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  چکیده
 و فعالیت ایجاد به تنها و گیرندمی بر در را زندگی ابعاد يکلیه کنونی جهان در که هستند مسایلی نظامی و غیر نظامی دفاع هاي ضرورت
هاي اهستند. سکونتگاي در روند توسعه کشور برخوردار همناطق ساحلی از اهمیت ویژه .شوند نمی محدود استراتژیک مناطق در اسکان

ژه اي اقتصادي وی ویتیکی لاهمیت ژئوپو دارايبا توجه به موقعیت استراتژیکی که دارند از مناطق جغرافیایی نادر جهان  کرانه دریاي خزر
ر طول دبوده اند.  ر همجوارهاي همجوار و غیهاي تاریخ بشر تاکنون پیوسته مورد توجه شدید اقوام و دولتهستندکه از قدیمی ترین دوران

حلی ار مرزي ساونان در تاریخ نشان داده شده مراکز پر جمعیت همواره مورد هجوم و حمالت دشمن بوده است. از آنجاییکه استان مازندر
دن شبق و تبدیل وري ساششمال کشور قرار گرفته و باتوجه به اینکه منطقه با تهدیداتی در دو سطح فرا ملی(تهدیدات ناشی از فروپاشی 

 شی از توسعههاي ناآن به چند کشور مستقل و ارتباط هریک با کشورهاي جهانی و منافع مشترك با آنها و... ) و سطح فروملی(تهدید
ل، بیعی چون سیوامل طزون، عدم رعایت حریم هاي استاندارد در استقرار مراکز مهم، حساس و حیاتی و همچنین تهدیدات ناشی از عنامو

ا ق حاضر ابتدر تحقید. دفاعی ضرورت می یابدوي دریا و ...) مواجه است، تحلیل موقعیت شهرهاي استان از دیدگاه آمایش زلزله، پیشر
سب میزان بر حهریک از شهرهاي ده از روش تاپسیس اهمیت دفاعی ی بومی منطقه خزر تعیین وسپس با استفاامنیت -شاخص هاي دفاعی

ا با هآنفاعی اهمیت دشهرها و آنگاه به دنبال بررسی رابطه افزایش جمعیت  مشخص گردید.بررسی برخورداري از شاخص هاي مورد 
 .این راطه پیروي نمی نمایند ، مشخص شد که همه شهرها ازز همبستگی کندالاستفاده ا

 
 آمایش، دفاع، سواحل جنوبی دریاي خزر، مازندران کلیدي: هايواژه

 
 مقدمه -1

ریزي کشور برخوردار است. اگر ابعاد ترین سند توسعه کشور از جایگاه خاصی در نظام برنامهآمایش سرزمین به عنوان باالدست
ریزي ایران به روشنی رسی کنیم جایگاه آمایش سرزمین در نظام برنامهریزي و توسعه را در سطوح مختلف برمختلف برنامه

نظر به اینکه آمایش سرزمین عموماً جنبه فضایی و مکان  ).1383ریزي، قابل تشخیص خواهد بود(سازمان مدیریت و برنامه
ایی رابطه اي نزدیک دارد و در ریزي فضفعالیت هاي اقتصادي و اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد به این لحاظ با برنامه

، تفکر سیستماتیک وجامع 1ریزي فضاییبرنامه ).479: 1380بسیاري موارد یکسان و منطبق بر یکدیگر می باشد(پور احمد، 
هاي محیط زیستی، فرهنگی و آرایش فضایی و استفاده کاربردي از مجموعه اصول، امکانات به همراه هماهنگی زمانی فعالیت

 اکثر .)2: 1392گیري چشم انداز موازي با اصول توسعه پایدار است(حسینی و همکاران،اریخی سرزمین و شکلهاي تارزش
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 امر در که افزونی روز فشارهاي به واکنش را در خود فضایی ریزيبرنامه قوانین م، نخستین1900 دهه اوایل در جهان کشورهاي

 برنامه .)1387:12نمودند(قریب، وضع بود، آورده وجود به امر این که هاییو پیچیدگی هانابسامانی از ناشی معضالت و توسعه

 ابزار توسعه با ترکیب در فضایی ریزي برنامه موثر هاي فرآیند واسطه به اروپا منطقه در ها، نواحی و مناطقگاهسکونت ریزي

 می شکل گیري حال در اکنون هم شود، می ایتحم استراتژیک ریزيبرنامه رویکرد از ايویژه مفهومی با دو هر که ايمنطقه

  .)Commission of the European Communities, 1997(باشد
 شد بسته 2مؤسسه بتل با قراردادي منظور این به که گرددمی باز 50 دهه اوایل به ایران در فضایی برنامه ریزي تدوین سابقه

 مرکز"تأسیس  با شد. سپس آماده 1351 سال در کردمی تقسیم زيبرنامه ری منطقه 11 به را ایران که آن نهایی وگزارش

