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  بر دفاع از شهر) ها دره(ارتفاعات شمال شهر تهران يها لندفرمنقش  
  ناهمطراز يها جنگدر ) لعامغير پدافندبا تاكيد بر ( 

  4سيد حسين هاشمي نسب، 3غالمرضا ملكي، 2مرتضي پورزارع، 1قاسم رضازاده
  چكيده

 در سرزمينپيام انقالب اسالمي ايران حفظ . ناپذير بشر بوده و خواهد بودپايان هاي دغدغهجنگ يكي از 
با چنين تهديداتي  مؤثرنان و مقابله هرگونه تهديد احتمالي دشم بيني پيش و )ره(حضرت امام خميني هاي انديشه
نقش  هدف از اين مقاله،. داردتوجه به آن اهميت  دليلشهر كشور است و به همين  ترين حساستهران  . است
برداري از ارتفاعات بهره براي عاملاز ديدگاه كارشناسان پدافند غير )ها دره(شمال شهر تهرانارتفاعات  هاي لندفرم
 كارگيري بهاين است كه  اصلي پرسش پس. است اي فرامنطقه تهديداتدر برابر  اهمطرازن هاي جنگ درالبرز 

روش  باشد؟ بايدچگونه  اي فرامنطقه نيروهايدر برابر  ناهمطرازجنگ  در غيرعامل پدافند برايارتفاعات البرز 
 اي گويه 4 اي پرسشنامهاز و با استفاده شد استخراج  متغيرهاابتدا  .تحليلي است -، توصيفيپژوهشتحقيق در اين 

و به شد تدوين تهران ) غربي، مركزي و شرقي(گانه در ارتفاعات شمالنه هاي درهبندي براي اولويتاي  گزينه 5و 
براي مجذور خي مشاهده شده  اديرمقدر . داده شد عاملكارشناسان پدافند غيرنفر از  20 شامل ؛آماري ينمونه

گذار به صورت تفكيكي و تأثيرمتغييرهاي  بر اساسبندي اولويت ،عات شمال تهرانارتفا يگانهنه هاي درهتفاوت 
گانه ارتفاعات شمال تهران با يكديگر نه هاي هدر دهد مينتايج نشان . تجمع و موقعيت جغرافيايي انجام گرفت

) فشم اوشان يدره( شرقي شمال هاي درهنشانگر آن است كه به ترتيب  ها ميانگينرتبه  يمقايسه. تفاوت دارند
 تأسيساتديگر حائز شرايط الزم براي رعايت اصل استتار، اصل اختفاء و پوشش، قابليت ايجاد  هاي درهبيش از 

راهكارهاي كاربردي در خصوص  به اين منظور. ستبا ظرفيت باالحياتي و استحكامات و امكان احداث پناهگاه 
  . ارائه گرديده است ناهمطراز هاي جنگ غيرعامل در فندبرداري از ارتفاعات البرز در پدا چگونگي بهره

  شهر تهران ژئومورفولوژي نظامي، ، دره،ها لندفرم پدافند غيرعامل، :كليدي واژگان

                                                            
 . )ع(دانشگاه امام علي مدرسآموخته كارشناسي ارشد مديريت دفاعي،  دانش.  1
 .  )ع(دانشگاه امام علي مدرسآموخته كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي،  دانش.  2
  آموخته كارشناسي ارشد مديريت دفاعي، عضو هيئت علمي دانشكده فرماندهي و ستاد آجا دانش.  3
 .ريزي شهري دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه .4
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  مقدمه
امروزي در جهت مقابله با تهاجمات   ناهمطراز هاي جنگغيرعامل در  انجام اقدامات پدافند

هوايي، زميني و دريايي كشور مهاجم،  هايهاي ناشي از حملهكاهش خسارتخصمانه و 
 حساسو مراكز حياتي و  ها زيرساختآن تمامي  يموضوعي بنيادي است كه وسعت و گستره

، ها پلو  ها فرودگاه، بندرهانظامي و غيرنظامي، سياسي، ارتباطي، مواصالتي نظير 
بزرگ صنعتي، هاي  ، مجتمعها نيروگاه، ها پااليشگاه، نظير اصليمحصوالت  هاي زيرساخت

تا حدي كه حفظ امنيت  گيرد؛ كز جمعيتي كشور را در بر ميمراكز فرماندهي و كنترل و مرا
ريزي و  در جنگ، به نحو چشمگيري وابسته به برنامه ناپذيريملي و اقتصادي، شكست

بخش بسيار مهمي از اين آمادگي . استدر موضوع حياتي پدافندغيرعامل  جانبه همهساماندهي 
  ناهمگون، اتخاذ راهبرد پدافند غيرعامل در جهت  يط تهديدهايدر شرا

احتمالي هوايي دشمن به مراكز ثقل ميهن اسالمي  هايهاي حملهو كاهش خسارت سازي خنثي
   .استمقاومت ملي  يو باالبردن آستانه

خود  كشورها در  و فرصت تهديدات  ،دفاعي، نظاميبه مسائل  كشوريمردان  هرگاه دولت
به  محكوم كشوري چنينو  انديشيدآنان خواهند  جايبه  كشورها سايرمردان  ، دولتيشندنياند

 بيداري تقويت، طلبانه استقالل سياستهمين  يواسطهما به كشور از اين رو. است نابودي
 كشورها ديگراز مظلومان  حمايتو  جهانيدر سطح  خواهي عدالتفرهنگ  ترويج، اسالمي

 يمنطقه براي اسرائيلو  آمريكا آنكهضمن . بوده و هست نظامي تهديدهمواره در معرض 
 جمهوريبر نظام  حاكم هاي ارزشبا  ايشانمنافع  بينقائلند و  بااليي بسيار اهميت خاورميانه
وجوه خاص  داراي امنيتيو  دفاعيمالحظات  بنابراين. برقرار است بنياديتضاد  ايران اسالمي

كه در اين بين شهر تهران به عنوان مركز حكومت  است مردم و نظام ديدگاهاز  حساسيو 
از  ه و تهديد بيگانگان است و بايدترين شهر، مورد توج حساسترين و  مهم ،ايران اسالمي

  .آورد عمل بهبرداري الزم را  امكانات موجود بهره يكليه
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  ادبيات نظري پژوهش. الف
  1عاملدفاع غير يا غيرعاملپدافند 

ندارد و با  نياز تسليحاتو  افزار جنگ كارگيريكه به  دشو مياطالق  ماتياقدابه مجموعه  
و  حساسو  حياتي تأسيساتو  تجهيزاتبه  مالياز وارد شدن خسارات  توان ميآن  اجراي
از  ناشيو تلفات خسارات  ميزان ياو  كرد جلوگيري انسانيو تلفات  غيرنظاميو  نظاميمهم 

مجيدي و (.داددشمن را به حداقل ممكن كاهش  شكيمو هوايي هاي بمبارانحمالت و 
در هنگام بحران، بدون  پذيري آسيبكاهش  معنايبه  غيرعامل پدافند )2 :1386،موسوي

