جدول یشهر تیتمرکز جمع زانیاستان و م یهاشهرستان

 
 .7931های استان سیستان و بلوچستان به ترتیب جمعیت شهری، طبق سرشماری سال ن(: شهرستا4جدول )

 . 8931نگارندگان،  هاییافته: منبع

55.90%

44.10%

72مقایسه  جمعیت شهری شهرستان بندرعباس با جمعیت شهری 

شهرستان دیگر استان هرمزگان

بندرعباس جمعیت شهری سایر شهرستان های استان

ره
ما

ش
 

 جمعیت نام شهر

ره
ما

ش
 

 جمعیت شهر نام

 89901 زهک 88 033301 زاهدان 8

 89414 فنوج 83 808008 ایرانشهر 3

 83300 مهرستان 89 891184 زابل 9

 88040 قند قصر 80 883043 چابهار 0

 84333 دلگان 80 34340 سراوان 0

 3903 جاوه میر 80 08100 خاش 0

 1301 هامون 81 01308 کنارک 1

 0038 هیرمند 81 31319 شهر نیک 1

 9089 نیمروز 83 31800 سرباز 3

 8900003 استان یشهر تیکل جمع  80300 سوران و سیب 84

 14139 استان شهری جمعیت میانگین    
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 فصلنامه مطالعات عمران شهری  7931دوره دوم، شماره پنجم، تابستان 

 

 
 .7931 سال سرشماری استان، طبق شهری جمعیت مجموع با زاهدان شهری، شهرستان جمعیت ، مقایسه(1)شکل 

 .8931نگارندگان،  هاییافته: منبع

 

 
 موردمطالعه هایاستان و ایران کشور ، نقشه(6)شکل

 .8931نگارندگان، : منبع

 

 ها بر اساس مدل رتبه اندازه زیپفیافته

 Pاندازه  – مرتبه فرمول (:                                                                                        قانون8رابطه )

n
𝑃1

𝑝𝑟
= 

P1:  موردنظرجمعیت شهر نخست در استان PR رد نظرو: جمعیت شهر در مرتبه م 

R  :  مرتبه شهر در استانPn :  یا جمعیت شهر مرتبه  موردنظرجمعیت شهر در مرتبهR  ام 

 

44.07%

55.93%

شهرستان 78مقایسه  جمعیت شهری شهرستان زاهدان با جمعیت شهری 

دیگر استان سیستان و بلوچستان

زاهدان جمعیت شهری سایر شهرستان های استان
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 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

 
 

 .7931سال استان خوزستان، طبق سرشماری  اندازه(، شهرهای – )مرتبهآل دهیاجمعیت  جمعیت واقعی و -(1) جدول

 . 8931نگارندگان،  هاییافته: منبع

 

 رتبه شهر نام 8930جمعیت واقعی  جمعیت ایدئال)زیپف( کمبود جمعیت یا مازاد

 8 اهواز 8833093 8833093 4

 3 دزفول 939483 030334 -319348

 9 ماهشهر بندر 310000 931014 -833130

 0 آبادان 304000 331884 -01000

 0 اندیمشک 803130 391011 -11103

 0 بهبهان 893391 831104 -03043

 1 خرمشهر 890931 814901 -90434

 1 ایذه 830113 803400 -30800

 3 شوشتر 838100 893039 -84131

 84 شوش 840338 883300 -80309

 88 مسجدسلیمان 848010 841040 -0181

 83 رامهرمز 10310 33914 -30410

 89 آزادگان دشت 03300 38130 -38113

 80 امیدیه 03110 10810 -80934

 80 باوی 03439 13030 -84019

 80 کارون 00303 10031 -81310

 81 شادگان 08308 14809 -81343

 81 ملکباغ 01340 00301 -81409

 83 گتوند 00901 03104 -81049

 34 هندیجان 94341 03033 -33080

 38 رامشیر 31840 00119 -33013

 33 هویزه 39311 00343 -94330

 39 حمیدیه 33401 08100 -33111

 30 لآلی 81019 03010 -98383

 30 هفتگل 80143 01031 -98130

 30 آغاجری 88383 00109 -99308

 31 اندیکا 0418 00800 -04419

 جمع  9000340 0،004،930 -8410838
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 فصلنامه مطالعات عمران شهری  7931دوره دوم، شماره پنجم، تابستان 