 مشاور مهندسان شرکت با قرادادي عقد پی در شد. مرسوم ایران در برنامه ریزي نوع این 1353 ماه بهمن در "سرزمین آمایش

 ایران در رزمینس آمایش مدت بلند مشی بدینسان خط و شد آماده 1356 سال در نهایی گزارش یک ،1354 سال در ستیران

 سرزمین آمایش پایه طرح"کلیات  1364 سال که در آن تا بود متوقف سالی چند زمینه این در هافعالیت گرفت. شکل

 .)42: 1391زاده، رسید(حاجی اقتصاد تصویب شوراي به بعد سال اواسط در و شد تهیه "ایران اسالمی جمهوري
زیع جمعیت، توسط بهترین شکل تو مطلوبترین توزیع ممکنآمایش سرزمین رسیدن به توان گفت، ازین رو می

تواند مبنا و پایه هاي توسعه را داراست و میچهارچوب ارایهان امک هاي اقتصادي اجتماعی در پهنه سرزمین است کهفعالیت
 . )28، 1382 ،(مؤمنی اي یا استانی باشدهاي توسعه منطقهبرنامه اصلی در تهیه

ستوار وضوع امنظریه هاي بسیاري مطرح است که این تحقیق بر نظریه هاي جمعیتی وارده بر  پیرامون آمایش سرزمین
روز با به مکان هاست که شهرهپیشرفتاز گونه اي  کشورهاي جهان سوم از جمله ایران فرایند شهري شدن دراست. چرا که 

قتصادي اتولید  وین است که روند صنعتی شدن هاي گوناگون تبدیل شده اند. یکی از دالیل این امر اعدم تعادل در عرصه
وزافزون راشتگی بسیار عقب مانده تر از میزان شهرنشینی است. به این ترتیب ساده اندیشی است که بحران افزایش و انب

 .)41 :1377بنی فاطمه، ( ه اي گذرا و موقتی به شمار آوریمجمعیت ایران به ویژه درمناطق شهري را پدید
سرزمین  آمایش زایش شهرنشینی، توزیع متناسب جمعیت در شهرها و منطقه از اصول اساسی برنامه ریزيبا توجه به اف

قش فراملی ن ی و چهمحسوب می شود که نتیجه آن عالوه بر بحث هاي مربوط به توسعه، می تواند در  تامین امنیت در بعد مل
رد بررسی فاعی مودتخصیص کاربري هاي شهرها را از دیدگاه بسزایی داشته باشد. بنابراین می توان جمعیت و به دنبال آن 

مراکز  و حیاتی ناماک مناسب و معقول و توزیع فضایی) ( جغرافیایی محیط ساماندهی عنوان به دفاعی آمایشقرار داد. زیرا 
 با مقابله و ت، بازدارندگیاثب ایجاد منظور به محیطی هايقابلیت از بهینه استفاده و تهدیدات به توجه با هاساخت زیر و حساس

 ).26:1388 سهامی،( کندمیفراهم  کشور براي را دفاعی هايقابلیت و توان حداکثر که تهدیدات
 تفاوت فضایی، دگیگستر کشور، در زبانی و قومی تنوع همسایگان، تراکم اي، منطقه و ايفرامنطقه تهدیدات تعدد علت به

 ترین ديبنیا از آمایش سرزمین هايطرح در امنیتی  دفاعی مالحظات تدوین ملزو کشور، ملی فضاي در محیطی شدید هاي

 د واي بر خوردارن سواحل شمالی کشور  در سواحلی جنوبی دریاي خزر از اهمیت ویژه باشد. می کشور اجرایی نهادهاي عملکرد
یم بندي مناطق ارد. بر اساس تقسکیلومتر مربع آن در محدوده ساحلی قرار د 7600که بیش از  را شامل می شوداستان  3

ه کاربري ساحلی قرار کیلومتر در پهن 6608کیلومتر مربع در پهنه خطر و  495کیلومتر مربع در پهنه نوسان آب،  583ساحلی، 
ا با شناسایی در پژوهش حاضر سعی بر آن است ت کیلومتر محاسبه شده است. 890گرفته است. طول خط ساحل در این نوار 

ه اي از ل منطقم بر منطقه خزر و ضرروت مطالعه آن، به بررسی تلفیق دو هدف اصلی آمایش سرزمین یعنی تعادشرایط حاک
ر سواحل دین امر ا نمونه استقرار کاربري ها بپردازد کهامنیتی ناشی از توزیع جمعیت و  –بعد جمعیتی و مالحظات دفاعی 

  .است در استان مازندران مورد تحلیل قرار گرفتهجنوبی خزر 
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 تحقیقاهداف  -1-1
 دریاي خزر سکونتگاه هاي جنوبی  اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکیبررسی  -
 جایگاه مالحظات دفاعی در آمایش سرزمین بررسی  -
 شناسایی شاخص هاي دفاعی در استان مازندران -
 درانمقایسه شاخص هاي جمعیتی و دفاعی در ایجاد تعادل امنیتی منطقه خزر بر حسب مورد  استان مازن -

 
 فرضیه هاي تحقیق  -2-1

 با توجه اهداف تحقیق می توان فرضیه اصلی تحقیق را چنین بیان نمود:
ه بآن نیز  وزن دفاعی ،هر سکونتگاهی که داراي جمعیت بیشتر باشدصرفا  ،خزر توزیع سکونتگاه هاي منطقهدر  -

 همان اندازه بیشتر نمی باشد.
 