. است مديريتيو  فني، غيرنظامي هاي فعاليتاز  گيري بهرهو صرفا با  نظامياستفاده از اقدامات 
اعالم  ،يابي مكان، فريب، جابجاييقه و ، تفرپراكندگيپوشش،  :شامل غيرعاملاقدامات پدافند 

در پدافند . استامن  هاي سازهو  فريبندهبقا، استحكامات، استتار، اختفاء، ماكت  قابليتخبر، 
 ايفا يمؤثرنقش  توانند مي عاديمردم  حتيو  صنايعها،  ، سازماننيروهاتمام نهادها،  غيرعامل

، تنها رهگير هواپيماهايو  ضدهوايي ايه سيستمدر پدافند عامل مانند  كهحاليدر  ؛كنند
 ،يابي مكاندفاع غيرعامل شامل  )15 :1388 ،نباتي( .برعهده دارند مسئوليتمسلح  نيروهاي

، فريب و اعالم يساز مقاومامن و  يها سازهپوشش، پراكندگي، استحكامات، استتار و اختفاء، 
دشمن  هجومدر جهت مقابله با امروزي  يها جنگام اقدامات دفاع غيرعامل در انج. استخبر 

كليدي، مراكز  يها رساختيزآن تمامي  ه وسعتموضوعي بنيادي است ك هاكاهش خسارتو 
، بندرها، ها روگاهين، ها شگاهيپاالو غيرنظامي كشور نظير  و مهم نظامي حساسحياتي، 
فرماندهي  يو مراكز عمده ها قرارگاه، يا هستهزرگ صنعتي، مراكز ب يها مجتمع، ها فرودگاه

 يها پلاكز اصلي مخابراتي و ارتباطي، سياسي، مر يها يريگ ميتصم نظامي و هدايت و
راديويي،  يها ستگاهياموشكي، مراكز و  يها تيساهوايي،  يها گاهيپا، صنايع نظامي، راهبردي

را .. .تاكتيكي و  يها قرارگاهدارويي، مراكز جمعيتي و  وتلويزيوني، انبارهاي عمده مواد غذايي 
  )2 :1386مجيدي و موسوي،( .رديگ يمدر بر 

                                                            
1. Passive Defense  
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  اهداف پدافند غيرعامل
گيري تسليحات يابي و دقت هدفشناسايي، هدف هاي سامانهكاهش قابليت و توانايي  .1

 آفندي دشمن؛

رساني مراكز حياتي، حياتي و خدمات هاي فعاليتباالبردن قابليت بقا، استمرار عمليات و  .2
 ر شرايط وقوع تهديد، بحران و جنگ؛يرنظامي كشور دو مهم نظامي و غ حساس

 ،، تجهيزات و نيروي انسانيتأسيساتپذيري و كاهش خسارت و صدمات آسيب كاهش .3
 و غيرنظامي كشور در برابر تهديدها و عمليات دشمن؛و مهم نظامي  حساسو  مراكز حياتي

 سلب آزادي و ابتكار عمل از دشمن؛ .4

 حاتي و نيروي انساني؛تسلي هاي هزينهجويي در صرفه .5

   شتر به دشمن و تقويت بازدارندگي؛بي يفريب و تحميل هزينه .6

 هجوم دشمن؛مقاومت مردم و نيروهاي خودي در برابر  يآستانه افزايش .7

 ملي كشور؛ هاي سرمايهحفظ روحيه، انسجام ملي و  .8

 :1رهپدافند غيرعامل، شما ي نشريه( ارضي، امنيت ملي و استقالل كشور حفظ تماميت .9
1383(. 

  اصول پدافند غيرعامل
گيري زير بنايي است كه در صورت به كار، مجموعه اقدامات بنيادي و عاملاصول دفاع غير

كاهش قابليت و توانايي  خسارات و صدمات، كاهشاز قبيل  عاملبه اهداف دفاع غير توان مي
ت آفندي دشمن و اگيري تسليحو دقت در هدف يابيهدف، سازشناسايي و آشكار هاي سامانه

 جاللي و(: عبارتند از عاملاصول دفاع غير ترين عمده. تر نائل گرديدبيش ي تحميل هزينه
  .)16 -19 :1389 هاشمي فشاركي،

  ؛)عملكردها يابي استقرارمكان(ابي يمكان -1
 ؛)هاخودي در برابر سنجنده هاي سيستماستتار و نامرئي سازي ( استتار -2

  ؛)طبيعي با استفاده از عوارض(اختفا  -3
 ؛ها زمينه يپوشش در همه -4

 ؛)امور يتنوع در كليه فريب و ابتكار عمل و( فريب -5
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 ؛)و جغرافيا توزيع عملكردها متناسب با تهديدهاپراكندگي در ( پراكندگي -6

 حياتي؛ هاي سازهسازي ايمن سازي، استحكامات و مقاوم -7

 ايمن در جغرافياي كشور؛ هاي عرصهانتخاب  -8

 .فعاليت در فضا وستقرار جمعيت تعيين مقياس بهينه ا -9
 

  يابيپدافند غيرعامل و مكان
مجموع مباحث پدافند غيرعامل صرفاً دسترسي نيروهاي خودي به نقاط الزم و قطع دسترسي 

مباحث  يو بقيه باشد مييابي رد مقياس ملي مطرح يعني موانع در مكان حساسنقاط  بهدشمن 
به عبارتي مباحث ديگر پدافند  ؛اف آن مطرح استنظر و محيط اطر دمور پايگاهدر مقياس 

از كشور با  اي نقطهت در هر غيرعامل يعني اختفاء، استتار، فريب، پراكندگي و استحكاما
معيني از سرزمين  هاي بخشپذير الزامي به مختلف كمابيش امكان هاي شيوهاز  گيري بهره

  .نخواهد داشت
يابي و در مكان باشند ميباحث پدافند غيرعامل دخيل تمامي م اي منطقهدر مقياس  يابي مكاندر 

اجراي تدابير انجام خواهد  برايدر واقع طراحي مجتمع صنعتي و طراحي معماري  اي ناحيه
نشان  يابي مكان هاي مقياسباحث پدافند غيرعامل را در جدول زير ارتباط هر يك از م. شد
  )93 :1386، سهامي( .دهد مي

  يابي مكانپدافند غيرعامل و انواع ارتباط مباحث  :1جدول

 مباحث
  موضوع

  استحكامات  پراكندگي  ها دسترسي  موانع  فريب  استتار  اختفاء

 مكان
  يابي

      OO    ملي
  O O O O O  O  O ايمنطقه
  O O O O O  O  O ايناحيه
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  1ها لندفرم
ها در  ملندفر. دهند ميانداز را تشكيل تند كه يك چشماشكالي سطحي هس» ها لندفرم«