 

 
 7931سال  خوزستان استان ، شهرهای(اندازه – مرتبهآل) دهیا جمعیت و واقعی جمعیت ایمقایسه : نمودار(1)شکل 

 .8931نگارندگان،  هاییافته: منبع

 

 بررسی شاخص نخست شهری در استان خوزستان

شهر مسلط، شهری است که از نظر در قسمت تعریف و مفاهیم در تعریف نخست شهرعنوان شد که نخست شهر یا 

دیگر کشور به نحوی از آن متأثرند. بنابراین در مقیاس کوچک کارکرد و جمعیت بر دیگر شهرها برتری داشته و شهرهای 

تر از کشور و در سطح یک استان نخست شهر، شهری است که در مرتبه اول سلسله مراتب شهری استان قرار گرفته 

 رباشد و بیشتر امکانات و تسهیلات شهری و بیشترین نیروهای اقتصادی و سیاسی را در خود متمرکز نموده باشد که د

(. و 01:  8939، آکوچکیانو  تقوایی) استان به عنوان نخست شهر هر استان مطرح می باشند ایران غالبًا شهرهای مرکز

شهر را نخست شهر می باشد، اندازه بیشتر ب 3بزرگترین شهر به دومین شهر از عدد  معمولاً زمانی که نسبت جمعیت

های استان خوزستان نشان داد که در این استان با پدیده نخست شهری مواجهه . بررسی جمعیت شهری شهرستانگویند

برابر بندر  90/0برابر دزفول،   03/9هستیم؛ به نحوی که شهر اهواز به عنوان مرکز استان و شهر اول استان به ترتیب 

برابر  83/333برابر لالی و  00/00برابر هندیجان،  01/93بر امیدیه، برا 43/81برابر ایذه،  00/3برابر آبادان،  10/0ماهشهر 

 آمده است.  0شهر اندیکا جمعیت دارد. که شرح مبسوط آن در جدول شماره 

 
 .7931 در استان خوزستان سال یهاشهرستان ریسا یشهر تیشهرستان اهوز به جمع یشهر تینسبت جمع (:6) جدول

 3 دزفول 03. 9 3 شوشتر 13. 3 80 کارون 34. 38 39 حمیدیه 40. 00

 9 بندرماهشهر 90. 0 84 شوش 90. 88 81 شادگان 31. 39 30 لالی 00. 00

 0 آبادان 10. 0 88 مسجدسلیمان 10. 88 81 باغ ملک 10. 30 30 هفتگل 00. 10

 0 اندیمشک 30. 1 83 رامهرمز 40. 80 83 گتوند 11. 30 30 آغاجاری 84. 844

 0 بهبهان 00. 1 89 دشت آزادگان 40. 81 34 هندیجان 01. 93 31 اندیکا 83. 333

 1 خرمشهر 18. 1 80 امیدیه 43. 81 38 رامشیر 33. 09   

 1 ایذه 00. 3 80 باوی 31. 81 33 هویزه 39. 08   

 . 8931نگارندگان،  یهاافتهیمنبع: 
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(فزیپ)نمودار مقایسه ای جمعیت شهری شهرستان های خوزستان با جمعیت ایده آل

8930جمعیت شهری استان جمعیت ایده آل
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 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

 
 

 .7931سال استان بوشهر، طبق سرشماری  اندازه(، شهرهای – )مرتبه آلدهیاجمعیت  جمعیت واقعی و (:1) جدول
 جمعیت کمبود یا مازاد آل)زیپف( جمعیت ایده 8930جمعیت واقعی  شهر نام رتبه