 پیشینه تحقیق -3-1
هها با عتی و راصن و بعد از ویرانی شهرها در مناطقکه پس از جنگ جهانی دوم  کشور فرانسه یکی از اولین ممالکی است

زمین با انتشار کتاب م، پایه هاي ایدئولوژي آمایش سر1947احساس نیاز به نوسازي شروع به کار برنامه ریزي نمود. در سال 
رفع  ها والیتیایی فعتعادل در توزیع جغراف توسط ژان فرانسوا گرویه گذاشته شد. توجه به ایجاد» پاریس و بیابان فرانسه«

ها یتفراد فعالاکنش اازدحام جمعیت، پر کردن خالءها، کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها به طور کلی ایجاد هماهنگی در پر
 .)155 :1380(توفیق، شوددر پهنه سرزمین، مولفه هاي عمده اي هستند که در کتاب مذکور به آنها پرداخته می

 در سپس و دگرد بازمی شمسی هجري 1340 دهۀ اواسط به شد، مطرح آمایشی ریزي برنامه اندیشه که بار نخستین ایران در

 سسهمؤ توسط کشوري عمران پیرامون نکاتی و تهران شهر جمعیت افزایش مسئله عنوان تحت گزارشی 1345 ماه بهمن

 جنگ از بعد يها بازسازي بمنظور که فرانسه کشور زمان آن رد انتشاریافت، تهران دانشگاه اجتماعی تحقیقات و مطالعات

 و سابقه با شورهايک از یکی عنوان به بود آورده روي ریزي برنامه نوع این به پاریس زیاد ازتمرکز ناشی مسایل و دوم جهانی

 ).Nix,1985:36( رفتمی شمار به زمینه این در پیشرو
 شکل واقع گرایانه و منطقی منیتی،ا-دفاعی چه آمایش هر و بوده متقابل نسرزمی آمایش با تهدیدات رابطه تردید، بی

گرفته که در  . بدین منظور مطالعاتی در این خصوص صورتمی یابد کاهش تهدیدات و رفته باال کشور ضریب امنیتی گیرد،
 اینجا به برخی از آنها اشاره می شود:

 ظت از آن رادفاع شهري و حفا ي به سوي حفاظت شهري، تکامل)، در پژوهشی با عنوان از دفاع شهر2002الکساندر ( -
 حقوق با بطهرا در آن پیامدهاي و جهان سراسر در م،2001 سپتامبر 11 حمله اثرات همچنین. تجزیه وتحلیل می کند

را  رنمد شهري ظتحفا نظامی و غیر دفاع تروریسم، ضد اقدامات بر تاکید با بحرانی می داند و در شرایط را شهروندان
 تشریح می نماید.

رزمین اهیم آمایش س)، در مقاله اي با عنوان آمایش سرزمین با رویکرد دفاعی، پس از بررسی مف1389عامریون و چاقري ( -
 ري رزمی رای بهداو آمایش دفاعی، بر اهمیت آمایش دفاعی سرزمین تأکید کرده و اقدامات اساسی در زمینه آمایش دفاع

 تشریح نموده است.
اي با عنوان مالحظات دفاعی در آمایش کالنشهر مشهد، به این نتیجه رسیدند که )، در مقاله1389نی و اعظمی (زرقا -

ها فضایی با سایر استان -هاي سیاسیهاي خاص بوده و تفاوتهاي مرزي کشور، داراي موقعیت، شرایط و ویژگیاستان



 

٤ 
 

ها تدوین و ي مرزي، باید مالحظات دفاعی متناسب با این ویژگیهاداخل کشور دارند، از این رو در طرح هاي آمایش استان
 اجرا شود. 

