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 فصلنامه مطالعات عمران شهری  9318 بهار، هشتموم، شماره دوره س

 

 10/10/0031تاریخ دریافت: 

 01/10/0031تاریخ پذیرش: 
 

د شرقی کشور با رویکرهای نیمهبررسی پراکندگی جغرافیایی جمعیت شهری استان

 پدافند غیرعامل

 
 3زیروانی، اسماعیل تقوی 2قباد طهماسبی ،9حاتمی داود

 

 چکیده
 جغرافیایی (،رعاملیپدافند غپراکندگی )یکی از عناصر اصلی  پژوهش بررسی وضعیت هدف این

 پژوهش این در کار روش .است غیرعامل پدافند رویکرد شرقی کشور باهای نیمهاستان شهری جمعیت

 یاکندگپر وضعیتاین پژوهش برای سنجش  در است. تحلیلی و توصیفی اسنادی، هایروش از ترکیبی

 درصد یهای مقایسه(، از مدلرعاملیپدافند غ) کشورشرقی نیمه یهااستان یشهر تیجمع ییایجغراف

های استان )برای سنجش میزان تمرکز مجموع جمعیت شهری سایر شهرستان با استان مرکز شهر جمعیت

 جیتاناست.  شده استفادهی، نخست شهر یو الگوزیپف  اندازه -رتبه  قانون جمعیت در شهر مرکز استان(،

خراسان رضوی و کرمان به  هاینشان داد که استان مدل سنجش میزان تمرکز جمعیت در شهر مرکز استان

وضعیت  نیبدترمشهد و کرمان استان در شهر  شهری تیدرصد جمع، 10/06و  10/06تجمع ترتیب با 

نخست  دارند. بررسی شاخص شدهیاستان بررس پنج نیبرا در  اول(،رتبه ) تیوضع)رتبه پنجم(، و بهترین 

با پدیده نخست شهری  شدهی بررسهای ی استاندهد که همهی نشان میبررس موردهای شهری در استان

مدل  دارد. نتایج شدهی بررسهای شهر مشهد بدترین حالت را در بین استان نیب نیا در که باشندمواجه می

های خراسان رضوی، سیستان و های استانکه جمعیت شهری شهرستان دهدمی نشاناندازه زیپف  –رتبه 

ته؛ که داش فاصله زیپف اندازه -رتبه  مدل به بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و کرمان، نسبت

، درصد از بدترین تا بهترین وضعیت قرار -50/50و  -50/ 01، -51/50، -10/00، - 52/20به ترتیب با 

. است دترها بسایر استان از بلوچستان و سیستان خراسان رضوی و هایاستان وضعیت نیب نیا در رند کهدا

 که استان خراسان رضوی میرسیمهای مختلف این پژوهش به این نتیجه از مدل آمدهدستبهنتایج  بنا بر

برابر بودن جمعیت شهر مشهد نسبت  52/01، درصد جمعیت شهری استان در شهر مشهد، 10/06با تجمع 

، درصدی جمعیت شهری استان با جمعیت  - 52/20به جمعیت شهری دومین شهرستان استان و کمبود 

 تاسی دارا موردبررسهای بین استانجمعیتی(، را در  رعاملیپدافند غ، بدترین حالت )عدم رعایت آلایده

برابر بودن جمعیت  20/5، درصد جمعیت شهری استان در شهر کرمان، 10/06و استان کرمان با تجمع 

، درصدی جمعیت شهری -50/50شهر کرمان نسبت به جمعیت شهری دومین شهرستان استان و کمبود 

ی بررسموردهای جمعیتی(، را در بین استان عاملریپدافند غ، بهترین حالت )رعایت آلایدهاستان با جمعیت 

 .استدارا 

 یرعامل.غ های نیمه شرقی کشور، پدافندجغرافیایی، استان جمعیت شهری، پراکندگیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

نشینی و جهان در حال حاضر دارای دو ویژگی عمده جمعیتی است؛ افزایش شدید جمعیت و روند شتابان شهر

 - 1:  0010که شهرنشینی روند غالب در سازمان فضایی جمعیت جهان است )شفقی و همکاران، طوریبهشهرگرایی. 

 دننمو تریمنا ستا هشد باعث ینو ا کنندیم ندگیز یشهر مناطقدر  حاضر لحادر  نجها جمعیتاز  نیمیاز  (. بیش0

 ندگیز طبیعی و انسانی یهاادخدر و ثادحو تاریخ، لطودر  .دشو تبدیل یافتنیدست مادرازمدت ا چالش یک به شهرها

 یاندهیطور فزابهنشینی و ... ی، جنگ، حاشیهسالخشک، زلزله، سیل، وهواآب شدید اتتغییر. ندادهکر مختلرا  یشهر

از سکنه  یدر یک منطقه خال یعیکه مخاطرات طب یزمان. کنندیم تهدید شستخورا د شهرها نقو رو آورده رفشا دممر بر

آن منطقه  یانسان یو بر زندگ فتدیاتفاق ب یفقط یک مخاطره است و همان مخاطره اگر در منطقه مسکون فتد،یاتفاق ب

امروزه . ردیگیساکنان را دچار مشکل کند، عنوان بحران به خود م یو اقتصاد یاجتماع هایتیتأثیر گذاشته و فعال

 زیرانگبقرار دارند. نکته تأمل مختلف طبیعی و انسانیدر معرض مخاطرات ها قابل سکونت انسان یهااز مکان یاریسب

به مدیریت این پدیده پرداخت یا  یبرد بلکه باید با اقدامات کاهش نیاز ب توانیرا نم یعیآن است که مخاطرات طب

همچون ازدحام شدید رشد شهرنشینی و بروز مسائلی،  .دیجوامع در برابر این نوع مخاطرات را بهبود بخش یآورتاب

های شهری، تراکم شدید واحدهای مسکونی و غیره، محققان را بر آن داشته که بررسی این جمعیت در شهرها، آلودگی

ایمنی و امنیت در برابر  (.03: 0011های تحقیقاتی خود قرار دهند )زیاری و همکاران، مسائل را در دستورالعمل فعالیت

ل در جهت دستیابی به استانداردهای مطلوب آسایش شهری است و اصولاً توجه به دفاع ترین اصوتهدیدات از ابتدایی

بوده است  موردتوجهگیری شهرها همواره امری است که از آغاز شکل« مختلف»شهرها در مقابل تهدیدات  رعاملیغ

، این سرزمین همواره در خاص یایران در موقعیت جغرافیایکشور به دلیل قرار گرفتن (. 01: 0032)یزدانی و سیدین، 

 های زیادی را شاهد بوده استسان تلفات و خسارت)جنگ( و طبیعی بوده و بدین معرض انواع مخاطرات انسانی

 .ستا جمعیت فضایی یعزتو چگونگی ی،شهر منظادر  مباحث نیتراز مهم یکی .(002: 0032نیری و همکاران، )امین

 فطرو از  دیآیم دجوو به مختلف ملاعو تأثیر تحت طرفکیاز ی،شهر منظا سطحدر  جمعیت فضایی یعزتوآنجاکه  از

بررسی دقیق است )فرهودی و و  بحث رخو، درگذاردیم تأثیر مدیریتیو  جتماعیا دی،قتصاا مختلف ملاعو بر یگرد

 دارد رکشو مختلف مناطق بین شدید دلتعا معداز  حکایت انیردر ا ینیگزسکونت گذشته ندرو. (22: 0011همکاران، 

 برخی در. است شدهتوزیع نامناسب و نامتعادل صورتبه ایران دهد جمعیت(. مطالعات نشان می0: 0011ی، اسوری)

 ایدهعم سهم شهری مناطق بعضی. کنندمی زندگی ایپراکنده جمعیت مناطق، ایپاره در و است انبوه جمعیت هاقسمت

 و معصوم قدیری)هستند  اندکی جمعیت دارای بسیاری مسکونی نقاط ،در مقابل و انددادهجای خود در را جمعیت از

 .این مناطق بیشتر شود یریپذبیدرصد آس شودیافزایش تراکم جمعیت مناطق شهری سبب م (.21: 0030 همکاران،

هرها زان جمعیت شیابد؛ بنابراین افزایش میآوری منطقه کاهش میدر مقابل سطح تاب این میزان افزایش یابد هرچقدر

طح در س یریپذبیمیزان آس جهیدر مناطق شهری شده و درنت، ساخت()طبیعی و انسان هایبه بالا رفتن بحران منجر

ی پراکندگی جمیعت چه در حال و چه آینده منجر به مشکلاتی . از آنجاکه عدم توجه به نحوهدهدیمنطقه را افزایش م

 یعزتو 0032سال  ریسرشما نتایج سساا بربه این امر اهمیت فراوانی دارد. برای کشور خواهد شد؛ درنتیجه توجه 

های این عدم تعادل در استان ؛ ونامتعادل است مختلف کشور یهانستاا شهرها وبین در ی شهر تیجمع فیاییاجغر

اگون داخلی و های گونمناطق مرزی به دلیل تماس با محیط ازآنجاکه. استبیشتر  بساچهو  شده مشاهدهمرزی هم 

بوده  بیشتر و تهدیدات مختلف در این مناطق هایریپذبیآسبه همین دلیل  .خاصی برخوردارند یهایژگیخارجی، از و
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لذا یکی از  توسعه، امنیت و آمایش کشور به مناطق مرزی داده است. یهایزیررا در فرآیند برنامه یاژهیاهمیت و و