 4 319011 319011 بوشهر 8

 90991 890113 818830 دشتستان 3

 -3111 38833 18940 کنگان 9

 88994 01930 13130 گناوه 0

 0348 00180 03080 دشتی 0

 3088 00030 01341 دیر 0

 -300 93413 91881 جم 1

 -8149 90831 93930 عسلویه 1

 -8390 94931 31008 دیلم 3

 -9398 31901 39031 تنگستان 84

 90001 148،331 190،300  جمع

 . 8931نگارندگان،  هاییافته: منبع
 

 
 .7931سال  بوشهر ، شهرهای(اندازه – مرتبهآل) دهیا جمعیت و واقعی جمعیت ایمقایسه نمودار :(8)شکل 

 .8931نگارندگان،  هاییافته: منبع

 

 بررسی شاخص نخست شهری در استان بوشهر

های استان بوشهر نشان داد که در این استان با پدیده نخست شهری مواجهه نیستیم؛ بررسی جمعیت شهری شهرستان

برابر شهر کنگان  90/9برابر دشتستان،   04/8به نحوی که شهر بوشهر به عنوان مرکز استان و شهر اول استان به ترتیب 

 آمده است.  1جمعیت دارد. که شرح مبسوط آن در جدول شماره  برابر شهر تنگستان )دهمین شهرستان استان(، 01/88و 

 
 7931 در سالبوشهر در استان  یهاشهرستان ریسا یشهر تیبه جمعبوشهر شهرستان  یشهر تینسبت جمع (:8) جدول

 3 دشتستان 04. 8 0 دشتی 03. 0 1 عسلویه 00. 1

 9 کنگان 90. 9 0 دیر 01. 0 3 دیلم 08. 3

 0 گناوه 09. 9 1 جم 81. 1 84 تنگستان 01. 88

 . 8931نگارندگان،  هاییافته: منبع  
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(زیپف)نمودار مقایسه ای جمعیت شهری شهرهای بوشهر با جمعیت ایده آل

8930جمعیت شهری جمعیت ایده آل
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 فصلنامه مطالعات عمران شهری  7931دوره دوم، شماره پنجم، تابستان 

 

 .8930سال استان هرمزگان، طبق سرشماری  اندازه(، شهرهای – )مرتبهآل دهیاجمعیت واقعی و جمعیت  (:3) جدول

 کمبود جمعیت یا مازاد آل)زیپف( جمعیت ایده 8930جمعیت واقعی  شهر نام رتبه

 4 009,381 009,381 بندرعباس 8

 -810331 318043 30,983 بندرلنگه 3

 -30433 818149 10,010 میناب 9

 -03440 890140 00,148 قشم 0

 -03000 841000 00,334 رودان 0

 -01033 34090 98,341 آبادحاجی 0

 -08049 11049 30,444 پارسیان 1

 -00430 01343 38,111 خمیر 1

 -09013 04901 80,103 بستک 3

 -91003 00933 80,104 جاسک 84

 -91811 03919 83,340 سیریک 88

 -08400 00301 0,389 ابوموسی 83

 -91138 08110 3130 بشاگرد 89

 -100980 8،131،891 318،133  جمع

 . 8931نگارندگان،  هاییافته: منبع

 

 
 .7931سال  هرمزگان شهرهای، (اندازه – مرتبهآل) دهیا جمعیت و واقعی جمعیت ایمقایسه نمودار :(3)شکل 

 .8931نگارندگان،  هاییافته: منبع

 

 بررسی شاخص نخست شهری در استان هرمزگان

نشان داد که در این استان با پدیده نخست شهری مواجهه  هرمزگانهای استان بررسی جمعیت شهری شهرستان

برابر بندر لنگه )دومین  00/0عباس به عنوان مرکز استان و شهر اول استان به ترتیب هستیم؛ به نحوی که شهر بندر

تان )دوازدهمین شهرس ابوموسیبرابر شهر  811برابر شهر میناب )دومین شهرستان استان( و  31/0شهرستان استان(،  

 ،  آمده است. 84استان(، جمعیت دارد. که شرح مبسوط آن در جدول شماره 
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(زیپف)نمودار مقایسه ای جمعیت شهری شهرهای هرمزگان با جمعیت ایده آل