، )بیرجند شهر: ديمور نمونه(عامل  غیر پدافند رویکرد با شهري )، در پژوهشی با عنوان آمایش1389اسماعیلی شاهرخت ( -
 در ارگذ تاثیر شهري عناصر و هرش آن در که جدید روشی ارایه شهر بیرجند را از نگاه پدافند غیرعامل بررسی نموده و با

 در حمالت نظامی زا حاصل احتمالی خسارات کاهش دنبال به گیرند،می قرار تحلیل و تجزیه مورد عامل پدافند غیر موضوع
 .باشدمی شهرها

 روش تحقیق -4-1
ایاي مختلف تحقیق هاي مختلف استفاده شود تا موضوع بهتر مورد برسی قرار گیرد و زودر تحقیق مورد نظر سعی شده از روش

هاي مختلف تحلیلی است که از روش – مورد کنکاش قرار گرفته و به نتیجه دلخواه برسد. روش تحقیق از نوع توصیفی
ده ااستف 3افزاري استفاده شده است. در این پژوهش از مدل تاپسیساي، آماري، ترسیمی و نرماي، میدانی، مشاهدهکتابخانه

نفر از کارشناسان مرتبط  30شاخص ها از روش دلفی استفاده شده است، به این صورت که نظر  شده است. براي وزن دهی به
باز مورد پرسش قرار گرفته است، که پس از جمع بندي از نتایج اولیه، در زمینه آمایش دفاعی بر اساس یک پرسش نامه نیمه

نان در تصمیم گیري نهایی بران وزن شاخص ها مورد مجددا در قالب یک گزارش به متخصصان ارایه گردید و نظرات اصالحی آ
 استفاده قرار گرفت.

 
 محدوده مورد مطالعه -5-1
   33 َمدارهـاي محدود به و جنوب اروپا از شمال -آسیا  هدر مرز قار خشکی داخل آبی هحوض خزر بزرگترین دریاي

 طول 54 ْ     05 َالی 46 ْ        43النهار َ نصف به دودو شرق مح شمال و از غرب جغرافیایی عرض 47    03ْ َتا 36 ْ 
دریاي خزر بین پنج کشور روسیه، قزاقستان، جمهوري  .)1395(سازمان جغرافیایی،واقع شده است شرقی جغرافیایی

در بین کشورهاي دریاي خزر بیشترین طول ساحل مربوط به  آذربایجان، ترکمنستان و ایران قرار گرفته است.
کیلومتر است (امیراحمدیان،  657کیلومتر و کمترین مقدار کرانه ساحلی مربوط به ایران با  1900زاقستان با ق

وضعیت ژئوپلیتیکی خزر مطرح گردید. تا قبل از این رویداد، دریاي خزر به عد از فروپاشی شوروي ب ).33: 1375
کشور بود. البته پر واضح است که در آن زمان شوروي شناخته می شد و دریاي مشترك دو -عنوان یک دریاي ایران

حکومت شوروي به عنوان یک ابرقدرت جهانی، نفوذ بیشتري را بر این دریا اعمال می کرد و دیگر ابرقدرت جهان در 
آن زمان یعنی آمریکا، این دریا را به عنوان دریاي داخلی شوروي می نگریست. به دنبال فروپاشی شوروي و ظهور 

د قزاقستان، ترکمنستان و جمهوري آذربایجان در اطراف این دریا سهم ایران و روسیه به طور طبیعی سه کشور جدی
). در این حالت این منطقه به صورت پل ارتباطی بین قفقاز در باختر 167: 1381کاهش پیدا کرده است (میرحیدر، 

 ). 231: 1381و آسیاي مرکزي در خاور مطرح می شد (مجتهدزاده، 
اعث بارد که اي و یک عامل جغرافیاي درون منطقه وجود دت در منطقه خزر دو عامل ژئوپلیتیک منطقهدر حقیق

 افزایش اهمیت بیش از پیش این منطقه شده است. این عوامل عبارتند از:

                                                 
۳ . TOPSIS 
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 وجود منابع انرژي فسیلی اعم از گاز و نفت و در نتیجه آن مسئله انتقال از این منطقه به بازارهاي مصرف؛ .1
 ).46: 1389(قنبري و همکاران،در خشکی این منطقه به جهان خارج له دسترسی کشورهاي محصورمسئ .2

اي ان را براي ایرهگرچه ایران سعی کرده حضور و نفوذ خود را در منطقه خزر افزایش دهد اما عوامل متعددي فرصت
 کسب نقش و نفوذ بیشتر در منطقه خزر محدوده کرده است:

یجه غربی و در نت-لیتیکی منطقه خزر به محور شرقیجیحان (جهت گیري ژئوپ -احداث خط لوله باکو -
 نوبی ایران)ج-کاهش ارزش ژئوپلیتیکی محور شمالی

 نداشتن اهرم هاي کافی براي نفوذ در منطقه خزر و وابستگی به روسیه -

 ).46-45: 1389،نداشتن منابع کافی براي تبدیل شدن به یک بازیگر اقتصادي در منطقه(قنبري و همکاران -
ا تا هویژگی لبته اینااي منحصر به فرد است که باید دانست ویژگی هاي سواحل ایران در خزر تا اندازهاز سوي دیگر 

 ریان هايجحرکت  اندازه اي براي ایران محدود کننده است. عمق زیاد آب در سواحل ایران و ویژگی هایی از جمله
ده است طرح بومایران در خزر  به عنوان مانع و عامل محدود کننده  آب به گونه اي بوده که براي فعالیت هاي