 در جلوگیری و کاهش مشکلات و خسارات احتمالی در زمان بحران و بخصوص در زمان بروز جنگ مؤثرهای راه

 ویژهبه و غیرعامل پدافند اصول رعایت بنابراینهست؛  رعاملیغاحتمالی در آینده در این مناطق توجه به بحث پدافند 

حوادث طبیعی و  از ناشی اراتخس کاهش در توانداین مناطق می سطح در شهری جمعیت مناسب پراکندگی اصل

 راکندگیپ ینحوه بررسی به که شدند آن بر نگارندگان دلیل همین به. مؤثر و سودمند باشد ساخت در حال و آیندهانسان

 های نیمه شرقی کشور بپردازند.استان در شهری جمعیت جغرافیایی

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 تعاریف و مفاهیم

بر، ، اعلام خیابیمکان، فریب، تفرقه و جابجایی، پراکندگی، پوششاقدامات پدافند غیرعامل شامل : رعاملیغ دفاع -

 پژوهش بررسی وضعیت است. لذا هدف اینهای امن و سازه ماکت فریبنده، اختفاء، استتار، استحکامات، قابلیت بقا

 ویکردر های نیمه شرقی کشور بااستان شهری جمعیت جغرافیایی (،رعاملیپدافند غپراکندگی )یکی از عناصر اصلی 

 .است غیرعامل پدافند

 و اسحس مراکز پذیریآسیب کاهش در غیرعامل پدافند در اصول نیترمهم از یکی توانمی را یابیمکانیابی: مکان -

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

 مرکزت و تراکم از پرهیز و سرزمینی آمایش طبیعی، عوارض از استفاده حداکثر قبیل از دفاع ضوابط و معیارها ملی

 ریجلوگی بعدی جانبی هایهزینه و مشکلات بروز از. گردد رعایت استحکامات، سازی،مقاوم ها،کاربری و تأسیسات

 یهایژگیو و شرایط به توجه با جدید هایاستقرار برای مکان ترینمناسب انتخاب .(0: 0035نماید )ملکی و مودت، می

 وییجصرفه و تسهیلات به کمتر نیاز و پذیریآسیب یابیمکان (.052: 0010سعیدی، )گویند  یابیمکان را زمینی عمومی

 . داردبه دنبال  را ملی هایسرمایه حفظ در

 انجام یدبا گروهی و فردیصورت به هم که کارهایی از یکی غیرعامل پدافند در اصل دومینعنوان به استتاراستتار:  -

 وسطت هدف تشخیص که است زمین مصنوعی و طبیعی عوارض از استفاده و محیط با سازیهمرنگ استتار. پذیرد

 این. گویند استتار را دشمن دید از ماندن پوشیده همچنین و (06: 0012نیا، موحدی) سازدمی مواجه مشکل با را دشمن

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

 .گرددمی استفاده

 دید در هیزاتتج و تأسیسات گرفتن قرار از مانع که شودمی اخلاقی هایفعالیت کلیه به یکارپنهان یا اختفاءاختفاء:  -

 . مخفی(26: 0010موحدی، ) سازدمی مواجه مشکل با راها آن مورد در را فعالیت انجام یا و شخص و گرددمی دشمن

 اعماق رد تأسیسات ایجاد. گیردمی دشمن از را یابیمکان شناسایی توان کهیطوربه دشمن دید از گشتن پنهان و شدن

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

زمانی زنند )اصغریمی دست آن به دشمن رستیر از ماندن مخفی برای طبیعت در که است دیگری حیوانات و جانداران

 . (53: 0030و حاتمی، 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%AA_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%AA_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
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ر منظوبه شواهد تغییر یا تحریف اطلاعات یکاردست طریق از دشمن کردن گمراه از است عبارت فریبفریب:  -

 گمراه عوامل از یکی فریب(. 03: 0011 امیدی،) بود خواهدها آن اهداف زیان به که عملی انجام به دشمن واداشتن

 فهد است ممکن دشمن و است یرنظامیغ و نظامی و حساس مراکز و تجهیزات و تأسیسات شناسایی در دشمن کردن

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

 محسوب یاراض کاربری و ریزیبرنامه در مهم اصول از یکی تجهیزات و تأسیسات تمرکز عدم و پراکندگیپراکندگی:  -

 :0011امیدی، ) کندمی کم را هدف پذیریآسیب میزان نیروها پراکندگی و تمرکز کاهش با پراکندگی فرآیند. گرددمی

 اهبحران با رویارویی هنگام در شهری ساختاری طراحی و شهری ریزیبرنامه در اصل این یریکارگبه توانمی .(06

 عدفا مهم اصول از یکی حساس و حیاتی مراکز در پراکندگی ایجاد .داد کاهش را هابحران از ناشی خسارات و تلفات

 ینا در شنیدنی ایگفته سروانتس ،هست دشمن زمینی و هوائی تهاجمات اثر در هاآن خسارات تقلیل جهت غیرعامل

 به سبد یک در را خود یهامرغتخم تمام و باشد فردا فکر به امروز که است عاقل انسان عهده به این) دارد خصوص

 (.نیندازد مخاطره

 

 ی پژوهشپیشینه

 ودهب جدید نسبتاً جهانی و ایمنطقه هایبحران کانون در ایران قرارگیری رغمعلی ایران در غیرعامل پدافند موضوع

 صورت اجرایی اقدامات و مطالعات اساس همین بر. گرددبرمی کشور غیرعامل پدافند سازمان ایجاد و 0015 سال به و

 صنعتی دانشگاه در غیرعامل پدافند و آمایش دانشگاهی مجتمع ایجاد با 0010 سال از. نیستند پربار چندان نیز گرفته

 توجه نیز هادانشگاه در همچنین. (00: 0030است )ملکی و محلی،  قرارگرفته موردتوجه بیشتر موضوع این اشتر، مالک

های مختلف پدافندغیرعامل انجام شده است؛ که در زمینه متعددی مطالعات و یافته اهمیت غیرعامل پدافند موضوع به

کارگیری اصول پدافند غیرعامل (، در تحقیقی با عنوان، به0031ان )مجیدی و همکار :گرددمی مورد اشاره در زیر به چند

اند که از نظر فرماندهان نظامی، معماران و مهندسان ایران باستان، دژها در ایران باستان، به این نتیجه رسیده -در بنای شهر

هر سه دوره )مادها، اشکانیان و عامل در ی کار پدافند غیرگیری از عوارض جغرافیایی سرلوحهیابی و بهرهاصل مکان

توان دریافت که ملاحظات شده از دژهای این سه دوره، میهای استخراجساسانیان(، بوده است. با توجه به مشخصه

های جدید و های پایانی مطالعه روشکه در دورهطوریپدافند غیرعامل در هر دوره روند روبه رشدی داشته است؛ به

 ژئومورفولوژی (، در تحقیقی با عنوان تأثیر0030گیرد. مقیمی و همکاران )امل دژها را در برمیغیرع ی پدافندپیچیده

به این نتیجه  ،(جمعیتی ثقل مراکز یابیبر مکان تأکید با)هرمز  تنگه شمال منطقه در غیرعامل پدافند بر جنوبی زاگرس

 برای( لتاهاد شیب، لیتولوژی، جهت ارتفاع، شیب،)مناسبی  ژئومورفولوژیکی هایقابلیت موردمطالعه، اند که منطقهرسیده

 ساحلی خط از است؛ و جمعیتی مراکز استقرار برای مساعد هایمکان دارای: مورد مطالعه دارد و منطقه غیرعامل پدافند

 پدافند لاصو با متناسب شهرها بیشتر گزینیمکان حاضر حال و در شود؛می بهتر شرایط ،(شمال) منطقه عمق سمت به

، به ترافیک مدیریت بر غیرعامل پدافند اقدامات (، در تحقیقی با عنوان تأثیر0030حسینی و همکاران ) .نیست غیرعامل

 با تناسبم عملکردها توزیع در پراکندگی فضا، در فعالیت و جمعیت استقرار یبهینه اند که مقیاساین نتیجه رسیده

وع وق زمان در جمعیت تخلیۀ عملیات بر هادر صحنه دفاعی بحران مدیریت و عملکردها استقرار یابیتهدیدها، مکان

(، در تحقیقی با عنوان، 0035معصوم و همکاران ) قدیری .است ترافیک مدیریت و بزرگ تهران شهرکلان در بحران

 ایران، جمعیت مکانیتوزیع  اند که درآن، به این نتیجه رسیده پیامدهای و ایران جغرافیایی نواحی در جمعیت تحرکات
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 و شرق به غرب از ایران، جمعیت شمار که گونهبدین . دارند مهمی نقش سیاسی و اقتصادی اجتماعی، محیطی، عوامل

 خاك بارندگی، توپوگرافی،)محیطی  عوامل از ناشی پراکنش، ینحوه که این دارد ایکاهنده روند جنوب به شمال از

سیاسی  عوامل ،(آن مانند و اشتغال هایفرصت درآمد، اشتغال،)اقتصادی  عوامل ،(آن و مانند آب منابع و حاصلخیز

 خویشاوندی، مهاجرت، پیوندهای) اجتماعی عوامل ،(آن مانند و دولت هایگذاریسرمایه دولتی، هایگذاری)سیاست