جمعیت شهری جمعیت ایده آل
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 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

 
 

 .7931 در سالدر  هرمزگاناستان  یهاشهرستان ریسا یشهر تیبه جمعبندرعباس شهرستان  یشهر تینسبت جمع (:70) جدول

 3 بندرلنگه 00. 0 0 رودان 18. 88 1 خمیر 19. 30 88 سیریک 833
 9 میناب 31. 0 0 حاجی اباد 49. 81 3 بستک 34. 93 83 ابوموسی 811
 0 قشم 89. 1 1 پارسیان 13. 34 84 جاسک 33. 93   

 . 8931نگارندگان،  هاییافته: منبع

 
 .8930سال  سرشماری بلوچستان، طبق و سیستان ، شهرهای(اندازه – مرتبهآل) دهیا جمعیت و واقعی جمعیت :(88) جدول

 . 8931نگارندگان،  هاییافته: منبع

 رتبه شهر نام 8930جمعیت واقعی  جمعیت ایدئال)زیپف( کمبود جمعیت یا مازاد

 8 زاهدان 033301 033301 4

 3 ایرانشهر 808008 330010 -800439

 9 زابل 891184 831000 -01300

 0 چابهار 883043 801303 -90199

 0 سراوان 34340 881030 -31011

 0 خاش 08100 31131 -90319

 1 کنارک 01308 10184 -91003

 1 شهر نیک 31319 10838 -00101

 3 سرباز 31800 00110 -91193

 84 سوران و سیب 80300 03331 -00409

 88 زهک 89901 09340 -04003

 83 فنوج 89414 03080 -90900

 89 مهرستان 83300 00089 -99901

 80 قند قصر 88040 03900 -94104

 80 دلگان 84333 93093 -33304

 80 جاوه میر 3903 91408 -31143

 81 هامون 1301 90114 -30099

 81 هیرمند 0038 93309 -30933

 83 نیمروز 9089 98343 -31030

 جمع  8900003 3،849،031 -101400
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 فصلنامه مطالعات عمران شهری  7931دوره دوم، شماره پنجم، تابستان 

 

 
 .7931سال  بلوچستان و سیستان ، شهرهای(اندازه – مرتبهآل) دهیا جمعیت و واقعی جمعیت ایمقایسه نمودار :(70)شکل 

 .8931نگارندگان،  هاییافته: منبع

 

 بررسی شاخص نخست شهری در استان سیستان و بلوچستان

نشان داد که در این استان با پدیده نخست شهری  سیستان و بلوچستانهای استان بررسی جمعیت شهری شهرستان

برابر ایرانشهر )دومین  83/0مواجهه هستیم؛ به نحوی که شهر زاهدان به عنوان مرکز استان و شهر اول استان به ترتیب 

 برابر شهرخاش )ششمین شهرستان استان(، و 03/3برابر شهر زابل )دومین شهرستان استان( و  31/0شهرستان استان(،  

 ، آمده است. 83برابر نیمروز )نوزدهمین شهرستان استان(، جمعیت دارد. که شرح مبسوط آن در جدول شماره  83/800

 
 در السدر  سیستان و بلوچستاناستان  یهاشهرستان ریسا یشهر تیبه جمعزاهدان شهرستان  یشهر تینسبت جمع -(72) جدول

7931. 

 3 ایرانشهر 83. 0 1 کنارک 00. 83 83 فنوج 91. 00 81 هامون 34. 18

 9 زابل 31. 0 1 نیک شهر 31. 34 89 مهرستان 09. 01 81 هیرمند 00. 13

 0 چابهار 31. 0 3 سرباز 41. 38 80 قصرقند 8. 08 83 نیمروز 83. 800

 0 سراوان 03. 0 84 سیب و سوران 11. 91 80 دلگان 08. 01   

 0 خاش 03. 3 88 زهک 93. 00 80 میرجاوه 90. 09   

 . 8931نگارندگان،  هاییافته: منبع
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(ایده آل)نمودار مقایسه ای جمعیت شهری شهرستان های سیستان و بلوچستان با جمعیت