هاي بزرگ  جمله لندفرم از. گردند هاي بزرگ و كوچك بر روي زمين پديدار مي مقياس
ها  اي ميان اقيانوسي در اقيانوسه ها و پشته در خشكي ها فالتها و  توان به رشته كوه مي

 هاي لندفرماي از  هاي ماسه ها، و تپه ها، شيب ، درهها تپهها،  مخروط افكنه. اشاره كرد
اشكال و عوارض زمين ، ها لندفرم ).37 :1387 گورابي،(گردند  سوب ميمحكوچك 

و موقعيت، جهت محور  داردسزايي منيت و قدرت دفاعي كشورها نقش بهمواره در ا
در امنيت و توان دفاعي يك  كشور بسيار حائز  هاآنارتفاعات، بلندي و ميزان شيب 

ي ي و محورهاي مواصالتكوهستاني بودن يك كشور به لحاظ ارتباط .اهميت است
قابل توجهي را  امتيازهايبه لحاظ دفاعي  ولي، كند ميمحدوديت و مشكالتي را ايجاد 

آلپ در اروپا سبب گرديده تا كشور  العبور صعبمثال ارتفاعات  براي ؛آورد مي وجود به
هيماليا نيز چنين شرايطي  هاي رشته كوه. شود سوئيس از ثبات و امنيت نسبي برخوردار

در ايران نيز نقش دفاعي دو سلسله . ا در آسيا براي كشور نپال فراهم ساخته استر
حفاظت از  رو جنوبي دمرزهاي غربي  رهاي شمالي و زاگرس دجبال البرز در مرز

  )89 :1376تهامي، . (ت مركزي ايران بسيار ارزنده استفال
  

  2ژئومورفولوژي نظامي
فرآيندهاي  ويا اشكال زمين  ها لندفرم تأثيراي از جغرافياي نظامي است كه  شاخه

 وتاكتيكي، عملياتي (سطوح يكليه رد هاي نظامي بر عملياتژئومورفيك را 
ئومورفولوژي ژ ).28 :1391فخري، (دهد ميمورد مطالعه و بررسي قرار ) كياستراتژي

 هاي راه حل براي چالش ي ارائهز جغرافياي نظامي به دنبال ا اي شاخهنظامي به عنوان 
اشكال زمين  .)5:  2003،  گيلويچ(، استگردد ميطبيعي ايجاد  هاي محيطنظامي كه در  

                                                            
1. Landforms 
2. Military Geomorphology 
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گروه (.امن و مناسب براي دفاع هستند هاي مكانو  ها موقعيت كننده تعيين ها لندفرميا 
پدافند  اجراي ينحوه و نوع در آن ارتفاع و زمين شكل )177:  2006مطالعات نظامي، 

 گذارتأثير از عوامل يكي .است مؤثر ها زيرساختت مواضع و و ساخ عامليرعامل و غ

 قرار تأثير تحت مورفولوژيكي هايويژگي طريق از را زمين شكل كه است شيب
و تجهيزات كه در  افرادحركت سرعت ). 55 :1390،يماني، آبادي بهرام( دهد مي

تند،  هاي شيبشيب زمين خواهد بود و  تأثير، تحت كنند ميمختلف حركت  هاي زمين
ماني، بيگلو، مراديان، يمقيمي، ( .آورند ميجابجايي به وجود  را در هايي محدوديت

  )101 :1391 فخري،
 

  1ناهمطرازجنگ 
شايد بتوان تعريف بيان شده است،  ناهمطرازجنگ ي گوناگوني كه دربارهتعاريف  رغم علي

غرب و امريكا از اين  تعريف ترين جامعزير را از پروفسور استيون متز وداگالس جانسون 
  :نوع جنگ دانست كه به صورت زير تعريف شده است

  به حداكثر رساندن  برايعمل نمودن، سازمان دادن و تفكر متفاوت از دشمنان «
كسب ابداع يا نوآوري يا  ،از نقاط ضعف يك دشمن برداري بهرهمربوط به خود،  هاي مزيت

سياسي، راهبردي نظامي، عملياتي يا  راهبردي، توانند ميكسب آزادي عمل بيشتر كه 
  ، ها روشمتضمن  تواند ميباشد، كه  هااينتاكتيكي يا تركيبي از همه 

 »باشد ها اين، دورنماي زماني يا تركيبي از بعضي از ها سازمان، ها ارزش، ها فناوري
، عناصري نظير تفاوت در ناهمطرازدر اين تعريف جنگ  .)7 :1390حيدري، جانگداز، (

اگرچه در اين . وجود داشته و تا حدي صبر و شكيبايي نشان داده شده است ها ارزش
 تواند نمي ناهمطرازودن ماهيت ي واقعي بتعريف به اين مسئله اشاره نگرديده است كه برا

 ناهمطرازاين تعريف براي در نظر گرفتن اينكه رويكردها . عينا تطابقي وجود داشته باشد
از  رسد ميبه نظر . كمتر پذيرفته شوند نيز داراي نواقصي است در سطح تاكتيكي توانند مي

  :كردرا اين گونه تعريف  ناهمطرازاسالمي بتوان جنگ ديدگاه 
                                                            

Unknown Par war .1   
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 هاي توانمندي و ها قابليتعبارت است از نبرد بين دو نيروي متخاصم كه از  ناهمطرازنبرد 
 هاي توانمندي به عبارت ديگر يك طرف متكي به متفاوت از يكديگر برخوردار است؛

و باورهاي معنوي خود با  ابل با اكتفا به ايمان و اعتقادهاپيشرفته نظامي و طرف مق
بر روي منابع انساني متكي به اقدامات خالقانه، مبتكرانه، غيرتكراري،  گذاري سرمايه

 :1390حيدري، جانگداز، ( ويژه است هاي محيطغيرتقليدي، غير كالسيك و صبورانه در 
 ناهمطرازرا براي اجراي يك دفاع در محيط  عواملجغرافيايي كشور ما بهترين  شرايط .)8

نظامي در اين راستا در گروي شناخت كامل دشمن يا دشمنان  ريزي طرح. به همراه دارد
   )25: همان(. بالقوه آينده و سپس گام نهادن در مسير اقدامات اجرايي در مواقع لزوم است

كه  كشور موقعيت آن، همچنين گذارتأثيرو اصول  عاملفند غيرحال با توجه به تشريح  پدا
در اين بين شهر تهران به عنوان مركز دارد، قرار  نظاميحمله  تهديدهمواره در معرض 

ترين شهر با در نظر گرفتن شرايط اين شهر در  حساسترين و  حكومت ايران اسالمي مهم
بر فراز ارتفاعات، استفاده از عوامل  گزيني مكاناز جمله  ؛عاملرعايت اصول پدافند غير

ترين عناصر دفاع غيرنظامي كه به همراه دفاع نظامي از جان  طبيعي و ايجاد حصار از قديمي
هاي پراهميت و  گزيني مناسب سازه استحكامات دفاعي، مكان كارگيري به، و مال شهروندان