ر، حضور چالش هاي عمده اي از جمله رژیم حقوقی دریاي خزمنطقه خزر با بطور کلی  ).139: 1384(صفري، 
 . مواجه استمسیرهاي انتقال نفت و گاز و مسایل زیست محیطی  ،منطقه ايبازیگران فرا
ومتر مربع آن کیل 7600استان است که بیش از  3بی دریاي خزر در کشور ایران شامل هاي سواحل جنوسکونت گاه

 495وسان آب، کیلومتر مربع در پهنه ن 583در محدوده ساحلی قرار دارد. بر اساس تقسیم بندي مناطق ساحلی، 
 890ر این نوار دحل کیلومتر در پهنه کاربري ساحلی قرار گرفته و طول خط سا 6608کیلومتر مربع در پهنه خطر و 

ازندران ستان ما. ي تحقیق حاضر استان مازندران را به خود اختصاص داده استکیلومتر محاسبه شده است. محدوده
دقیقه  7و  درجه 54دقیقه تا  21درجه و  50دقیقه عرض شمالی ، 58درجه و  36دقیقه تا  46درجه و  35بین 

ت کشور را در بر درصد مساح 46/1کیلومتر مربع،  4/23756حتی حدود طول شرقی از نصف النهار قرار دارد. با مسا
ن و حد شرقی آن هاي تهران و سمنان، حد غربی آن گیالگیرد. حد شمالی آن دریاي خزر، حد جنوبی آن  استانمی

 .)1395(سازمان جغرافیایی،استان گلستان می باشد
 122بخش و  50شهر،  53شهرستان،  19داراي این استان  1390براساس آخرین تقسیمات کشوري در سال  

 .)1390(مرکز آمار ایران،شهرستان می باشد
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 یافته هاي تحقیق -2
 بررسی روند شهر نشینی در استان مازندران -1-2
ز ارنشینی سال اخیر، جمعیت شهري استان نسبت به جمعیت روستایی رشد بیشتري داشته، به طوري که ضریب شه 30طی 
 1390درصد در سال  54,7و  1385درصد در سال  52,9به  1375درصد در سال  45,8به  1365 درصد در سال 39,1

برابر  1365ال سافزایش یافته است. با توجه به نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن، جمعیت شهري استان مازندران در 
فر به جمعیت ن 791568رت دیگر حدود نفر افزایش یافته است. به عبا 1682149به  1390نفر بوده که در سال  890581

، بررسی 1اره شمدرصد افزایش یافته است.جدول  15,6شهري استان در سال هاي اخیر افزوده شده و ضریب شهرنشینی نیز 
وجود  استان در نفري هزار 100باالي  شهر ،1365تا قبل از سال تعداد و جمعیت شهرها در طبقات مختلف را نشان می دهد.

ز جمعیت شهري ادرصد  52,9هزار نفري بوده اند. 50شهر(ساري، بابل، آمل و قائمشهر) داراي جمعیت باالي  4نداشت و 
 ر بوده اند.شهر دیگر استان مستق18شهر متمرکز شده بودند. نیمی دیگر از جمعیت شهري استان در  4استان در این 

درصد  54,1تان شهر نخست اس 4وجود آمد. در این سال هزار نفري ب100در نظام شهري استان شهرهاي باالي  1365در سال 
وده اند که نقطه شهري مستقر ب 35جمعیت شهري استان در  1375از جمعیت شهري را در خود جاي داده بودند. در سال 

 ردیگ شهر 31 رد استان شهري جمعیت از دیگر نیمی و شهربرتر استان متمرکز شده بودند 4درصد از جمعیت شهري در  54,9
هزار  100ر باالي شه 4نقطه شهري رسید. در این سال تعداد  51تعداد شهرهاي استان به  1385در سال .بودند شده پراکنده

هزار  10تا  5شهر  15تعداد  که است درحالی این .بود داده جاي درخود را درصد از جمعیت شهري 53نفر استان بیش از 
 شهري معیتج از نیمی از بیش دیگر عبارت ا در خود جاي داده بودند. بهدرصد از جمعیت شهري ر 7,3نفري استان فقط 

تان توزیع شده شهر دیگر اس 47در  شهري جمعیت از دیگر نیمی که حالی در شده بودند متمرکز بزرگ شهر 4 در فقط استان
وع آنها به ند که مجمهزار نفري ا100شهر اول داراي جمعیت باالي  4شهر استان همچنان  53از  1390در سال  بودند.