8930جمعیت شهری سال  جمعیت ایده آل
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 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

 
 

 
 آل(: وضعیت کمبود یا مازاد جمعیت براساس جمعیت ایده77شکل )

 

 گیریبحث و نتیجه

 فارسجنفت و گاز در خلی مخازن وجود و جغرافیایی فضاهای تنوع و استراتژیکی موقعیت وجود دلیل به ایران کشور

 پدیده ایشافز مستلزم امر این و است بوده غربی و شرقی کشورهای موردتوجه دیرباز استکباری، از ضد ماهیت ویژهبه و

خوزستان، بوشهر، )عمان  دریای و فارسخلیج ساحلی هایاستان خصوصبه کشور مرزی نواحی در حفاظت و دفاع

د بحرین و وجوبا توجه به حضور ناوگان پنجم دریایی آمریکا در کشور . ، است(بلوچستان و سیستان و هرمزگان

 فارس و وجود تنگه استراتژیک هرمز این احتمال متصور هست کههای نظامی متعدد آمریکا در کشورهای خلیجپایگاه

ها هوایی و دریایی خواهد بود که؛ ی آنحمله کنند حمله ما کشور به بگیرند تصمیم روزی اسلامی ایران دشمنان اگر

بود. به همین  خواهد هرمز استراتژیک یتنگه و فارسخلیج معبر سنگین هوایی از ها با پشتیبانیی دریایی آنمسیر حمله

 فارسلیجخ استراتژیک مجاور هایاستان شهری جمعیت جغرافیایی پراکندگی بر آن شدیم وضعیت پژوهش این دلیل در

ا در غیرعامل بررسی کنیم. لذ پدافند رویکرد را با بلوچستان( و سیستان و عمان )خوزستان، بوشهر، هرمزگان دریای و

تان، خوزس هایاستان شهری جمعیت پراکندگی این پژوهش با نگاه به بحث پراکندگی در پدافند غیرعامل وضعیت

 پدافند رویکرد بحث طبق را استان 0 و مورد بررسی و مطالعه قراردادیم؛ را بلوچستان و سیستان و بوشهر، هرمزگان

 استان چهار نای بین در که استانی کهطوریبه. کردیم مشخص استان بدترین تا استان بهترین ، از(پراکندگی)غیرعامل 

 با املغیرع پدافند رعایت و وضعیت بهترین در کرده متمرکز اول شهر در را خود استان شهری جمعیت درصد کمترین

 ضعیتو بدترین در دارد خود اول شهر در را خود استان شهری جمعیت درصد بیشترین که استانی و جمعیتی رویکرد

 هایستانا در را شهری مراتبسلسله وضعیت این بر علاوه؛ و گیردمی قرار جمعیتی رویکرد با غیرعامل پدافند رعایت و

 مزگان درهر نتایج نشان داد که استان. ایمسنجیده زیپف و نخست شهری اندازه رتبه تئوری از استفاده با موردمطالعه
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 جمعیت میانگین. است بوده ، نفر318،133سال همین در آن شهری جمعیت و بوده شهرستان 89 دارای 8930 سال

 84 و بوده استان شهری جمعیت میانگین از بیشتر شانجمعیت آنشهرستان  9 که هست؛ نفر 10،100 استان شهری

 جمعیت درصد 34/00 تنهاییبه بندرعباس شهر. است بوده استان شهری جمعیت میانگین از کمتر جمعیتشان شهرستان

 هرش در جمعیت تمرکز درصد ازلحاظ شدهبررسی استان چهار بین در که است؛ داده اختصاص خود به را استان شهری

 اندازه -رتبه قانون مدل از حاصل نتایج؛ و دارد قرار( وضعیت بدترین)اول  رتبه در تمرکز میزان بیشترین با استان مرکز