 داشته پی در را مختلفی اثرات و پیامدها تواندجمعیت، می پراکنش نحوه این. است غیره و( آن مانند و مذهبی هایجاذبه

 شده رانمازند و گیلان تهران، هایاستان مانند مناطق، برخی تراکم رفتن موجب بالا جمعیت، پراکندگی نحوه این. باشد

 داشته یپ را در محیطیزیست هایآسیب و داده افزایش را منابع از برداریبهره فشار تواندمی خود افزایش تراکم، این که

ه غیرعامل ایلام، ب پدافند اساس بر ایمحله بافت طراحی راهبردهای (، در تحقیقی با عنوان، بررسی0036وثیق ) .باشد

 املش ایلام شهر در غیرعامل پدافند منظر از بومی و معماری ساختمان معماری بهینه هایاند که مؤلفهاین نتیجه رسیده

 برای کردیعمل چند فضای عنوانبه فضای امن بینیپیش و دسترسی نحوه بازشوها، موقعیت بنا، هندسی طرح تعیین

 و اعمال میزان (، در تحقیقی با عنوان، ارزیابی0036حجازی ) .باشندمی متوسط تا بالا اهمیت درجه با هایساختمان

 در مذکور که سامانه انداهواز، به این نتیجه رسیده شهری قطار سامانه غیرعامل در پدافند ایسازه الزامات کارگیریبه

 شهری فضای ایمنی (، در تحقیقی با عنوان ارزیابی0036کاظمی و تبریزی ) .است پذیرآسیب احتمالی، تهدیدات برابر

 یارهایمع از نظر آمل اند که شهر، به این نتیجه رسیده(آمل شهر: موردی نمونه)غیرعامل  پدافند هایشاخص بر تأکید با

 بندیاولویت و (، در تحقیقی با عنوان ارزیابی0032ندارد. فیضی و همکاران ) قرار مناسبی شرایط در غیرعامل پدافند

 اند که ازغیرعامل، به این نتیجه رسیده پدافند رویکرد با آهنراه های تشکیلاتیایستگاه در خصمانه سازانسان تهدیدات

 تشکیلاتی اهایستگ فضای کل تهدید برای تریناصلی فیزیکی و خرابکاری گذاریبمب تهدیدات ذکرشده تهدیدات میان

از  یدفاع یهاکارو ارائه راه یلامشهر ا یمنیا یابیارزدر تحقیقی با عنوان،  (،0032باشند. ملکی و سروستان )می آهنراه

های شهر ایلام نزدیک بودن شهر به سد اند که بیشترین عامل و عملکرد تهدید، به این نتیجه رسیدهعاملیرمنظر پدافند غ

امتیاز.  050/0نشینی گسترده و ضعف نظارتی با امتیاز، و کمترین عامل و عملکرد تهدیدهای مربوط به حاشیه 521/5با 

ر ایلام بالاترین عملکرد به آموزش تخصصی ضد بحران سازمانی پدافند غیرعامل شهدهد که عوامل بروننتایج نشان می

امتیاز و  050/0نشینی گسترده و ضعف نظارتی با ترین عامل عملکردی به حاشیهامتیاز و پایین 300/6نیروی انسانی با 

ا مواجهه بدیده در سازمانی پدافند غیرعامل بالاترین عملکرد به داشتن نیروهای زبده و آموزشهمچنین از عوامل درون

امتیاز است. ملکی و همکاران  211/0ترین عملکرد مربوط به موانع مالی و اعتباری با امتیاز و پایین 111/6بحران با 

ه رعایت اند کریزی شهری، به این نتیجه رسیدهدر برنامه اهمیت و ضرورت پدافند غیرعامل(، در تحقیقی با عنوان 0036)

 یبخشند در کاهش خسارات ناشی از حملات دشمن در شهرهای مرزی مؤثر واقع شود. توااصول پدافند غیرعامل می

با  یشهر یهارساختیدر ز رعاملیملاحظات پدافند غ لیتحت عنوان تحل یادر مقاله(، 0030ی و همکاران )شادمهر

 ازیر و ندر شه یعاد یندگآب در تداوم ز ادیز اریبس تیباوجود اهم که انددهیرس جهینت نیبه ا، آب رساختیبر ز دیتأک

 ،نیشامل تأم رساختیز نیمختلف ا یهابه آن، عناصر و بخش یمختلف شهر یهاو روزانه شهروندان و بخش دیشد

که آن ژهیوههستند. ب ریپذبیشدت آسبه یستیو ترور یدر برابر حملات نظام عیو توز هیو تصف شیپالا ره،یحمل، ذخ

 تیرعا دیقرار دارد. بدون ترد ینیدر سطح پائ یداتیتهد نیدر برابر چن رساختیز نیاز عناصر ا تیطرح حفاظت و امن

 یراب یشرط اصل ساتیمراکز و تأس نیا تیریساخت، مد ،یطراح ،ینیگزدر مکان یتیامن -یاصول و ملاحظات دفاع

ملکی و همکاران  است. یو کاهش خسارات احتمال یستیو اقدامات ترور ینظام لاتاز حم یریو جلوگ یریشگیپ
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(، در تحقیقی با عنوان، بررسی پراکندگی جغرافیایی جمعیت شهری استان خوزستان با رویکرد پدافند غیرعامل، 0030)

 سلسه عمجمودر درصد جمعیت شهری استان خوزستان در شهر اهواز قرار دارد.  22/00 که انددهیرس جهینت نیبه ا

 نستاا یشهر شبکهدر  شهر نخستین انعنو به ازهوا شهرو  ستا دلنامتعا ریساختادارای  نستازخو نستاا یشهر تبامر

شهر  یاجتماع -ی کالبد یریپذبیسنجش آس تحت عنوان یادر مقاله(، 0030و همکاران ) اینیدریحکند. می نماییدخو

افت بمحلاتی که دارای بیشترین  که انددهیرس جهینت نیبه ا، شهر اهوازکلان کیمحلات منطقه  رعاملیاز منظر پدافند غ

. نسبت به اندبناها بودهنوع اسکلت  نییمقاومت پا ن،یسال و همچنو کهن نییپا نیدر سن تیجمع یفرسوده، تراکم بالا

 یریپذبیدر پهنه آس کیمنطقه  یشهر یاز بناها درصد21از  شیمجموع، ب در ی بیشتری دارند.ریپذبیآسسایر محلات 

بررسی پراکندگی جغرافیایی تحت عنوان  یادر مقاله(، 0030حاتمی و اصغری زمانی ) قرار دارند. دایو ز ادیز اریبس

 یهااستان وضعیت که انددهیرس جهینت نیبه اهای ساحلی جنوب کشور با رویکرد پدافند غیرعامل جمعیت شهری استان

، بلوچستان و ستانیس، هرمزگانهای به ترتیب از بنابراین استان بوشهرو  خوزستان، و بلوچستان ستانیس، هرمزگان

ت پدافند ی رعاینهیزم در(، را حالت نیبهترترتیب از رتبه یک )بدترین حالت(، تا رتبه چهارم )به بوشهرو  خوزستان

 باشند.غیرعامل دارا می
 

 مواد و روش پژوهش

 شرق،های استان یشهر تیجمع ییایجغراف یپراکندگ تیوضع ؛جمعیتی یکم یهامؤلفه سساا برپژوهش  نیا در

 تحلیلی - توصیفی عنواز  هشوپژاست، روش  شدهیبررس رعاملیپدافند غ کردیجنوب شرق و شمال شرق کشور با رو

، کرمان، خراسان و بلوچستان ستانیس یهانستاا یهاشهرستان 0032سال  یشهر تیجمع ،موردنظر ریماآ جامعه. ستا

شهرستان  ،یشهر تیدرصد جمع یسهیمقا یهاکار از مدل نیا یبرا است. خراسان رضوی و خراسان شمالیجنوبی، 

 تفادهاس یاندازه زیپف و شاخص نخست شهر -استان، قانون رتبه  یهاشهرستان ریسا یشهر تیمرکز استان با جمع

نفوس مسکن  یعموم یهای)سرشمار هیثانو لیو تحل یاکتابخانه وشها از راطلاعات و داده یآور. برای جمعستشده ا

لحاظ  از ایم.ی هم استفاده کردهنخست شهر یقانون اندازه و رتبه و الگوعلاوه بر این از شده است.  (، استفاده0032 سال

ی نیمه یهااستان یشهرها تیجمع یپراکندگ تیآنجاکه به وضع است؛ از یاتوسعه - هدف پژوهش حاضر کاربردی

 رعاملید غپدافن یابیخاص برای ارز یکه روش آنجا و از بودهکاربردی  پردازدیم رعاملیپدافند غ کردیکشور با روی شرق

 .شودیم یتلق یاشده، توسعهکاربرده شده است که کمتر مورداستفاده واقعبه

 

 ها ها و تکنیکروش

در این پژوهش نویسندگان از مدل مقایسه جمعیت شهری؛ شهر مرکز استان با مجموع جمعیت شهری سایر 

 ی استفاده کرده است.نخست شهر یقانون اندازه و رتبه و الگوهای استان و شهرستان

 مدل مقایسه جمعیت شهری -

ه ا در شهرستان مرکز استان داشتدر مدل مقایسه جمعیت شهری؛ استانی که کمترین تمرکز جمعیت شهری استان ر

 تیمرکز جمعت بیشترینکه  یاستانبا رویکرد جمعیتی )عدم تمرکز(، و  رعاملیغباشد بهترین وضعیت و رعایت پدافند 