 ويژگييان به ب چگونگي ارتباطشان، استفاده از عوامل طبيعي و توپولوژيك
هنگام وقوع  غيرعاملموجود در رشته ارتفاعات البرز در جهت پدافند  )هاي دره(هاي لندفرم
كاركردي در شهر  ييك پديده عنوان به اي فرامنطقه نيروهايدر برابر  ناهمطرازجنگ 

  .شود ميتهران پرداخته 
بخش مرتفع . شده استجدا  ايران شمالي هاي استانالبرز از  هاي كوهاستان تهران با رشته  

. شده است كشيده غربيكه در سمت شمال  رسد ميمتر  1500البرز در مرز شمال استان به 
محدود  بسيار امكاناتياست،  تندينسبتاً  شيب دارايكوهستان البرز كه  باالييدر ارتفاعات 

در اندك  بسيار جمعيتيرو  ايناز . وجود دارد كشاورزيبه منابع آب و  يابي دست براي
 .اند ساكن شده نواحي اين
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  1سولقون -دره كن
شمال  هاي بلنديكن، كه از  ي شهر تهران قرار دارد و رودخانه شرقِ اين دره در شمالِ

هايي وجود  خانه در طول دره قهوه. گيرد، در مسير آن جريان دارد البرز سرچشمه مي
از مسافران پذيرايي ن، روزهاي هفته، به ويژه در روزهاي تعطيل تابستا دردارد كه 

                           . كنند مي
  مشخصات طبيعي دره كن

  كيلومتر در موقعيت شمال غرب تهران 3/28طول كلي  -1
 متر 40عرض متوسط بستر  -2

 در بستر آن جاري استكه كن  يرودخانه -3

در دست  ي زاده داود و جادهكن، سولقان، تونل سولقان، امام يهدر حساسعوارض  -4
 شمال  -احداث تهران 

 . زاده داودكيلومتر تا امام 15به طول حدود  آسفالته يجاده -5

ارتفاع در (و پايين دست دره شيب زياد و اختالف زياد ارتفاع بين باال دست  -6
دامنه جنوبي  ي دره ترين وسيعبا اين حال ) متر 1450متر و در كن  1750زاده داود امام

 . آسفالته است يكه داراي جاده شود ميتهران محسوب  شهر يالبرز در محدوده

 
  سولقون -دره كن: 1شكل

                                                            
1. www.Googlemap.com 
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  حصارك يدره 
  مثسخصات طبيعي دره حصارك 

 كيلومتر در موقعيت شمال غرب تهران 5/10كلي طول -1

 متر 15عرض متوسط بستر  -2

 در بستر آن جاري استكه حصارك  يرودخانه -3

 حصارك يو انبارهاي نفت در ابتداي دره و منطقه گاه ذخيرهعارضه  ترين حساس -4

 كيلومتر 5/5شامل جاده خاكي به طول  ،جاده بستر دره -5

اختالف شيب و ارتفاع زياد نقطه شروع و پايان دره و ظرفيت كم دره براي ايجاد  -6
 گاه مخفيپناهگاه و 

 
  دره حصارك: 2 شكل
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  فرحزاد يدره
  فرحزاد يمشخصات طبيعي دره

 كيلومتر در موقعيت شمال غرب تهران 5/8طول كلي  -1

 متر 13عرض متوسط بستر  -2

 آن جاري است در بستركه رودخانه فرحزاد  -3

در مخروط افكنه رودخانه  تازه ساخته شده هاي شهركعوارض  ترين حساس -4
 فرحزاد

 كيلومتر 7جاده بستر رودخانه شامل جاده خاكي به طول  -5

ارتفاع زياد نقطه شروع و پايان دره و ظرفيت كم دره براي ايجاد  اختالف شيب و -6
 گاه مخفيپناهگاه و 

  

 
                        فرحزاد يدره: 3 شكل
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دركه - اوين يهدر  
ه در شمال شهر تهران واقع استاين در .دركه، روستاي  –اوين  ي هابتداي مسير در

در طول . هواترين مناطق روستايي تهران استو  آب خوشدركه قرار دارد كه يكي از 
اي پر آب جريان دارد كه در بخشي از مسير، به صورت پلكاني  اوين رودخانه ي هدر

 يهدر .يك استخر طبيعي ايجاد شده است معروف است و »هفت حوض«درآمده كه به 
مدترين يكي از پر رفت و آ نوردانكوهدركه به علت قرار گرفتن در مسير راه  –اوين 
  . هاي شهر تهران است دره

دركه يهمثسخصات طبيعي در  
 كيلومتر در موقعيت شمال تهران 8طول كلي  -1

 متر 15عرض متوسط بستر  -2

  در بستر آن جاري استكه رودخانه دركه  -3

 دره 5جاده بستر دره شامل جاده مالرو مناسب از ابتدا تا كيلومتر  -4

نقطه شروع و پايان دره و ظرفيت كم دره براي ايجاد  اختالف شيب و ارتفاع زياد -5
 . گاه مخفيپناهگاه و 

  
  دركه -دره اوين: 4 شكل
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 دربند يهدر  
دربند  ي همشخصات طبيعي در  

  تهران –كيلومتر در موقعيت شمال 5/4كلي  طول -1
 متر 10عرض متوسط كمتر از  -2

 در بستر آن جاري استكه رودخانه دربند  -3

  بستر شامل جاده مالروجاده  -4
و ظرفيت ) دره ترين پرشيب(اختالف شيب و ارتفاع زياد نقطه شروع و پايان دره  -5

  گاه مخفيكم دره براي ايجاد پناهگاه و 

  
    دره دربند: 5 شكل
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  دارآباد يدره
  دارآباد ي مشخصات طبيعي دره

  كيلومتر در موقعيت شمال تهران 5/6طول كلي  -1
 متر 10از  عرض متوسط كمتر -2

 در بستر آن جاري استكه رودخانه دارآباد  -3

  متر 10عرض متوسط كمتر از  -4
اختالف شيب و ارتفاع زياد نقطه شروع و پايان دره و ظرفيت كم دره براي ايجاد  -5

   .گاه مخفيپناهگاه و 

  
  دره دارآباد: 6 شكل
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  جمشيديه يدره
  جمشيديه ي مشخصات طبيعي دره

  كيلومتر در موقعيت شمال تهران 5/2طول كلي  -1
 متر 10عرض متوسط كمتر از  -2

اختالف شيب و ارتفاع زياد نقطه شروع و پايان دره و ظرفيت كم دره براي ايجاد  -3
  گاه مخفيپناهگاه و 

  
  دره جمشيديه: 7 شكل
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  سوهانك يدره 
  سوهانك ي مشخصات طبيعي دره

  انكيلومتر در موقعيت شمال تهر 5/3طول كلي  -1
 متر 10عرض متوسط كمتر از  -2

اختالف شيب و ارتفاع زياد نقطه شروع و پايان دره و ظرفيت كم دره براي ايجاد  -3
  گاه مخفيپناهگاه و 