 ، آن(زیپف)ایدئال  جمعیت و بوده شهری جمعیتنفر  318،133 دارای 8930 سال در هرمزگان استان که دهدمی نشان

 در هرمزگان استان واقعی جمعیت درواقع. است نفر -100980 زیپف مدل با آن جمعیت کمبود و هست ، نفر8131891

داد که در استان هرمزگان با پدیده  دارد. نتایج نشان کمبود درصد 10/09، (زیپف)ایدئال  جمعیت به نسبت 8930 سال

، برابر جمعیت دومین شهر استان به عنوان نخست شهر استان 00/0نخست شهری مواجه هستیم و شهر بندر عباس با 

 . وضعیت را دارد ها هم استان هرمزگان بدترینکند؛ بنابراین طبق نتایج این مدلعمل می

 8،900،003سال  همین در آن شهری جمعیت و بوده شهرستان 83 دارای 8930 سال در بلوچستان و سیستان استان

 تجمعی میانگین از بیشتر جمعیتشان آن شهرستان 0 که هست؛ نفر 14،139 استان شهری جمعیت میانگین. است بوده نفر

 هاییتنبه زاهدان شهر. است بوده استان شهری جمعیت میانگین از کمتر جمعیتشان شهرستان 80 و بوده استان شهری

 ددرص ازلحاظ شدهبررسی استان چهار بین در که است؛ داده اختصاص خود به را استان شهری جمعیت درصد 41/00

 -رتبه قانون مدل از حاصل نتایج؛ و دارد قرار دوم رتبه در تمرکز میزان 41/00 با استان مرکز شهر در جمعیت تمرکز

 جمعیت و بوده شهری جمعیت نفر 8،900،003 دارای 8930 سال در بلوچستان و سیستان استان که دهدمی نشان اندازه

 واقعی جمعیت درواقع. است نفر -118016 زیپف مدل با آن جمعیت کمبود و است ، نفر3849031 ، آن(زیپف)ایدئال 

نشان داد  جینتادارد،  کمبود درصد 49/90، (زیپف)ایدئال جمعیت به نسبت 8930 سال در بلوچستان و سیستان استان

 نیدوم تی، برابر جمع83/0با  زاهدانو شهر  میمواجه هست ینخست شهر دهیبا پد بلوچستان و سیستانکه در استان 

ان در رتبه دوم بعد از استان هرمزگ استان این هامدل این نتایج طبق کند؛یشهر استان به عنوان نخست شهر استان عمل م

 . دارد قرار

 بوده نفر 9،000،340سال  همین در آن شهری جمعیت و بوده شهرستان 31 دارای 8930 سال در خوزستان استان

 جمعیت میانگین از بیشتر شانجمعیت آن شهرستان 1 که هست؛ نفر 898،091 استان شهری جمعیت میانگین. است

 یتنهایبه اهواز شهر. است بوده استان شهری جمعیت میانگین از کمتر شانجمعیت شهرستان 83 و بوده استان شهری

 ددرص ازلحاظ شدهبررسی استان چهار بین در که است؛ داده اختصاص خود به را استان شهری جمعیت درصد 00/99

 قانون مدل از حاصل نتایج؛ و دارد قرار سوم رتبه در تمرکز میزان درصد 00/99 با استان مرکز شهر در جمعیت تمرکز

 جمعیت و بوده شهری جمعیت نفر 9،000،340 دارای 8930 سال در خوزستان استان که دهدمی نشان اندازه -رتبه

است. درواقع جمعیت  نفر -8،410،838 زیپف مدل با آن جمعیت کمبود و است ، نفر0،004،930 ، آن(زیپف)ایدئال 

شان داد که ن جینتادرصد کمبود دارد، ،  00/94، (زیپف)نسبت به جمعیت ایدئال 8930واقعی استان خوزستان در سال 

شهر استان به عنوان  نیدوم تی، برابر جمع03/9با  اهوازو شهر  میمواجه هست ینخست شهر دهیبا پد خوزستاندر استان 

 قرار ستانبلوچ و سیستان استان از بعد سوم رتبه در استان این هامدل این نتایج طبق کند؛ینخست شهر استان عمل م