ی تیجمع ردکیبا رو رعاملیپدافند غ تیرعاعدم و  تیوضع بدترینمرکز استان داشته باشد  ستاناستان را در شهر یشهر

 د بود.خواهتمرکز(،  دارای)
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 قانون اندازه و رتبه -

گاهی متعادل و توزیع غیرمتوازن اندازه قانون اندازه و رتبه و الگوی نخست شهری به ترتیب معرف نظام سکونت

های کند که اگر سکونتگاه(. زیپف بیان می000-001: 0032باشند )رحمانی و زبردست، ی شهری میهاگاهسکونت

1شهری را به ترتیب اندازه جمعیتی مرتب کنیم، جمعیت شهر دوم حدود 

2
1،جمعیت شهر اول، شهر درجه سوم  

3
، شهر  

1، حدود  nنخست و بالاخره جمعیت شهر 

𝑛
معتقد بود وجود همبستگی خطی مطرح  ، جمعیت شهر اول خواهد بود. او 

و موسوی،  اینحکمتتر است )سیستم شهری یک کشور توسعه پیدا کند به توزیع نرمال نزدیک هراندازهاست. بنابراین 

رابطه بین اندازه جمعیت شهر از الگوی نخست  کند، پیدا توسعه کشور یک شهری سیستم (. پس هراندازه030: 0031

لطفی و )شود اندازه تبدیل می –نرمال یعنی مرتبه  توزیع الگوی رسد و بالاخره بهحالت واسط میشهری دور شده و به 

 باشد متعادل صورتی به شهری هایکانون در هاآن شهری جمعیت فضایی توزیع که کشورهایی(. 2: 0030 همکاران،

دارد  جمعیت دوم، شهر برابر دو اول هرش کهطوریبه. داشت خواهد حاکمیت هاآن در اندازه -مرتبه  قانون درواقع

 .(00: 0030)زمانی و حاتمی، 

 

 محدوده مورد مطالعه

های کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان ی موردمطالعه شامل استانمحدوده

دهند و طبق ، درصد مساحت کشور را تشکیل می50/61مساحت  لومترمربعیک 000220است. این محدوده با  شمالی

درصد 32/06، نفر جمعیت )جمعیت شهری( هست؛ و 1160050شهرستان و  11آخرین تقسیمات کشوری دارای 

 اند.جمعیت شهری کشور را به خود اختصاص داده

 

 های مورد مطالعهاستان سیاسى تقسیمات جمعیت و

 شهرستان 50 دارای کشوری تقسیمات آخرین مساحت، طبق لومترمربعیک، 010512با  استان کرمانکرمان: استان  -

 . کرمان هست شهر آن مرکز است و شهری جمعیت از لحاظ کشور استان دهمین جمعیت، نفر ،0121210 و

 تقسیمات آخرین مساحت، طبق لومترمربعیک، 010012 بلوچستان با و استان سیستانسیستان و بلوچستان:  استان -

 مرکز است و شهری جمعیت از لحاظ کشور استان سیزدهمین جمعیت، نفر ،0062065 و شهرستان 03 دارای کشوری

 . زاهدان هست شهر آن

 دارای کشوری تقسیمات آخرین مساحت، طبق لومترمربعیک، 020030 استان خراسان جنوبی باجنوبی:  خراسان -

 شهر آن مرکز است و شهری جمعیت از لحاظ کشور استان و نهمینبیست  جمعیت، نفر ،620150 و شهرستان 00

 . بیرجند هست

 و شهرستان 50 دارای کشوری تقسیمات آخرین طبق 001126رضوی با  خراساناستان خراسان رضوی:  -

 . مشهد هست شهر آن مرکز است و شهری جمعیت از لحاظ کشور استان دومین جمعیت، نفر ،6011356

 دارای کشوری تقسیمات آخرین مساحت، طبق لومترمربعیک، 51606استان خراسان شمالی با شمالی:  خراسان - 

 شهر آن مرکز است و شهری جمعیت از لحاظ کشور استان بیست و هشتمین جمعیت، نفر ،616060 و شهرستان 1

 بجنورد هست.
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  موردمطالعههای (: نقشه کشور ایران و استان9شکل)

 .0030منبع: نگارندگان، 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

ی شرقی کشور را بررسی و وضعیت نیمه هایاستان شهری جمعیت پراکندگی وضعیت داریم قصد پژوهش این در

 از ،(ندگیپراک)غیرعامل  پدافند رویکرد بحث طبق را استان پنج و کنیم؛ مقایسه باهم ها رای آنتیجمعی پراکنش نحوه

 جمعیت درصد ینکمتر استان پنج این بین در که استانی کهطوریبه. کنیمبندیاولویت استان بدترین تا استان بهترین

اول )بهترین وضعیت و رعایت پدافند غیرعامل با رویکرد  اولویت در کرده متمرکز اول شهر در را خود استان شهری

 رینپنجم )بدت یرتبه در دارد خود اول شهر در را خود استان شهری جمعیت درصد بیشترین که استانی و جمعیتی(

شهری  مراتبگیرد و علاوه بر این وضعیت سلسلهمی قرار جمعیتی( رویکرد با غیرعامل پدافند عدم رعایت و وضعیت

 است. قرارگرفته موردمطالعهزیپف  اندازه رتبه با استفاده از تئوری ذکرشدههای را در استان

 ،0121210جمعیت شهری آن در همین سال  بوده و شهرستان 50 دارای 0032در سال  کرماناستان استان کرمان:  -

، 560011با  سیرجان، 005005با  کرمانشهرستان ) 2، نفر هست؛ که 11111استان  یشهر تیجمع نیانگیمبوده است.  نفر

استان بوده  یشهر تیجمع نیانگیاز م شتریب شانتیآن جمع (021020با  بم، 020020با  جیرفت، 010500با  رفسنجان

درصد  10/06یی تنهابهشهر کرمان  استان بوده است. یشهر تیجمع نیانگیکمتر از م شانتیشهرستان جمع 01و 

 جمعیت شهری استان را به خود اختصاص داده است.

شهری آن  جمعیت شهرستان بوده و 03دارای  0032بلوچستان در سال  و استان سیستانبلوچستان:  و استان سیستان -

 با زاهدان)شهرستان  2، نفر هست؛ که 01150نفر بوده است. میانگین جمعیت شهری استان 0062065در همین سال

شان بیشتر از میانگین آن جمعیت (31310، سراوان با 005613، چابهار با 001001 با زابل ،060600 با ایرانشهر ،235301

بوده است. شهر زاهدان  استان شهری جمعیت میانگین از کمتر شانجمعیت شهرستان 06جمعیت شهری استان بوده و 

 درصد جمعیت شهری استان را به خود اختصاص داده است. 10/66یی تنهابه

شهری آن در همین  شهرستان بوده و جمعیت 00دارای  0032در سال  جنوبی استان خراسانجنوبی:  خراسان -

 ،510000 بیرجند با)شهرستان  0، نفر هست؛ که 60520، نفر بوده است. میانگین جمعیت شهری استان 620150سال

شهرستان  1شان بیشتر از میانگین جمعیت شهری استان بوده و آن جمعیت (60011 با طبس ،01135 با قائنات
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درصد جمعیت شهری استان 10/66یی اتنهبهبوده است. شهر بیرجند  استان شهری جمعیت میانگین از کمتر شانجمعیت

 را به خود اختصاص داده است.

شهری آن در همین سال  شهرستان بوده و جمعیت 50دارای  0032در سال  رضوی استان خراسانخراسان رضوی:  -

 ، 0105131 با مشهد)شهرستان  0نفر هست؛ که  000131نفر بوده است. میانگین جمعیت شهری استان  6011356

شهرستان  56شان بیشتر از میانگین جمعیت شهری استان بوده و آن جمعیت( 521100 با سبزوار ،530000 با نیشابور

درصد جمعیت شهری استان 10/06یی تنهابهبوده است. شهر مشهد  استان شهری جمعیت میانگین از کمتر شانجمعیت

 را به خود اختصاص داده است.