 درصد جمعیت استان را در خود جاي داده اند. 55نفر رسید و بیش از  931849
 

 1390-1365هاي تغییرات کمی جمعیت نقاط شهري طی سال -1جدول 
 ضریب شهرنشینی جمعیت شهري تعداد شهر جمعیت کل استان سال

1365 2274862 33 890581 39,1 
1375 2602008 35 1194233 45,8 
1385 2893087 51 1531706 52,9 
1390 3073943 53 1682149 54,7 

 1390ماخذ: مرکز آمار ایران، 

 جمعیتی هاي شهري استان مازندران بر اساس شاخصسکونتگاه وزن دهی -2-2
زه در این بخش مدل تعدیل شده بهفروز  بررسی شده است که توزیع بهینه جمعیت شهرهاي استان با در نظر گرفتن اندا

شهر برابر 12گردد. نتایج این مدل نشان دهنده آن است که میبهینه برآورد شده براي شهر اول (در اینجا شهر ساري) محاسبه
درصد از شهرها با مازاد جمعیت و مابقی شهرها با کمبود جمعیت روبرو هستند. بر اساس نتایج این مدل، استان مازندران 23با 

 نفر جمعیت به خود جذب کند. 31401جمعیت باید  براي رسیدن به توزیع متناسب
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 بهفروز تعدیلی مدل و اندازه – رتبه مدل برمبناي مازندران استان شهري مراتب سلسله -2جدول 

جمعیت واقعی  اسم شهر رتبه
1390 

جمعیت برمبناي مدل 
 تعدیلی بهفروز

جمعیت واقعی  اسم شهر رتبه
1390 

جمعیت برمبناي مدل 
 تعدیلی بهفروز

 31336 32294 رامسر 12 376034 296417 ساري 1

 28926 31771 محمودآباد 13 188017 219915 آمل 2

 26860 29122 جویبار 14 125345 219467 بابل 3

 25069 28086 امیرکال 15 94008 196050 قائم شهر 4

 23502 22978 نور 16 75207 89251 بهشهر 5

کتالم و  17 62672 50680 نکا 6
شهرسادات   

18962 20891 

 17906 11553 رستم کال 18 53719 50477 بابلسر 7

 15668 10141 خلیل شهر 19 47004 47881 چالوس 8

 15041 9122 کالردشت 20 41782 45338 تنکابن 9

 14463 9114 خرم آباد 21 37603 43378 نوشهر 10

 13927 8930 سورك 22 34185 36192 فریدونکنار 11
1395یق،یافته هاي تحق  

 هاي دفاعی هاي شهري استان مازندران بر اساس شاخصسکونتگاهوزن دهی  -3-2

 نتایج مدل تاپسیس -2-3-1
اي تصمیمی هشاخص در قالب تکنیک 9به منظور سنجش شبکه شهري استان مازندران با رویکرد آمایش دفاعی جمعاً از 

 اشند.بگیري چند معیاره مورد استفاده قرار گرفت که به شرح ذیل می
 شاخص هاي دفاعی بکار رفته در مدل تاپسیس -3جدول 

 شاخص عالمت اختصار
x1 تراکم جمعیت 
x2 امیانتظ-نظامی 
x3 صنعتی 
x4 تاسیسات 
x5 درمانی 
x6 اموزشی 
x7 فرودگاه 
x8 بندر 
x9 محدوده وسعت 

 1395یافته هاي تحقیق،
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یک ترین راه حل به راه حل یا گزینه ایده آل و دورترین از راه حل غیر بر اساس این روش، بهترین گزینه یا راه حل، نزد    
ایده آل است. راه حل ایده آل، راه حلی است که بیشترین سود و کمترین هزینه را داشته باشد، در حالی که راه حل غیر ایده 

اه حل ایده آل از مجموع مقادیر حداکثر آل، راه حلی است که باالترین هزینه و کمترین سود را داشته باشد. به طور خالصه، ر
هر یک از معیارها به دست می آید، در حالی که راه حل غیر ایده آل از مجموع پایین ترین مقادیر هر یک از معیار ها حاصل 

 .می گردد
 :شامل مراحل زیر استمدل تاپسیس در بررسی شاخص هاي آمایش دفاعی در استان مازندران فرآیند 
 ی مقیاس سازي ماتریس تصمیمکمی کردن و ب .1

را  با یکدیگر مقایسه قابلیت بهنجار سازي، هايروش طریق از هامقیاس است الزم یکدیگر، با هاشاخص مقایسه امکان براي
  .پیداکنند

درانماتر -4جدول  ستان مازن عی در ا آمایش دفا دارد شده شاخص هاي  ستان  یس ا

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 
 0.482 0.000 0.500 0.358 0.509 0.930 0.401 0.202 0.341 ساري

 0.401 0.000 0.000 0.253 0.123 0.055 0.422 0.040 0.305 آمل
 0.310 0.000 0.000 0.347 0.518 0.229 0.197 0.098 0.392 بابل

 0.329 0.000 0.000 0.180 0.322 0.082 0.527 0.032 0.330 قائم شهر
 0.129 0.000 0.000 0.246 0.117 0.029 0.257 0.030 0.385 بهشهر

 0.092 0.000 0.000 0.051 0.079 0.044 0.074 0.049 0.307 نکا
 0.193 0.577 0.000 0.392 0.169 0.063 0.152 0.306 0.145 بابلسر