 . دارد
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. است بوده ، نفر190،300سال  همین در آن شهری جمعیت و بوده شهرستان 84 دارای 8930 سال در بوشهر استان

 تاناس شهری جمعیت میانگین از بیشتر جمعیتشان آن شهرستان 3 که هست؛ نفر 19،030 استان شهری جمعیت میانگین

 درصد 93/  19 تنهاییبه بوشهر شهر. است بوده استان شهری جمعیت میانگین از کمتر جمعیتشان شهرستان 1 و بوده

 عیتجم تمرکز درصد ازلحاظ شدهبررسی استان چهار بین در که است؛ داده اختصاص خود به را استان شهری جمعیت

 ننتایج حاصل از مدل قانو ؛ ودارد قرار( وضعیت بهترین)چهارم  رتبه در تمرکز میزان کمترین با استان مرکز شهر در

ایدئال  نفر جمعیت شهری بوده و جمعیت 190،300دارای  8930که استان بوشهر در سال  دهدمی نشان اندازه -رتبه

تنها نسبت به این مدل نه ؛ کهنفر است +90،001جمعیت آن با مدل زیپف  ، نفر است و مازاد148،331، آن (زیپف)

 دهیبا پد بوشهره در استان نشان داد ک جینتااضافه جمعیت طبق مدل زیپف دارد،  +90،001کمبودی ندارد بلکه تعداد 

 این نتایج طبق ؛جمعیت داردشهر استان  نیدوم تی، برابر جمع8/  04با  بوشهرو شهر  میستنیمواجه  ینخست شهر

 دلم در نهایت نتایج. دارد قرار خوزستان از بعد چهارم )بهترین وضعیت در بین چهار استان( رتبه در استان این هامدل

 شهر نخست عنوانبه اهواز و بندرعباس، زاهدان شهرهای که دهدمی نشان شاخص نخست شهریاندازه و  -رتبه قانون

 و یانیم شهرهای نقش و دارند قرار خوزستان و بلوچستان و هرمزگان، سیستان هایاستان شهری یشبکه نظام در برتر

 هایتاناس شهری شبکه در شهری مراتبسلسله هنوز در مجموع. است کم بسیار هااستان این شهری سیستم در کوچک

 وضعیت بیندر این  که دارند زیادی فاصله زیپف اندازه -رتبه مدل به نسبت خوزستان و بلوچستان و هرمزگان، سیستان

 شهری ستنخ یپدیده فاقد بوشهر استان؛ و است بدتر خوزستان استان از بلوچستان و سیستان و هرمزگان هایاستان

 مراتبسلسله یعنی؛ است مختلط الگوی نوع از تعادل نوع این اما؛ است شهری نظام در تعادل دارای رواز این و بوده

ا توجه به ب. دارد بینابین حالتی بلکه هست؛ استاندارد نه و است شهری نخست یپدیده دارای نه بوشهر استان شهری

ر از بدترین و بوشه خوزستان، و بلوچستان ستانیس، هرمزگان یهااستاننتایج به دست آمده مشخص شد که به ترتیب 

ی(، تیمعج کردیبا رو رعاملیپدافند غ تیرعاحالت )عدم رعایت پدافند غیرعامل با رویکرد جمعیتی(، تا بهترین حالت )

 نظامی و یاسیس، یاجتماع، ینظر اقتصاد ازفارس خلیجسواحل های ذکر شده(، قرار دارند؛ این وضعیت و اهمیت )استان

جنگ مهم در حریم مرزهای کشورمان پس از جنگ  نیوقوع چند، گذشته یدو دهه یهارب حاصل از جنگتجاو 

در  کایآمر ییایحضور ناوگان پنجم در، فارسجیخل یمتعدد در منطقه ینظام یهاگاهیتحمیلی عراق علیه ایران، وجود پا

، دشمنی ساختاری آمریکا با کشور ایران و همراهی تعداد زیادی از فارسجیخل یو راهبرد ینظام تیاهمن، یکشور بحر