شهری آن در همین  شهرستان بوده و جمعیت 1دارای  0032در سال  یشمال استان خراسانشمالی:  خراسان -

 ،500101شهرستان )بجنورد با  0نفر هست؛ که  01260، نفر بوده است. میانگین جمعیت شهری استان 616060سال

 )مانهشهرستان  2شان بیشتر از میانگین جمعیت شهری استان بوده و ( آن جمعیت05300اسفراین با  ،13062شیروان با 

بوده است. شهر  استان شهری جمعیت میانگین از کمتر شانجرگلان( جمعیت و ، جاجرم، گرمه، فاروج و رازو سملقان

 درصد جمعیت شهری استان را به خود اختصاص داده است. 50/61یی تنهابهبجنورد 

 

 
 میزان سهم جمعیت شهری استان در شهر مرکز استان (:2) شکل

 .0030منبع، نگارندگان،  

 

 ها بر اساس مدل رتبه اندازه زیپفیافته
 

 استان سیستان و بلوچستان هایجمعیت شهری شهرستان ،(اندازه – مرتبه) آلدهیا جمعیت و واقعی جمعیت :(2) جدول

 رتبه شهر نام 0032جمعیت واقعی  آل )زیپف(جمعیت ایده کمبود جمعیت یا مازاد

 0 زاهدان 235301 235301 1

 5 ایرانشهر 060600 530616 -022150

 0 زابل 001001 030020 -21360

 6 چابهار 005613 061565 -02100

 2 سراوان 31310 001236 -50011

 0 خاش 00162 31151 -00310

 0 کنارك 60500 16001 -00663
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 .0030 نگارندگان، هاییافته: منبع

 

 
 تان.بلوچساستان سیستان و  هایجمعیت شهری، شهرستان ،(اندازه – مرتبه) آلدهیا جمعیت و واقعی جمعیت یمقایسه نمودار :(3)شکل

 .0030 نگارندگان، 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  03/6مرکز استان و شهر اول استان به ترتیب  عنوانبهشهر زاهدان  کهینحوبهمواجه هستیم؛ 

برابر شهر خاش )ششمین شهرستان استان(، و  23/3برابر شهر زابل )سومین شهرستان استان( و  50/6شهرستان استان(، 

 ، آمده است.0برابر نیمروز )نوزدهمین شهرستان استان(، جمعیت دارد. که شرح مبسوط آن در جدول شماره  05/006
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0032جمعیت شهری سال  جمعیت ایده آل

 1 شهرنیک 51500 06050 -62161

 3 سرباز 51060 02112 -00003

 01 سوران و سیب 02526 23530 -66160

 00 زهک 00020 20310 -61263

 05 فنوج 00101 63606 -00066

 00 مهرستان 05562 62000 -00001

 06 قند قصر 00012 65022 -01021

 02 دلگان 01535 03205 -53561

 00 میرجاوه 3023 00100 -50015

 00 هامون 1560 06111 -50000

 01 هیرمند 0050 05360 -50055

 03 نیمروز 0000 00513 -50230

  استان یشهر تیجمع 0062065 5،010،031 -021120

  استان یشهر تیجمع نیانگیم 01150  
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 .9311 رد سالدر  سیستان و بلوچستاناستان  یهاشهرستان ریسا یشهر تیبه جمعزاهدان شهرستان  یشهر تینسبت جمع(: 3) جدول

نام  درصد

 شهرستان

ف
ردی

 

نام  درصد

 شهرستان

ف
ردی

 

 نام شهرستان درصد

ف
ردی

 

 نام شهرستان درصد

ف
ردی

 

 5 ایرانشهر 03/6 0 کنارك 22/05 05 فنوج 00/62 00 هامون 31/00

 0 زابل 50/6 1 نیک شهر 30/51 00 مهرستان 60/61 01 هیرمند 20/13

 6 چابهار 51/2 3 سرباز 10/50 06 قصرقند 0/20 03 نیمروز 05/006

 2 سراوان 25/0 01 سیب و سوران 10/01 02 دلگان 00/20   

 0 خاش 23/3 00 زهک 03/66 00 میرجاوه 00/00   

 .0030نگارندگان،  یهاافتهیمنبع: 

 
 استان خراسان جنوبی هایجمعیت شهری شهرستان ،(اندازه – مرتبه) ایده آل جمعیت و واقعی جمعیت :(4) جدول

 کمبودجمعیت یا مازاد جمعیت ایده آل )زیپف( 0032جمعیت واقعی  شهر نام رتبه

 1 510000 000/510 بیرجند 0

 -60050 010101 135/01 قائنات 5

 -50503 00103 011/60 طبس 0

 -02010 21313 110/02 فردوس 6

 -00020 61050 006/50 سرایان 2

 -05626 00303 612/50 نهبندان 0

 -3001 53130 010/03 بشرویه 0

 -01010 52622 005/06 درمیان 1

 -01606 55050 035/05 سربیشه 3

 -00121 51006 010/3 خوسف 01

 -00550 01205 510/0 زیرکوه 00

 -000053 006320 620150 استان شهری جمعیت 

   60520 شهری استان جمعیت میانگین 

 .0030 نگارندگان، هاییافته: منبع
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 های استان خراسان جنوبی.جمعیت شهری، شهرستان ،(اندازه – مرتبه) آلدهیا و جمعیت واقعی جمعیت ایمقایسه نمودار :(4)شکل

 .0030 نگارندگان، هاییافته: منبع

 

 بررسی شاخص نخست شهری در استان خراسان جنوبی

نشان داد که در این استان با پدیده نخست شهری مواجه  خراسان جنوبیهای استان بررسی جمعیت شهری شهرستان

برابر قائنات )دومین شهرستان  03/0مرکز استان و شهر اول استان به ترتیب  عنوانبهشهر بیرجند  کهینحوبههستیم؛ 

 32/50)ششمین شهرستان استان(، و  شهر نهبندانبرابر  61/3برابر شهر طبس )سومین شهرستان استان( و  00/6استان(، 

 ، آمده است.2برابر نزیرکوه )یازدهمین شهرستان استان(، جمعیت دارد که شرح مبسوط آن در جدول شماره 

 
 .9311 در سالدر  خراسان جنوبیاستان  یهاشهرستان ریسا یشهر تیبه جمعبیرجند شهرستان  یشهر تینسبت جمع (:1) جدول

 نام شهرستان درصد

ف
ردی

 

 نام شهرستان درصد

ف
ردی

 

 ردیف نام شهرستان درصد

 0 قائنات 03/0 2 نهبندان 61/3 3 خوسف 11/50

 5 طبس 00/6 0 بشرویه 20/01 01 زیرکوه 32/50

 0 فردوس 03/2 0 درمیان 11/00   

 6 سرایان 00/1 1 سربیشه 01/00   
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 .استان خراسان رضوی هایجمعیت شهری شهرستان ،(اندازه – مرتبه)آل ایده جمعیت و واقعی جمعیت :(6) جدول

 .0030 نگارندگان، هاییافته: منبع

 

 رتبه شهر نام 0032جمعیت واقعی  جمعیت ایده آل)زیپف( کمبود جمعیت یا مازاد

 0 مشهد 0105131 0105131 1

 5 نیشابور 530000 0210162 -060111

 0 سبزوار 521100 0116101 -020036

 6 هیدریحتربت 061106 020150 -016013

 2 جامتربت 005500 015601 -601010

 0 کاشمر 010303 215102 -036160

 0 قوچان 015031 601533 -051010

 1 چناران 33053 000200 -500015

 3 تایباد 00003 006000 -520311

 01 خواف 00211 010513 -500010

 00 فریمان 21300 500150 -506101

 05 گناباد 21133 520111 -511013

 00 درگز 60002 500033 -011106

 06 سرخس 60651 502063 -000053

 02 بردسکن 00215 511110 -006016

 00 بینالود 06312 011520 -020500

 00 ولات مه 50362 000015 -022500

 01 آبادلیخل 03500 000001 -061050

 03 بجستان 02000 021200 -060006

 51 جوین 06010 021012 -002155

 50 رشتخوار 06006 060600 -053503

 55 کلات 00605 000300 -052610

 50 زاوه 3053 001301 -050000

 56 جغتای 3501 052216 -000500

 52 باخرز 3166 051616 -000661

 50 فیروزه 0021 002121 -011035

 50 خوشاب 2305 000223 -012050

 51 داورزن 5066 010202 -016100

  استان شهری جمعیت کل 6011356 00151332 -0105031

  استان جمعیت شهری میانگین 000/131  
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 های استان خراسان رضوی.جمعیت شهری، شهرستان ،(اندازه – مرتبه)آل ایده جمعیت و واقعی جمعیت ایمقایسه نمودار :(1)شکل

 .0030 نگارندگان، هاییافته: منبع

 

 بررسی شاخص نخست شهری در استان خراسان رضوی -

نشان داد که در این استان با پدیده نخست شهری مواجه  خراسان رضویهای استان بررسی جمعیت شهری شهرستان

برابر نیشابور )دومین شهرستان  01/  52مرکز استان و شهر اول استان به ترتیب  عنوانبهشهر مشهد  کهینحوبههستیم؛ 

ستان(، و ، برابر شهر بردسکن )پانزدهمین شهرستان ا25/15برابر شهر سبزوار )سومین شهرستان استان( و  05استان(، 

، آمده 0برابر داورزن )بیست و هشتمین شهرستان استان(، جمعیت دارد که شرح مبسوط آن در جدول شماره  01/0130

 است.