  

  
  ه سوهانكدر: 8 شكل                                      

فشم –اوشان  يهدر  
 –اوشان . تهران قرار دارندكيلومتري شمال شرق  25و  20اين دو ناحيه به ترتيب در 

ميوه بسيار است و هواي آن در بهار و  هاي باغرك داراي كلش يفشم در مسير جاده
روستاهاي آهار، شكراب، اللون، زايكون، گرماب دره و ميگون نيز . تابستان معتدل است

   .اند كه براي سفرهاي يك روزه بسيار مناسب هستند در همان حوالي از مناطق تفريحي
ارتفاعات  هاي لندفرم  :است اينتحقيق  اصليپرسش  شد،مطالبي كه ارائه ا توجه به ب

تا چه ميزان از متغيرهاي اصل استتار، اصل اختفاء و پوشش، ) ها دره(شمال شهر تهران



155/  ي ناهمطرازها جنگبر دفاع از شهر در  رتفاعات شمال شهر تهراني اها لندفرمنقش   

طبيعي و (حياتي و استحكامات و امكان احداث پناهگاه  تأسيساتقابليت ايجاد 
بوده  عاملمختصصان و كارشناسان پدافند غيربا ظرفيت باال از ديدگاه ) مصنوعي

گذاري بر متغير پدافند تأثيراز نظر ميزان  )ها دره(ها لندفرمو اين  استبرخوردار 
  ؟قرار دارندچه رتبه و اولويتي در  عاملغير

هاي اصلي پژوهش، اهداف آن نيز به صورت زير  در راستاي پاسخگويي به پرسش
  :دشو مي تدوين

 تهران رارتفاعات شمال شه هاي لندفرم عاملبر پدافند غير مؤثرتعيين عوامل  -1
 ؛)ها گذرگاهمعابر و (

از نظر ) ها دره( ارتفاعات شمال شهر تهران هاي لندفرم تأثيرميزان بندي و  رتبه -2
 ناهمطراز هاي جنگدر  عاملميزان اثرپذيري از متغيرهاي پدافند غير

  
  شناسيروش 

و تحليل كاركردي  يو متدولوژي تحقيق بر پايهماهيت اين تحقيق، از نوع كاربردي 
 هاي لندفرماست كه در آن محقق در نظر دارد با تكيه بر اطالعات آماري تفاوت تطبيقي 

گذار به تأثيرمتغييرهاي  بر اساسبندي اولويت) ها دره(ارتفاعات شمال شهر تهران
  .صورت تفكيكي و تجمع و موقعيت جغرافيايي مورد سنجش قرار دهد

نگرش و  يو از نظر شيوه استپژوهش حاضر از نوع توصيفي : روش تحقيق )لفا
  .است تحليليتحقيق از نوع  يمسئلهپرداختن به 

بر آماري تحقيق، مشتمل  يجامعه: گيري جامعه، حجم نمونه و روش نمونه )ب
يت افراد دبا عنايت به محدو از اين رو. است عاملمختصصان و كارشناسان پدافند غير

و متخصصان و  نفر از فرماندهان 20 شامل حجم نمونهزمينه،  اينمتخصص در 
گيري هدفمند و با  كه با روش نمونه استدر سطح آجا  عاملكارشناسان پدافند غير

 . انتخاب شدندافراد خبره و متخصص گيري از  بهره
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 ،ساخته قاي محق براي بررسي متغيرهاي پژوهش، پرسشنامه: ابزارهاي پژوهش )ج
كه اعتبار طراحي شد اي ليكرت  در قالب طيف پنج گزينه پرسش 20مشتمل بر 

سشنامه هاي پر گويه. ، مورد تاييد قرار گرفتمحتوايي آن توسط خبرگان و نخبگان
  :استمذكور به شرح زير 

  

  
هاي توزيعي در  هاي گردآوري از طريق پرسشنامه داده: ها دادهروش تجزيه و تحليل  )د

و با استفاده از آزمون آماري  spssنرم افزار بين خبرگان و نخبگان نظامي، با استفاده از 

ف
ردي

عوامل ذكر شده  تأثيربه نظر شما ميزان  
  باشد يماندازه  در زير تاچه

بسيار
 زياد

4 

ادزي

3 

 متوسط

2 

كم

1 

 ندارد

0 

1.
با توجه به شرايط رعايت اصل اسـتتار بـه   

       چه ميزان خواهد بود؟

2.
با توجه به شرايط رعايت اصـل اختفـاء و   

 □□ □□□ پوشش به چه ميزان خواهد بود؟

3.

ــاد  ــاتيتأسقابليـــت ايجـ ــاتي  سـ و حيـ
استحكامات نسبت به مشخصـات وجـود   

 خواهد داشت؟
□□□ □□ 

4.
ــان ــاه  امكـ ــداث پناهگـ ــي و (احـ طبيعـ
 □□ □□□  با ظرفيت باال ) مصنوعي
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آزمون تفاوت  نيا كهاست  حيتوضالزم به  .تندمورد تجزيه و تحليل قرار گرف 1فريدمن
و در مورد از آن را آزمون كرده است  شيب ايسه گروه همبسته  يها رتبهمجموع 

مشاهده  يها تفاوت نيبنابرا. الزم را ندارد تيحساسها  رتبه) دوگانه( يزوج يها سهيمقا
نيب يزوجوت تفا و اولويت آنهاست و بيترت زينتفاوت و  انگريبها  هشده بين در 

 . دشو ينمآزمون استنباط  نيا قيطراز  دو دره يها رتبه

  تحقيق هاي يافته
از نظر ميزان ) ها دره(ارتفاعات شمال شهر تهران هاي لندفرم بندي اولويت -الف

  رعايت اصل استتار
 گانهنه يها هدراستتار و شرايط موجود آن در  ميزان رعايت اصل يبند تياولوبراي 

تهران از آزمون آماري فريدمن استفاده گرديد ) غربي، مركزي و شرقي( شمالارتفاعات 
  :خالصه شده است زيركه نتايج آن در جدول 

بر مبناي ميزان ) گانهنه هاي دره( ارتفاعات شمال شهر تهران هاي لندفرم بندي اولويت -2جدول شماره 
  )P<0.01( رعايت اصل استتار

                                                            
1. Friedman test 

  نام دره
تعداد پاسخ 
  دهندگان

  انگينمي
انحراف 
  معيار

رتبه 
  ميانگين

مقدار 
  خيمجذور

درجه 
  آزادي

سطح 
معني 
  داري

 كن دره
  سولقون

20  3.70  0.470  7.03  

62.03  8  0.001  
  6.25  0.826  3.45  20  دربند دره
 6.15 0.733  3.30  20 فشم اوشان دره