 در معرض انواع کشور ایران و خاص تیموقعفارس(، با کشور آمریکا، کشورهای دور و نزدیک )کشورهای عربی خلیج

 و شدت یساحل یهااستان تیاهمها، ناشی از آن ادیز یهاتلفات و خسارت ن وبود یعی)جنگ(، و طبی مخاطرات انسان

می ؛ تغییرات اقلیهادر زمان بحران و بخصوص در زمان بروز جنگ یمرز یهااستان تیامن بیو کاهش ضر یریپذبیآس

ها؛ ها و مخصوصا شهرهای مرکز استانو کاهش بارندگی، افزایش دمای هوا، مشکل تامین آب شرب شهرهای این استان

ع مجموعه درواق)اصل پراکندگی(،  دفاع غیرعاممود. توجه به این امر که توجه ویژه ن رعاملیپدافند غطلبد که به بحث می

صورت بدون نیاز به نیروی انسانی به المقدوریاست که با استفاده از ابزار، شرایط و حت ییهاتمهیدات، اقدامات و طرح

سوی دیگر،  از زایش داده و، توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افسوکیخوداتکا صورت گیرد. چنین اقداماتی از 

 باید به شهرهای. سازدیرا با کمترین هزینه فراهم م دهیدبیمناطق آس یپیامدهای بحران را کاهش داده و امکان بازساز

ها و ی شهرهای استانها در همهمیانی توجه نمود و با پخش امکانات مختلف اقثصادی، اجتماعی و فرهنگی این استان

ها(، از ها )بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در محیط روستاهای این استانتوجه به روستاهای این استان
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شهرها و افراد شهرنشین به شهرهای بزرگ استان و مخصوصا شهر مرکز استان  افراد روستایی به سمت مهاجرت

ها؛ از تجمع غیر اصولی جمعیت در شهرها و ی استانی پهنهها در همهجلوگیری کرد. و با پخش متعادل چمعیت استان

 مخصوصا شهر اول استان جلوگیری کرد. و بدین وسیله به بحث پدافند غیرعامل دست یافت. 
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 . تابستان، 0 ، شماره3 ، دوره8 ، مقالهفضا جغرافیایی آمایش مجله، «مازندران استان شهری

  .کشور کل مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج، (8930)ایران،  آمار مرکز -

 زاگرس ژئومورفولوژی تأثیر»(، 8938فخری، ) سیروس مرادیان و محسن بیگلو و جعفر یمانی و مقیمی، ابراهیم و مجتبی -

 پژوهشی -لمیع فصلنامه، «(جمعیتی ثقل مراکز یابی برمکان تأکید با)هرمز  تنگه شمال منطقه در غیرعامل پدافند بر جنوبی
 دوازدهم، زمستان.  ، سال01 ، شمارهنظامی مدیریت
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ها از منظر تمهیدات پدافند غیرعامل ای بیمارستانپذیری سازهبررسی و تحلیل آسیب»(، 8930محلی، یوسف، )ملکی، سعید،  -

، 9، سال هشتم، شماره ترویجی پدافند غیرعامل –فصلنامه علمی ، «شهر دزفول( )نمونه موردی: FAHPبا استفاده از تکنیک 

 پاییز. 

 انجمن کنگره ششمین، «شهری ریزیبرنامه در غیرعامل پدافند ضرورت و اهمیت»، (8933)ملکی، سعید، مودت، الیاس،  -
 . مشهد فردوسی ایران، دانشگاه ژئوپلیتیک غیرعامل، مشهد، انجمن پدافند ایران ژئوپلیتیک

  اشتر. مالک صنعتی ، تهران: دانشگاه«غیرعامل پدافند مبانی و اصول»، (8910)نیا، جعفر، موحدی -

 ، چاپ اول: نشر انتخاب.«غیرعامل، امنیت ملی و شهر پدافند»(، 8930موغلی، مرضیه، افشین متقی، حسینی امینی، حسن ) -

 

 
  



 

 

 