 
 .9311 در سالدر  خراسان رضویاستان  یهاشهرستان ریسا یشهر تیبه جمعمشهد شهرستان  یشهر تینسبت جمع (:7) جدول

نام  درصد

ف شهرستان
ردی

 

نام  درصد

ف شهرستان
ردی

 

 نام شهرستان درصد

ف
ردی

 

 نام شهرستان درصد

ف
ردی

 

 5 نیشابور 52/01 3 تایباد 00/01 00 بینالود 01/10 50 زاوه 11/055

 0 سبزوار 05 01 خواف 05/66 00 مه ولات 50/000 56 جغتای 052

 6 هیدریحتربت 56/51 00 فریمان 11/20 01 آبادلیخل 03/020 52 باخرز 12/000

 2 جامتربت 01/55 05 گناباد 01/23 03 بجستان 031/ 23 50 فیروزه 11/651

 0 کاشمر 50/ 31 00 درگز 10/03 51 جوین 02/510 50 خوشاب 00/210

 0 قوچان 60/53 06 سرخس 00/03 50 رشتخوار 00/505 51 داورزن 01/0130

 1 چناران 03/01 02 بردسکن 25/15 55 کلات 61/500   
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 استان خراسان شمالی هایجمعیت شهری شهرستان ،(اندازه – مرتبه)آلایده جمعیت و واقعی جمعیت :(8) جدول

 کمبود جمعیت یا مازاد جمعیت ایده آل)زیپف( 0032جمعیت واقعی  نام شهر رتبه

 1 500101 500101 بجنورد 0

 -50201 000312 13062 شیروان 5

 -02151 00300 05300 اسفراین 0

 -56350 21620 00250 سملقانمانه و  6

 -55035 60005 50301 جاجرم 2

 -03002 01301 03120 گرمه 0

 -00212 00610 02130 فاروج 0

 -56030 53550 2153 راز و جرگلان 1

 -020000 002605 616060 استان یشهر تیکل جمع 

   01260 استان یشهر تیجمع نیانگیم 

 

 
 های استان خراسان شمالی.جمعیت شهری، شهرستان ،(اندازه – مرتبه)آل ایده جمعیت و واقعی جمعیت ایمقایسه نمودار :(6)شکل

 .0030 نگارندگان، هاییافته: منبع

 

 بررسی شاخص نخست شهری در استان خراسان شمالی

نشان داد که در این استان با پدیده نخست شهری مواجه  خراسان شمالیهای استان بررسی جمعیت شهری شهرستان

برابر شیروان )دومین شهرستان  0/5مرکز استان و شهر اول استان به ترتیب  عنوانبهشهر بجنورد  کهینحوبههستیم؛ 

استان(،  ، برابر شهر راز و جرگلان )هشتمین شهرستان63/60برابر شهر جاجرم )پنجمین شهرستان استان( و  00/3استان(، 

 ، آمده است.3جمعیت دارد که شرح مبسوط آن در جدول شماره 

 
 

 .9311 در سالدر  خراسان شمالیاستان  یهاشهرستان ریسا یشهر تیبه جمعبجنورد شهرستان  یشهر تینسبت جمع (:1) جدول

 درصد نام شهرستان ردیف درصد نام شهرستان ردیف درصد نام شهرستان ردیف

 00/  00 گرمه 0 0/  30 مانه و سملقان 6 5/  0 شیروان 5

 06/  00 فاروج 0 3/  00 جاجرم 2 0/ 0 اسفراین 0

 60/  63 راز و جرگلان 1      
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 کرماناستان  یهاشهرستان یشهر تجمعی ،(اندازه –)مرتبه  آلدهیا تیو جمع یواقع تیجمع :(91جدول )

 جمعیت شهری آل دهیا تیجمع آلهدیکمبود نسبت به ا ایمازاد  استان کرمان

 005005 005005 1 کرمان

 560011 000110 -03000 سیرجان

 010500 501050 -50621 رفسنجان

 020020 021160 -6111 جیرفت

 021020 050605 50052 بم

 00156 012001 -00200 شهربابک

 00012 31013 -00056 زرند

 25056 03151 -50030 کهنوج

 62101 01561 -56011 بردسیر

 03106 00500 -56015 بافت

 50301 20603 -53203 ریگان

 52012 25011 -50632 عنبرآباد

 50000 61051 -56135 راور

 50215 62026 -50205 رودبار جنوب

 50030 65066 -51361 منوجان

 03362 03201 -03202 انار

 02016 00010 -50115 کوهبنان

 06002 02051 -51612 رابر

 00003 00505 -51010 گنجقلعه 

 0061 00011 -50301 نرماشیر

 0100 01010 -50550 فهرج

 0101 51002 -50100 ارزوئیه

 6100 50612 -55055 فاریاب

 0121210 5001000 -215113 استان یشهر تیجمع جمع

 11111   استان یشهر تیجمع نیانگیم

 . 0030های نگارندگان، منبع: یافته
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 کرمان.استان  یهاشهرستان ،یشهر تجمعی ،(اندازه –)مرتبه  آلدهیا تیو جمع یواقع تیجمع یاسهینمودار مقا: (7)شکل

 .0030 نگارندگان، هاییافته: منبع

 

 بررسی شاخص نخست شهری در استان کرمان

نشان داد که در این استان با پدیده نخست شهری مواجه هستیم؛  کرمانهای استان بررسی جمعیت شهری شهرستان

برابر سیرجان )دومین شهرستان استان(،  20/5مرکز استان و شهر اول استان به ترتیب  عنوانبهشهر کرمان  کهینحوبه

تان استان(، ، برابر شهر فاریاب )بیست و سومین شهرس33/053برابر شهر راور )سیزدهمین شهرستان استان( و  00/50

 ، آمده است.00جمعیت دارد که شرح مبسوط آن در جدول شماره 

 
 .9311 در سالدر  کرماناستان  یهاشهرستان ریسا یشهر تیبه جمعکرمان شهرستان  یشهر تینسبت جمع (:99) جدول

 ردیف نام شهرستان درصد ردیف نام شهرستان درصد ردیف نام شهرستان درصد ردیف نام شهرستان درصد

 5 سیرجان 20/5 1 کهنوج 10/05 06 رودبار جنوب 53/53 51 نرماشیر 00/15

 0 رفسنجان 62/0 3 بردسیر 01/00 02 منوجان 15/53 50 فهرج 30/30

 6 جیرفت 00/6 01 بافت 51/00 00 انار 01/00 55 ارزوئیه 16/35

 2 بم 50/6 00 ریگان 00/55 00 کوهبنان 01/60 50 فاریاب 33/053

 0 شهربابک 20/1 05 عنبرآباد 01/52 01 رابر 30/65   

 0 زرند 06/1 00 راور 00/50 03 قلعه گنج 61   
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 .موردمطالعههای استان تو مازاد یا کمبود جمعی( اندازه –)مرتبه  آلدهیا تیو جمع یواقع تیجمع :(92جدول )

جمعیت ایده آل  0032جمعیت واقعی  نام شهر رتبه

 )زیپف(

کمبود  یا مازاد

 جمعیت

درصد کمبود یا اضافه 

جمعیت بر اساس 

 جمعیت ایده آل

 - 50/ 50 -215113 5001000 0121210 کرمان 0

 -00.10 021120 - 5010031 0062065 سیستان و بلوچستان 5

 50.51- -000053 006320 620150 جنوبی خراسان 0

 20.52- 0105031 - 00151332 6011356 رضوی خراسان 6

 50.01- -020000 002605 616060 شمالی خراسان 2

 .0030نگارندگان،  یهاافتهیمنبع: 

 

 گیریبحث و نتیجه

 یم، بدون استفاده از اقدامات نظا(سازانسان)طبیعی و  در هنگام بحران یریپذبیکاهش آس یبه معنا رعاملیپدافند غ

 ،یاکندگشامل پوشش، پر رعاملیاست. اقدامات پدافند غ یتیریو مد یفن ،یرنظامیغ یهاتیاز فعال یریگو صرفًا با بهره

امن  یهاو سازه دهبنیاستتار، اختفاء، ماکت فر امات،بقا، استحک تیاعلام خبر، قابل ،یابیمکان ب،یفر ،ییتفرقه و جابجا

 شهری سایرمجموع جمعیت  با استان مرکز شهر جمعیت درصد یهای مقایسهاستفاده از مدل پژوهش با این در است.

نخست  یو الگوزیپف  اندازه -رتبه های استان )برای سنجش میزان تمرکز جمعیت در شهر مرکز استان(، قانونشهرستان

 شدهیبررس لرعامیپدافند غ کردیکشور با رونیمه شرقی  یهااستان یشهر تیجمع ییایجغراف یپراکندگ ی، وضعیتشهر

 است.

. کنیممی رتبم استان بدترین تا استان بهترین از ،( پراکندگی)غیرعامل  پدافند رویکرد بحث طبق را استان پنج و

 در ردهک متمرکز اول شهر در را خود استان شهری جمعیت درصد کمترین استان پنج این بین در که استانی کهطوریبه

 شهری معیتج درصد بیشترین که استانی و اول)بهترین وضعیت و رعایت پدافند غیرعامل با رویکرد جمعیتی( اولویت

 معیتی(ج رویکرد با غیرعامل پدافند عدم رعایت و وضعیت پنجم )بدترین یرتبه در دارد خود اول شهر در را خود استان

های مختلف به این دهی به استانی رتبهنحوهی هم شاخص نخست شهرو  پفزی اندازه –مدل رتبه گیرد. در می قرار

ته باشد اندازه زیپف داش –ترین فاصله را با مدل رتبه نحو است که استانی که جمعیت شهری استان )جمعیت واقعی( کم

وضعیت و  اندازه زیپف داشته باشد بدترین –ترین فاصله را با مدل رتبه بهترین وضعیت و رتبه یک و استانی که بیش

ها به این نحو است که استانی که فاصله ی استانبندرتبهی ج خواهد داشت. در شاخص نخست شهری هم نحوهرتبه پن

شهر مرکز آن تا دومین شهر طبق مدل زیپف یا عددی نزدیک به آن باشد در رتبه یک و بهترین وضعیت و استانی که 

 شت. بیشترین فاصله را داشته باشد بدترین وضعیت و رتبه پنج خواهد دا

 نیآن در هم یشهر تیشهرستان بوده و جمع 50 یدارا 0032در سال  یاستان خراسان رضو: خراسان رضوی -

درصد  10/06 ییتنهابهدهد؛ های استان را تشکیل میدرصد شهرستان 01/0که  نفر بوده است. شهر مشهد 6011356سال