  5.83  0.587  3.35  20  حصارك دره
  5.73  0.716  3.25  20  فرحزاد دره
  4.22  0.865  2.70  20  دركه دره
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مقدار مجذور خي مشاهده شده براي  ،دشو ميمشاهده  باالكه در جدول  گونههمان
ناي ميزان رعايت اصل استتار با گانه ارتفاعات شمال تهران بر مبنه هاي درهتفاوت 

 بنابراين ؛است دار معنيكه در سطح يك درصد   62.03 برابر است با 8درجه آزادي 
گانه ارتفاعات شمال تهران نه هاي هدرميزان رعايت اصل استتار در  گيريم مينتيجه 

كه  نشانگر آن است ها ميانگين يمقايسه رتبه. و با يكديگر تفاوت دارند نيستيكسان 
ديگر حائز شرايط  هاي درهفشم بيش از  سولقون، دربند و اوشان كن هاي هدربه ترتيب 

حصارك، فرحزاد، دركه، دارآباد، سوهانك و  هاي درهو  استالزم براي اصل استتار 
  .گيرند ميبعدي قرار  هاي اولويتجمشيديه در 

از نظر ميزان ) ها دره(ارتفاعات شمال شهر تهران هاي لندفرم بندي اولويت -ب
  رعايت اصل اختفاء و پوشش

 هاي هدرميزان رعايت اصل اختفاء و پوشش و شرايط موجود آن در   بندي اولويتبراي 
تهران از آزمون آماري ) شرقيغربي، مركزي و ( گانه مورد بررسي در ارتفاعات شمالنه

  :خالصه شده است زيرمن استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول فريد
بر مبناي ميزان ) گانهنه هاي هدر(ارتفاعات شمال شهر تهران هاي لندفرم بندي اولويت -3شماره  جدول

  رعايت اصل اختفاء و پوشش

  3.80  0.821  2.60  20  دارآباد دره
  3.40  0.605  2.55  20  سوهانك دره
  2.60  0.912  2.10  20  جمشيديه دره

  نام دره
تعداد 
پاسخ 
 دهندگان

  ميانگين
انحراف 
  معيار

 رتبه ميانگين
مقدار 
مجذور

  خي

درجه 
  آزادي

سطح 
معني 
  داري

  7.13  503.  3.60  20  سولقون كن دره
  6.63  605.  3.45  20  حصارك دره  0.001  8  77.85

 6.28 696.  3.20  20 فشم اوشان دره



159/  ي ناهمطرازها جنگبر دفاع از شهر در  رتفاعات شمال شهر تهراني اها لندفرمنقش   

P<0.01 

مجذور خي مشاهده شده براي  مقدار ،دشو ميمشاهده  باالكه در جدول  گونههمان
  تفاوت

بر مبناي ميزان رعايت اصل ) گانهنه هاي دره(ارتفاعات شمال شهر تهران هاي لندفرم 
 دار معنيكه در سطح يك درصد  77.85 برابر است با 8اختفاء و پوشش با درجه آزادي 

 هاي لندفرمميزان رعايت اصل اختفاء و پوشش در  گيريم مينتيجه  از اين رو. است
. و با يكديگر تفاوت دارند نيستيكسان ) گانهنه هاي هدر( ارتفاعات شمال شهر تهران

و حصارك سولقون،  كن هاي درهنشانگر آن است كه به ترتيب  ها ميانگينرتبه  يمقايسه
و  استديگر حائز شرايط الزم براي اصل اختفاء و پوشش  هاي هدرفشم بيش از  اوشان
بعدي قرار  هاي اولويتفرحزاد، دركه، سوهانك، دارآباد و جمشيديه در  ،دربند هاي دره
  .گيرند مي

از نظر قابليت ) ها دره( ارتفاعات شمال شهر تهران هاي لندفرم بندي اولويت -ج
 حياتي و استحكامات تأسيساتايجاد 

گانه مورد نه هاي درهحياتي و استحكامات در  تأسيساتقابليت ايجاد  بندي لويتاوبراي 
من تهران از آزمون آماري فريد) شرقيغربي، مركزي و ( بررسي در ارتفاعات شمال

  :خالصه شده است زيراستفاده گرديد كه نتايج آن در جدول 

  6.25  0.745  3.35  20  دربند دره
  5.30  0.510  3.05  20  فرحزاد دره
  3.88  0.759  2.45  20  دركه دره
  3.73  0.813  2.35  20  سوهانك دره
  3.43  0.786  2.25  20  دارآباد دره
  2.40  0.745  1.85  20  جمشيديه دره
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مبناي قابليت ) گانهنه هاي دره( انارتفاعات شمال شهر تهر هاي لندفرم بندي اولويت -4شماره جدول
  حياتي و استحكامات تأسيساتايجاد 

P<0.01 

مقدار مجذور خي مشاهده شده براي  ،دشو ميمشاهده  باالدول كه در ج گونههمان
بر مبناي قابليت ايجاد ) گانهنه هاي دره( ارتفاعات شمال شهر تهران هاي لندفرمتفاوت 

كه در سطح يك  64.81 برابر است با 8حياتي و استحكامات با درجه آزادي  تأسيسات
حياتي و استحكامات با  تأسيساتاد ايج گيريم مينتيجه  بنابراين. است دار معنيدرصد 

و  نيستيكسان ) گانهنه هاي دره(ارتفاعات شمال شهر تهران هاي لندفرمدرجه آزادي در 
 هاي هدرنشانگر آن است كه به ترتيب  ها ميانگينرتبه  يمقايسه. با يكديگر تفاوت دارند

يت ايجاد ديگر حائز شرايط براي قابل هاي درهفشم بيش از  سولقون و اوشان كن
، دركه، فرحزاد، دارآباد، حصارك هاي هدرو  استي و استحكامات حيات تأسيسات

  .گيرند ميبعدي قرار  هاي اولويتجمشيديه در  سوهانك، دربند و

  نام دره
تعداد 
پاسخ 
  دهندگان

 ميانگين
انحراف 
  معيار

رتبه 
  ميانگين

مقدار 
 خيمجذور

درجه 
  آزادي

سطح 
معني 
  داري

  7.40  1.050  3.45  20 سولقون كن دره

64.81  8  0.001  

 7.13 0.883  3.40  20 فشم اوشان دره

  5.88  0.951  2.80  20  حصارك دره
  4.90  1.081  2.30  20  دركه دره
  4.75  1.174  2.30  20  فرحزاد دره
  4.38  1.071  2.10  20  دارآباد دره
  4.15  1.026  2.00  20  سوهانك دره

  4.10  1.234  1.95  20  دربند دره
  2.33  0.813  1.35  20  جمشيديه دره



161/  ي ناهمطرازها جنگبر دفاع از شهر در  رتفاعات شمال شهر تهراني اها لندفرمنقش   

از نظر امكان ) ها دره(ارتفاعات شمال شهر تهران هاي لندفرم بندي اولويت –د
  )طبيعي و مصنوعي(احداث پناهگاه 