 0.184 0.000 0.000 0.116 0.121 0.148 0.083 0.845 0.144 چالوس
 0.115 0.000 0.000 0.098 0.074 0.037 0.105 0.190 0.219 تنکابن
 0.204 0.577 0.500 0.224 0.105 0.051 0.180 0.136 0.118 نوشهر

 0.134 0.577 0.500 0.055 0.017 0.058 0.207 0.196 0.150 فریدونکنار
 0.265 0.000 0.500 0.146 0.243 0.056 0.080 0.014 0.068 رامسر

 0.086 0.000 0.000 0.109 0.063 0.032 0.186 0.047 0.204 محمودآباد
 0.150 0.000 0.000 0.063 0.109 0.031 0.048 0.010 0.108 جویبار
 0.089 0.000 0.000 0.035 0.059 0.032 0.216 0.003 0.176 امیرکال

 0.069 0.000 0.000 0.192 0.121 0.011 0.029 0.020 0.185 نور
 0.230 0.000 0.000 0.116 0.412 0.145 0.181 0.067 0.046 کتالم و سادات شهر

 0.045 0.000 0.000 0.079 0.095 0.092 0.020 0.078 0.143 رستم کال
 0.056 0.000 0.000 0.070 0.035 0.004 0.054 0.016 0.100 خلیل شهر
 0.188 0.000 0.000 0.511 0.034 0.039 0.099 0.165 0.027 کالردشت
 0.109 0.000 0.000 0.022 0.012 0.014 0.046 0.003 0.046 خرم آباد

 0.124 0.000 0.000 0.019 0.011 0.011 0.134 0.031 0.040 سورك
 1395یافته هاي تحقیق،
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 ایجاد الیه نقشه استاندارد شده وزنی .2
 به منظور تعیین اوزان استفاده شده است که شامل مراحل زیر می باشد: 4در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی

 می مراتب سلسله یشپاال به سطح ترین پایین از باشد. حالزوجی در این روش بر اساس جدول زیر میمقیاس مقایسات 

گزینه ها    AHPوش رشوند؛ در  می مقایسه یگدیگر با دو به دو ها براي گزینه را زوجی مقایسه ماتریس اول گام در پردازیم.
ورت گرفته صر کارشناسان) و فرد تصمیم گیرنده پرسشنامه (نظشوند؛ این مقایسه از طریق دو به دو با یکدیگر مقایسه می

کمی  قوي، لوبیتمط قوي، خیلی مطلوبیت مطلوبتر، کامال هايپاسخ شامل تواندمی که هانتیجه مقایسه به توجه است. با
ها با ز مقایسه گزینهابراي انجام این کار معموال .شود می داده انتساب 1 تا 9  بین عددي ترتیب به باشد یکسان یا مطلوبتر
ها نسبت به نحوه ارزش گذاري شاخص زیر شود که در جدولام استفاده می jهاي ها یا شاخصام نسبت به گزینه iهايشاخص

 هم نشان داده شده است.
 ها نسبت به همارزش گذاري شاخص -5جدول 

 توضیح jنسبت به  iوضعیت مقایسه ارزش ترجیحی

 اهمیت برابر 1
تی اهمیت برابر دارند و یا ارجحی jنسبت به  iشاخص  گزینه یا

 نسبت به هم ندارند.

 کمی مهمتر است. jنسبت به  iگزینه یا شاخص  نسبتاً مهمتر 3

 مهمتر است. jنسبت به  iگزینه یا شاخص  مهمتر 5

 است. jداراي ارجحیت خیلی بیشتري از  iگزینه یا شاخص  خیلی مهمتر 7

 ست.نی jمهمتر و قابل مقایسه با  jاز  i یا شاخص مطلقاًگزینه  کامالً مهم 9

 - 8و6و4و2
، 8دهد مثال هاي ترجیحی را نشان میهاي میانی بین ارزشارزش

 است. Iبراي  9تر از و پایین 7بیانگر اهمیتی زیادتر از 

 1395یافته هاي تحقیق،
 اوزان حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی -1نمودار
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 تریس استاندارد شده موزونما  -6جدول

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 شاخص  شهر
 0.173 0.000 0.056 0.150 0.254 0.651 0.063 0.033 0.097 ساري

 0.144 0.000 0.000 0.106 0.061 0.039 0.066 0.007 0.086 آمل
 0.112 0.000 0.000 0.146 0.259 0.160 0.031 0.016 0.111 بابل

 0.119 0.000 0.000 0.076 0.161 0.057 0.082 0.005 0.094 قائم شهر
 0.046 0.000 0.000 0.103 0.059 0.020 0.040 0.005 0.109 بهشهر

 0.033 0.000 0.000 0.021 0.040 0.031 0.012 0.008 0.087 نکا
 0.070 0.502 0.000 0.165 0.084 0.044 0.024 0.051 0.041 بابلسر