درصد جمعیت  30/05های استان، درصد شهرستان 01/30و  استان را به خود اختصاص داده است یشهر تیجمع

 اند. که نشان از عدم تعادل شدید جمعیتی در استان خراسان رضوی دارد. بنابراینشهری استان را به خود اختصاص داده
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 10/06با تجمع  خراسان رضوید که استان هدمینشان  مدل سنجش میزان تمرکز جمعیت در شهر مرکز استان جینتا

 .اردد شدهیاستان بررس پنج نیرا در ب و رتبه پنجم تیوضع نیبدتر مشهداستان در شهر  شهری تیرصد جمعد

مواجه است و شهر  ینخست شهر دهیبا پد یخراسان رضو که استان دهدینشان م یشاخص نخست شهر یبررس

خراسان  ر در نظام شبکه شهری استانعنوان نخست شهر برتبهشهر دوم استان )نیشابور(، جمعیت داشته و ، 52/01 مشهد

تر رسد بیشتر و بیشاستان می ترتیجمعکمو  ترکوچکو این فاصله و عدم تعادل هر چه به شهرهای قرار دارد  ،یرضو

شهرستان استان  نیترتیجمعکمبرابر  01/0130، برابر بیستمین شهرستان استان و 02/510مشهد  کهینحوبهشود، می

 دارد. یادیز یها فاصلهاستان ریو با سا دارد شدهیبررس یهااستان نیرا در ب (،حالت نیبدترجمعیت دارد و رتبه پنجم )

دل نسبت به می خراسان رضو استان یهاشهرستان یشهر تیکه جمع دهدینشان م پفزی اندازه –نتایج مدل رتبه 

 -52/20جمعیت شهری استان با جمعیت مدل رتبه اندازه زیپف  کهینحوداشته؛ بهی زیادی اندازه زیپف فاصله - رتبه

 ی دارد.بررس موردهای و رتبه پنجم )بدترین وضعیت(، را در بین استان استدرصد، کمتر 

آن  یشهر تیشهرستان بوده و جمع 03 یدارا 0032در سال  سیستان و بلوچستاناستان سیستان و بلوچستان:  -

 ییتنهابهدهد؛ های استان را تشکیل میدرصد شهرستان 50/2زاهدان که ، نفر بوده است. شهر 0062065سال نیدر هم

درصد  30/02های استان، درصد شهرستان 06/36و  استان را به خود اختصاص داده است یشهر تیدرصد جمع 10/66

ارد. د اند که نشان از عدم تعادل جمعیتی در استان سیستان و بلوچستانجمعیت شهری استان را به خود اختصاص داده

با  تانسیستان و بلوچسد که استان هدمینشان  مدل سنجش میزان تمرکز جمعیت در شهر مرکز استان جینتا بنابراین

 به خود اختصاص داده است.را رتبه دوم  زاهداناستان در شهر  شهری تیدرصد جمع 10/66تجمع 

ست و مواجه ا ینخست شهر دهیبا پد سیستان و بلوچستان که استان دهدینشان م یشاخص نخست شهر یبررس

 انشبکه شهری است عنوان نخست شهر برتر در نظامبهشهر دوم استان )ایرانشهر(، جمعیت داشته و ، 03/6زاهدان شهر 

رسد استان می ترتیجمعکمو  ترکوچکو این فاصله و عدم تعادل هر چه به شهرهای قرار دارد  ،سیستان و بلوچستان

برابر 05/006برابر شانزدهمین شهر و  00/00، برابر یازدهمین شهرستان استان و 03/66زاهدان  کهینحوبهشود، بیشتر می

 شدهیررسب یهااستان نیرا در بشهرستان استان جمعیت دارد و بعد از استان خراسان رضوی رتبه چهارم  نیترتیجمعکم

  به خود اختصاص داده است.

سبت به ن سیستان و بلوچستان استان یهاشهرستان یشهر تیکه جمع دهدینشان م پفزی اندازه –نتایج مدل رتبه 

جمعیت شهری استان با جمعیت پیشنهادی مدل رتبه اندازه زیپف  کهینحوبه داشته؛ی اندازه زیپف فاصله - مدل رتبه

 و رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. استدرصد کمتر  -10/00

 نیآن در هم یشهر تیشهرستان بوده و جمع 1 یدارا 0032در سال  یاستان خراسان شمالخراسان شمالی:  -

درصد  50/61 ییتنهابهدهد؛ های استان را تشکیل میدرصد شهرستان 2/05بجنورد که ، نفر بوده است. شهر 616060

درصد جمعیت شهری  00/20های استان، درصد شهرستان 2/10و  استان را به خود اختصاص داده است یشهر تیجمع

مدل  جینتا رد. بنابرایندا یخراسان شمالاند که نشان از عدم تعادل جمعیتی در استان استان را به خود اختصاص داده

 تیدرصد جمع 50/61با تجمع  ید که استان خراسان شمالهدمینشان  سنجش میزان تمرکز جمعیت در شهر مرکز استان

 به خود اختصاص داده است.را رتبه چهارم  بجنورداستان در شهر  شهری

مواجه است و شهر  ینخست شهر دهیبا پد خراسان شمالی که استان دهدینشان م یشاخص نخست شهر یبررس

خراسان  عنوان نخست شهر برتر در نظام شبکه شهری استانبهشهر دوم استان )شیروان(، جمعیت داشته و ، 0/5بجنورد 
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شود، رسد بیشتر میاستان می ترتیجمعکمو  ترکوچکو این فاصله و عدم تعادل هر چه به شهرهای قرار دارد  ،شمالی

شهرستان استان جمعیت دارد و  نیترتیجمعکمبرابر  63/60برابر پنجمین شهرستان استان و  00/3بجنورد  کهینحوبه

  دارد. شدهیبررس یهااستان نیرا در برتبه دوم 

مدل  نسبت به خراسان شمالی استان یهاشهرستان یشهر تیکه جمع دهدینشان م پفزی اندازه –نتایج مدل رتبه 

درصد، رتبه  -01/50جمعیت شهری استان با جمعیت رتبه اندازه زیپف  کهینحوداشته؛ بهی اندازه زیپف فاصله - رتبه

 دوم را به خود اختصاص داده است.

 نیآن در هم یشهر تیشهرستان بوده و جمع 00 یدارا 0032در سال  خراسان جنوبیاستان خراسان جنوبی:  -

درصد  66/  10 ییتنهابهدهد؛ های استان را تشکیل میدرصد شهرستان 13/3بیرجند که ، نفر بوده است. شهر 620150

، درصد جمعیت  22/  00های استان، درصد شهرستان 31/  30و  استان را به خود اختصاص داده است. یشهر تیجمع

 جیتان دارد. بنابراین جنوبیان خراساند. که نشان از عدم تعادل جمعیتی در استان شهری استان را به خود اختصاص داده

درصد  66/  10با تجمع  جنوبید که استان خراسان هدمینشان  مدل سنجش میزان تمرکز جمعیت در شهر مرکز استان

 به خود اختصاص داده است.را رتبه سوم  بیرجنداستان در شهر  شهری تیجمع

مواجه است و شهر  ینخست شهر دهیبا پد خراسان جنوبی که استان دهدینشان م یشاخص نخست شهر یبررس

خراسان  عنوان نخست شهر برتر در نظام شبکه شهری استانبهشهر دوم استان )قائنات(، جمعیت داشته و ، 03/0بیرجند 

شود، رسد بیشتر میاستان می ترتیجمعکمو  ترکوچکو این فاصله و عدم تعادل هر چه به شهرهای قرار دارد  ،جنوبی

شهرستان استان جمعیت دارد و  نیترتیجمعکمبرابر  32/50برابر ششمین شهرستان استان و  61/3بیرجند  کهینحوبه

  دارد. شدهیبررس یهااستان نیرا در برتبه سوم 

ه مدل نسبت ب خراسان جنوبی استان یهاشهرستان یشهر تیکه جمع دهدینشان م پفزی اندازه –نتایج مدل رتبه 

درصد،  –50/  51جمعیت شهری استان با جمعیت رتبه اندازه زیپف  کهینحوداشته؛ بهی زیپف فاصلهاندازه  - رتبه

 رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

، نفر بوده 0121210 نیآن در هم یشهر تیشهرستان بوده و جمع 50 یدارا 0032در سال  کرماناستان کرمان:  -

استان  یشهر تیدرصد جمع 10/06 ییتنهابهدهد؛ های استان را تشکیل میدرصد شهرستان 6/  02کرمان که است. شهر 

درصد جمعیت شهری استان را به خود  33/02های استان، درصد شهرستان 02/32و  را به خود اختصاص داده است

مرکز مدل سنجش میزان ت جینتا دارد. بنابراین کرمانخراسان اند که نشان از عدم تعادل جمعیتی در استان اختصاص داده

 کرماناستان در شهر  شهری تیدرصد جمع 10/06با تجمع  کرماند که استان هدمینشان  جمعیت در شهر مرکز استان

 به خود اختصاص داده است.را رتبه یکم )بهترین وضعیت( 

کرمان مواجه است و شهر  یشهرنخست  دهیبا پد کرمان که استان دهدینشان م یشاخص نخست شهر یبررس

قرار  ،کرمان عنوان نخست شهر برتر در نظام شبکه شهری استانبهشهر دوم استان )سیرجان(، جمعیت داشته و ، 20/5

 کهینحوبهشود، رسد بیشتر میاستان می ترتیجمعکمو  ترکوچکو این فاصله و عدم تعادل هر چه به شهرهای دارد 

شهرستان استان جمعیت دارد و رتبه  نیترتیجمعکمبرابر  33/053برابر سیزدهمین شهرستان استان و  00/50کرمان 

  دارد. شدهیبررس یهااستان نیرا در بیکم )بهترین وضعیت(، 
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 - نسبت به مدل رتبه کرمان استان یهاشهرستان یشهر تیکه جمع دهدینشان م پفزی اندازه –نتایج مدل رتبه 

درصد، رتبه یکم  –50/50جمعیت شهری استان با جمعیت رتبه اندازه زیپف  کهینحوداشته؛ بهی اندازه زیپف فاصله

 )بهترین وضعیت(، را به خود اختصاص داده است.