 هاي هدربا ظرفيت باال در ) طبيعي و مصنوعي(امكان احداث پناهگاه  يبند اولويتبراي 
تهران از آزمون آماري ) شرقيغربي، مركزي و ( گانه مورد بررسي در ارتفاعات شمالنه

  :خالصه شده است زيرمن استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول فريد
مبناي امكان  بر) گانهنه هاي هدر( ر تهرانارتفاعات شمال شه هاي لندفرم بندي اولويت -5جدول شماره 

  با ظرفيت باال) طبيعي و مصنوعي(احداث پناهگاه 

P<0.01 

مقدار مجذور خي مشاهده شده براي  ،دشو ميمشاهده  باالكه در جدول  گونههمان
بر مبناي امكان احداث ) گانهنه هاي دره( ارتفاعات شمال شهر تهران هاي لندفرمتفاوت 
كه در  77.51 برابر است با 8با ظرفيت باال با درجه آزادي ) طبيعي و مصنوعي(پناهگاه 

ميزان امكان احداث پناهگاه  گيريم مينتيجه  بنابراين. است ردا معنيسطح يك درصد 
گانه ارتفاعات شمال تهران يكسان نه هاي هدربا ظرفيت باال در ) طبيعي و مصنوعي(

  نام دره
تعداد 
پاسخ 
  دهندگان

  ميانگين
انحراف 
  معيار

رتبه 
  ميانگين

مقدار 
مجذور 
  خي

درجه 
  آزادي

سطح 
معني 
  داري

 7.80 0.745  3.65  20 فشم اوشان دره

77.51  8  0.001  

  7.45  1.051  3.50  20  سولقون كن دره
  5.50  0.951  2.80  20  حصارك دره

  5.05  1.188  2.60  20  دركه دره
  4.58  1.273  2.40  20  دربند دره
  4.30  1.040  2.35  20  فرحزاد دره
  3.98  1.251  2.25  20  دارآباد دره
  3.85  1.268  2.15  20  سوهانك دره
  2.50  1.081  1.70  20  جمشيديه دره
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نشانگر آن است كه به ترتيب  ها ميانگينمقايسه رتبه . و با يكديگر تفاوت دارند نيست
ديگر حائز شرايط الزم براي امكان  هاي درهسولقون بيش از  فشم وكن اوشان هاي دره

حصارك، دركه،  هاي درهو  استبا ظرفيت باال ) طبيعي و مصنوعي(احداث پناهگاه 
  .گيرند ميبعدي قرار  هاي اولويتدربند، فرحزاد، دارآباد، سوهانك و جمشيديه در 

از نظر ميزان ) ها دره( ارتفاعات شمال شهر تهران هاي لندفرم بندي اولويت –ح
  عاملپدافند غيرت اصول رعاي

گانه مورد بررسي نه هاي هدردر  عاملاصول پدافند غير ميزان رعايت بندي اولويتبراي 
من استفاده تهران از آزمون آماري فريد) شرقيغربي، مركزي و ( در ارتفاعات شمال

  :خالصه شده است زيرگرديد كه نتايج آن در جدول 
  عاملپدافند غيراز نظر ) گانهنه هاي هدر( ارتفاعات شمال شهر تهران يها لندفرم بندي اولويت - 6جدول شماره 

P<0.01 

مقدار مجذور خي مشاهده شده براي  ،دشو ميمشاهده  باالكه در جدول  گونههمان
بر مبناي ميزان رعايت ) گانهنه هاي دره( ارتفاعات شمال شهر تهران هاي لندفرمتفاوت 

  نام دره
تعداد 
پاسخ 
  دهندگان

  ميانگين
انحراف 
  معيار

رتبه 
  ميانگين

مقدار 
  خيمجذور

درجه 
  آزادي

سطح 
معني 
  داري

  7.93  2.61323  14.2500  20  سولقون كن دره

87.90  8  0.001  

 7.65 2.18789  13.5500  20 فشم اوشان دره

  6.15  2.52149  12.4000  20  حصارك دره
  5.15  3.06551  11.1500  20  دربند دره
  4.97  2.70429  10.9500  20  فرحزاد دره
  4.22  3.18673  10.0500  20  دركه دره
  3.55  3.01924  9.2000  20  دارآباد دره
  3.55  3.08605  9.0500  20  سوهانك دره
  1.83  2.63579  7.0000  20  جمشيديه دره



163/  ي ناهمطرازها جنگبر دفاع از شهر در  رتفاعات شمال شهر تهراني اها لندفرمنقش   

كه در سطح يك درصد  87.90 برابر است با 8با درجه آزادي  عاملاصول پدافند غير
 هاي درهدر  عاملاصول پدافند غيرميزان رعايت  گيريم مينتيجه  بنابراين. است دار معني

 يمقايسه رتبه. و با يكديگر تفاوت دارند نيستگانه ارتفاعات شمال تهران يكسان نه
فشم بيش از  اوشان سولقون و كن هاي درهنشانگر آن است كه به ترتيب  ها ميانگين

حصارك،  هاي درهو  است عاملاصول پدافند غيربراي  ديگر حائز شرايط الزم هاي دره
بعدي قرار  هاي اولويتدارآباد، سوهانك و جمشيديه در  دربند، فرحزاد، دركه،

  .گيرند مي
از نظر ميزان )  ها دره(شمال شهر تهرانارتفاعات  هاي لندفرم بندي اولويت –خ

  اه بر اساس موقعيت جغرافيايي دره عاملرعايت اصول پدافند غير
گانه مورد بررسي نه هاي درهدر  عاملاصول پدافند غيرميزان رعايت  بندي اولويتبراي 

من استفاده گرديد كه نتايج آن از آزمون آماري فريدها  بر اساس موقعيت جغرافيايي دره
  :خالصه شده است زيردر جدول 
گانه مورد بررسي بر نه يها هدردر  عاملميزان رعايت اصول پدافند غير بندي اولويت -7ماره جدول ش

  ها اساس موقعيت جغرافيايي دره

P<0.01 

مقدار مجذور خي مشاهده شده براي  ،دشو ميمشاهده  باالكه در جدول  گونههمان
گانه مورد بررسي بر اساس موقعيت نه هاي درهدر  عاملميزان رعايت اصول پدافند غير

. است دار معنيدرصد  كه در سطح يك19.89 برابر است با 2با درجه آزادي جغرافيايي 
گانه نه هاي درهدر  عاملپدافند غيرل وميزان رعايت اص گيريم مينتيجه  بنابراين

  نام دره
تعداد 
پاسخ 
  دهندگان

  ميانگين
انحراف 
  معيار

رتبه 
  ميانگين

مقدار 
مجذور 
  خي

درجه 
  آزادي

سطح 
معني 
  داري

 688252.45.  3.5000  20 شرقي شمال هاي دره

  2.23 87509.  3.3500  20  غربي شمال هاي دره 0.001  2  19.89
  1.33 87509.  2.3500  20  مركزي - شمال هاي هدر
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نيست و با يكديگر تفاوت يكسان بر اساس موقعيت جغرافيايي ارتفاعات شمال تهران 
 دره( شرقي شمال هاي درهنشانگر آن است كه به ترتيب  ها ميانگينمقايسه رتبه . دارند
اصول پدافند ديگر حائز شرايط الزم براي رعايت  هاي درهبيش از ) مفش اوشان
و ) سولقون، حصارك و فرحزاد كن هاي دره( غربي شمال هاي درهو  است عاملغير
در ) دربند، دركه، دارآباد، سوهانك و جمشيديه هاي دره( مركزي -شمال هاي دره