د ی شرقی کشور با رویکرد پدافنهای نیمهبررسی وضعیت پراکندگی جغرافیایی جمعیت شهری استان تینها در

استان خراسان رضوی در رتبه پنجم )بدترین حالت و عدم رعایت  شدهیبررسداد که در بین پنج استان  غیرعامل نشان

 . گیرند( قرار میرعاملیغ( و استان کرمان در رتبه یک )بهترین حالت و رعایت پدافند رعاملیغپدافند 
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 فصلنامه مطالعات عمران شهری  9318بهار ، هشتموم، شماره دوره س

 

 منابع

 جنوب کشور با  یساحل یهااستان یشهر تیجمع ییایجغراف یپراکندگ یبررس»(، 0030زمانی، اکبر؛ حاتمی، داود. )اصغری

 .21-50، 2، شماره 5، دوره فصلنامه مطالعات عمران شهری، «رعاملیپدافند غ کردیرو

 ،فارابی. تهران: دانشکده ،«غیرعامل پدافند کلیات» ،(0011)خواجه.  امیدی 

 یهارساختیدر ز رعاملیملاحظات پدافند غ لیتحل»(، 0030)ی. علدیام ،یخوارزم ی؛هاددیس ،یزرقان ؛فاطمه ،یشامهریبخش 

 000-010، 0شماره  ،00سال  ،ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق، «آب رساختیبر ز دیبا تأک یشهر

 ( .ارزیابی0036حجازی، سیدجعفر ،) اهواز،  شهری قطار سامانه غیرعامل در پدافند سازهای الزامات کارگیریبه و اعمال میزان

 .51-03، 5 شماره ،0 ، سالغیرعامل پدافند ترویجی - علمی فصلنامه

 بر غیرعامل پدافند اقدامات (، تأثیر0035علی. )حسین؛ خوشبخت، میرزاخواه، محمدحسینی، سیدتیمور؛ مرادیان، محسن؛ نیک 

 .001-050، 6 ، شماره5 ، سالپژوهشی راهور فصلنامه مطالعاتترافیک،  مدیریت

 شهر از منظر پدافند  یاجتماع -یکالبد یریپذبی(، سنجش آس0030)ی. مرادپور، نب ؛رضا ،ینظرپوردزک ؛دیسع ا،ینیدریح

 .31-00، 00، شماره 3، سال رعاملیپدافند غ یجیترو - یعلم فصلنامهشهر اهواز(، کلان کی)موردمطالعه: محلات منطقه  رعاملیغ

 یوبمنطقه البرز جن یقیبر مطالعه تطب دیبا تأک رانیدر مناطق ا یشهر تینظام جمع(، 0030، اسفندیار؛ )زبردستی، جواد؛ رحمان 

  .001-002، 60، شماره 00دوره ، آمایش محیط، و خراسان

 افق تا قشم شهر در سکونتی و جمعیتی تحولات بررسی»(، 0011مریم، ) گورانی، ابراهیم؛ بیرانوند،رستم اله؛زیاری، کرامت 

 .21-00 ،5 شماره ،0 ، دورهایو منطقه های شهریمطالعات و پژوهش، «0612

 ،ها.دهیاری و هاشهرداری تهران: سازمان ،«روستایی و شهری مدیریت دانشنامه» ،(0010)عباسی،  سعیدی 

 ،02 هایسال طی ترکمن بندر جمعیت تحولات روند»(، 0010رحیم. ) آنامرادنژاد، بردی اصغر؛ ضرابی، سیروس؛ شفقی - 

 .01-0، 0، شماره 5، دوره توسعه و جغرافیا فصلنامه، «آن آینده افق و 0002

 چگونگی توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری »(، 0011الله؛ زنگنه شهرکی، سعید؛ ساعد موچشی، رامین، )فرهودی، رحمت

 .01-22،  01، شماره 60، سال های جغرافیای انسانیفصلنامه پژوهش، «0012 – 0002های ایران، طی سال

  ،خصمانه سازانسان تهدیدات بندیاولویت و ارزیابی»(، 0032اله؛ )زفرقندی، فتحسیدیحیی؛ شمسایی احسان؛ صفوی،فیضی 

 ، پاییز.0 شماره ،0 ، سالغیرعامل پدافند ترویجی- علمی فصلنامه، «غیرعامل پدافند رویکرد با آهنراه های تشکیلاتیایستگاه در

 و ایران جغرافیایی نواحی در جمعیت تحرکات»(، 0035معصوم، مطهره. )حمیدرضا؛ قدیریمعصوم، مجتبی؛ باغبانی، قدیری 

 .06-20 ،6 شماره ، 62 دوره ،انسانی جغرافیای هایمجله پژوهش، «آن پیامدهای

 ( 0036کاظمی، شهربانو؛ تبریزی، نازنین؛ ،)«یمورد هنمون)غیرعامل پدافند هایشاخص بر تأکید با شهری فضای ایمنی ارزیابی :

 .50-00 ،3 شماره ،0 سال ،شهری ریزیبرنامه مطالعات فصلنامه، «(آمل شهر

 دژها در ایران -کارگیری اصول پدافند غیرعامل در بنای شهربه»(، 0031کرمانی، علی؛ )چی، سعید؛ نوریمجیدی، داود؛ گیوه

 .15-20، 00، شماره 6، سال اسلامی –ی مطالعات شهر ایرانی فصلنامه، «باستان

 نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور»(، 0032)، مرکز آمار ایران». 

 جنوبی زاگرس ژئومورفولوژی تأثیر(. »0030) فخری، سیروس. بیگلو، جعفر؛ مرادیان، محسن؛ مقیمی، ابراهیم؛ یمانی، مجتبی؛ 

، نظامی مدیریت پژوهشی -علمی فصلنامه، «(جمعیتی ثقل مراکز یابی برمکان تأکید با)هرمز  تنگه شمال منطقه در غیرعامل پدافند بر

 .005-00، 61، شماره 05سال 

 ( .0030ملکی، سعید؛ حاتمی، داود« .)بررسی پراکندگی جغرافیایی جمعیت شهری استان خوزستان با رویکرد پدافند غیرعامل» ،

(، دانشگاه شهید 0616انداز با تاکید بر چشم ها،ها، تهدیدات و چالش)فرصت سومین همایش امنیت پایدار در استان خوزستان
 چمران اهواز، اهواز.
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  فصلنامه، «عاملیراز منظر پدافند غ یدفاع یهاکارو ارائه راه یلامشهر ا یمنیا یابیارز» (.0032، رسول. )سروستانملکی، سعید؛ 
 .20-60(، 50)پیاپی  0شماره  ،0 ، سالرعاملیپدافند غترویجی  -علمی

  ،ها از منظر تمهیدات پدافند غیرعامل ای بیمارستانپذیری سازهبررسی و تحلیل آسیب» (.0030سعید؛ محلی، یوسف. )ملکی

 .00-02، 0، شماره 1، سال ترویجی پدافند غیرعامل –فصلنامه علمی ، «شهر دزفول( )نمونه موردی: FAHPبا استفاده از تکنیک 

 ،انجمن کنگره ششمین ،«شهری ریزیبرنامه در غیرعامل پدافند ضرورت و اهمیت» .(0035)الیاس.  مودت، سعید؛ ملکی 
 .مشهد فردوسی دانشگاه ایران، ژئوپلیتیک انجمن مشهد، غیرعامل، پدافند ایران ژئوپلیتیک

 اشتر. مالک صنعتی تهران: دانشگاه ،«غیرعامل پدافند مبانی و اصول» .(0012)جعفر.  نیا،موحدی 

 ( .0032وثیق، بهزاد .)«لمیع فصلنامه، «ایلام( موردی غیرعامل )نمونه پدافند اساس بر ایمحله بافت طراحی راهبردهای بررسی 
 .55-00، 51 شماره ،0 ، سالغیرعامل پدافند ترویجی -

 (0013یاسوری، مجید ،)«جمعیت فصلنامه ،«راهبردها و مشکلات ی،نگرندهیآ ایران، جمعیت جغرافیایی توزیع روند بررسی ،

 .56-0، 06 و 00 شماره ،00 دوره،

 ( .0032یزدانی، محمدحسین؛ سیدین، افشار« .) مطالعه موردی شهر اردبیل( رعاملیغی شهر از منظر پدافند ریپذبیآسبررسی(» ،

 . 06-00، 011، شماره 52، دوره پژوهشی اطلاعات جغرافیایی سپهر –فصلنامه علمی 
 

 
 