  .گيرند ميبعدي قرار  هاي اولويت
  گيري نتيجه

و در اين بين شهر تهران به عنوان  داردقرار  نظاميهاي تهديداره در معرض همو ايران 
ترين شهر با در نظر گرفتن شرايط اين  حساسترين و  مهم ،مركز حكومت ايران اسالمي

گزيني بر فراز ارتفاعات، استفاده از  مكاناز جمله  عاملشهر در رعايت اصول پدافند غير
ترين عناصر دفاع غيرنظامي كه به همراه دفاع  ديميعوامل طبيعي و ايجاد حصار از ق
گزيني مناسب  استحكامات دفاعي، مكان كارگيري به، نظامي از جان و مال شهروندان

 به خصوص هاي پراهميت و چگونگي ارتباطشان، استفاده از عوامل طبيعي و سازه
 هاي درهر بودن با برخوردا دفاع برايمناسب  هاي لندفرمژئومورفولوژيكي و استفاده از 

هنگام وقوع  غيرعامل پدافندموجود در رشته ارتفاعات البرز در جهت ايجاد شرايط 
كاركردي در شهر  ييك پديده عنوان به اي فرامنطقه نيروهايجنگ ناهمگون در برابر 

 ارتفاعات شمال شهر تهران هاي لندفرم بندي اولويتتهران سعي گرديد نسبت به 
از طريق  عاملديدگاه مختصصان و كارشناسان پدافند غير از) گانهنه هاي دره(

و  spssهاي توزيعي در بين خبرگان و نخبگان نظامي، با استفاده از نرم افزار  پرسشنامه
  . مورد تجزيه و تحليل قرار داده شود 1با استفاده از آزمون آماري فريدمن

  :كه ستبيانگر آن ا تحقيق حاضر هاي يافتههمسو با اين مباني نظري 

                                                            
1. Friedman test 
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ديگر حائز شرايط  هاي درهفشم بيش از  سولقون، دربند و اوشان كن هاي دره -
حصارك، فرحزاد، دركه، دارآباد، سوهانك و  هاي درهو  استالزم براي اصل استتار 

 .گيرند ميبعدي قرار  هاي اولويتجمشيديه در 

ديگر حائز  هاي درهفشم بيش از  سولقون، حصارك و اوشان كن هاي دره -
فرحزاد، دركه،  ،دربند هاي دره و استراي اصل اختفاء و پوشش يط الزم بشرا

  .گيرند ميبعدي قرار  هاي اولويتسوهانك، دارآباد و جمشيديه در 
ديگر حائز شرايط براي  هاي درهفشم بيش از  سولقون و اوشان كن هاي دره -

، فرحزاد، حصارك، دركه هاي درهو  استحياتي و استحكامات  تأسيساتقابليت ايجاد 
 .گيرند ميبعدي قرار  هاي اولويتجمشيديه در  دارآباد، سوهانك، دربند و

ديگر حائز شرايط الزم  هاي درهسولقون بيش از  كن فشم و اوشان هاي دره -
حصارك،  هاي درهو  ستبا ظرفيت باال) طبيعي و مصنوعي( براي امكان احداث پناهگاه

بعدي قرار  هاي اولويتجمشيديه در  دركه، دربند، فرحزاد، دارآباد، سوهانك و
 .گيرند مي

ديگر حائز شرايط الزم  هاي درهفشم بيش از  اوشان سولقون و كن هاي دره -
دارآباد،  حصارك، دربند، فرحزاد، دركه، هاي درهو  است عاملبراي اصول پدافند غير

 .گيرند ميبعدي قرار  هاي اولويتسوهانك و جمشيديه در 

ديگر حائز شرايط  هاي درهبيش از ) فشم اوشان رهد( شرقي شمال هاي دره -
 كن هاي دره( غربي شمال هاي درهو  است عاملالزم براي رعايت اصول پدافند غير

دربند، دركه، دارآباد،  هاي دره( مركزي -شمال هاي درهو  ) سولقون، حصارك و فرحزاد
  بعدي قرار  هاي اولويتدر ) سوهانك و جمشيديه

 .گيرند مي
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  هاپيشنهاد
  :دشو مياين تحقيق پيشنهاد  هاي يافتهبا توجه به مباني نظري و 

هاي ژئومورفولوژيكي توانايياستفاده از   وتوجه به جغرافياي نظامي به طور عام  -
  عاملمناطق  به طور خاص در دفاع غير

 جانبه همهريزي و ساماندهي  برنامه منظور بهالگوي مناسبي  تواند مينتايج اين تحقيق  -
  .آورد عمل بهبرداري الزم در موضوع حياتي پدافندغيرعامل كشور بهره

غيرعامل امري ضروري،  ريزي شهرها، توجه به پدافند در هنگام طراحي و برنامه -
 .هزينه و كاربردي است عقالني، پايدار، كم

مقابلـه بـا تهديـدات     برايغيرعامل در طراحي فضاهاي باز  اصول پدافند كارگيري به -
اندركاران امر طراحي  ، دستمسئوالنمن موضوع اساسي است كه شايسته است كليه دش
و قرارگـرفتن   راهبـردي ها با توجه به موقعيت  محترم دانشگاه استادانو  وساز ساختو 

تـرين نقـاط جهـان و برخـورداري از      حساسكشور جمهوري اسالمي ايران در يكي از 
هاي مناسبي در خصـوص   ريزي ود، برنامهذخاير عظيم طبيعي خدادادي و مصنوعي موج

هاي آموزشـي در راسـتاي اجـراي تـدابير      هاي جامع، دروس و دوره تهيه ضوابط، طرح
  . تحكيم مباني معماري دفاعي در دستور كار خود داشته باشند برايپدافندغيرعامل 

 كارهـاي مناسـب و اجرايـي را بـراي مـردم      غيرعامل كشوري راه دائم پدافند يكميته -
...)  و هاي ارتفاعـات شـمال تهـران    ها و پناهگاه به دره بردن پناهخروج از تهران، (تهران 

رساني  اطالع... ها، پخش بروشور و  هاي گروهي، همايش و از طريق رسانهكند مشخص 
مردم بالتكليف نباشند و با آمـادگي قبلـي    ،عمل آورد تا در هنگام بروز حادثه الزم را به

ر و مناسب با وضعيت، خود را از قبل تعيين و در زمان بحـران اجرايـي   كار مورد نظ راه
  .كنند
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