 0.066 0.000 0.000 0.049 0.060 0.104 0.013 0.139 0.041 چالوس
 0.041 0.000 0.000 0.041 0.037 0.026 0.016 0.031 0.062 تنکابن
 0.073 0.502 0.056 0.094 0.053 0.036 0.028 0.022 0.034 نوشهر

 0.048 0.502 0.056 0.023 0.008 0.041 0.032 0.032 0.043 فریدونکنار
 0.095 0.000 0.056 0.061 0.122 0.039 0.012 0.002 0.019 رامسر

 0.031 0.000 0.000 0.046 0.032 0.022 0.029 0.008 0.058 محمودآباد
 0.054 0.000 0.000 0.026 0.054 0.021 0.008 0.002 0.031 جویبار
 0.032 0.000 0.000 0.015 0.029 0.022 0.034 0.000 0.050 امیرکال

 0.025 0.000 0.000 0.080 0.060 0.008 0.004 0.003 0.053 نور
 0.083 0.000 0.000 0.049 0.206 0.101 0.028 0.011 0.013 و ساداتشهرکتالم

 0.016 0.000 0.000 0.033 0.047 0.064 0.003 0.013 0.041 رستم کال
 0.020 0.000 0.000 0.029 0.017 0.003 0.008 0.003 0.028 خلیل شهر
 0.068 0.000 0.000 0.215 0.017 0.027 0.015 0.027 0.008 کالردشت
 0.039 0.000 0.000 0.009 0.006 0.010 0.007 0.001 0.013 خرم آباد

 0.045 0.000 0.000 0.008 0.006 0.008 0.021 0.005 0.011 سورك
 1395یافته هاي تحقیق،

  )شاخص هاار ( بدترین برد 6) و نقطه ایده آل منفی(بهترین بردار شاخصها 5تعیین نقطه ایده آل مثبت .3

 تعیین بهترین و بدترین بردار براي هر شاخص ماتریس -7جدول 

 بدترین بردار براي هر شاخص بهترین بردار براي هر شاخص شاخص

x1 0.1114 0.0076 

x2 0.1395 0.0004 

x3 0.0823 0.0032 

x4 0.6509 0.0027 
x5 0.259 0.0056 
x6 0.2147 0.008 
x7 0.0555 0 
x8 0.5023 0 
x9 0.1733 0.0162 

                                                 
٥ - positive ideal point (PIS) 
٦ - negative ideal point (NIS) 
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 به دست آوردن میزان فاصله گزینه ها از ایده آل مثبت و منفی .4
 میزان فاصله گزینه ها از ایده آل مثبت -8جدول

 *x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 s شهرها
 0.518 0.000 0.252 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.011 0.000 ساري

 0.837 0.001 0.252 0.003 0.012 0.039 0.375 0.000 0.018 0.001 آمل
 0.723 0.004 0.252 0.003 0.005 0.000 0.241 0.003 0.015 0.000 بابل

 0.811 0.003 0.252 0.003 0.019 0.010 0.352 0.000 0.018 0.000 قائم شهر
 0.861 0.016 0.252 0.003 0.012 0.040 =0,39 0.002 0.018 0.000 بهشهر

 0.876 0.020 0.252 0.003 0.037 0.048 0.384 0.005 0.017 0.001 نکا
 0.657 0.011 0.000 0.003 0.002 0.031 0.368 0.003 0.008 0.005 بابلسر

 0.802 0.011 0.252 0.003 0.027 0.039 0.300 0.005 0.000 0.005 چالوس
 0.872 0.017 0.252 0.003 0.030 0.049 0.390 0.004 0.012 0.002 تنکابن
 0.684 0.010 0.000 0.000 0.015 0.043 0.379 0.003 0.014 0.006 نوشهر

 0.712 0.016 0.000 0.000 0.037 0.063 0.373 0.002 0.011 0.005 فریدونکنار
 0.841 0.006 0.252 0.000 0.023 0.019 0.374 0.005 0.019 0.009 رامسر

 0.880 0.020 0.252 0.003 0.028 0.052 0.395 0.003 0.017 0.003 محمودآباد
 0.880 0.014 0.252 0.003 0.035 0.042 0.396 0.006 0.019 0.007 جویبار
 0.888 0.020 0.252 0.003 0.040 0.053 0.395 0.002 0.019 0.004 امیرکال

 0.881 0.022 0.252 0.003 0.018 0.039 0.414 0.006 0.019 0.003 نور
 0.791 0.008 0.252 0.003 0.028 0.003 0.302 0.003 0.017 0.010 کتالم و سادات شهر

 0.854 0.025 0.252 0.003 0.033 0.045 0.344 0.006 0.016 0.005 رستم کال
 0.907 0.023 0.252 0.003 0.034 0.058 0.420 0.005 0.019 0.007 خلیل شهر
 0.861 0.011 0.252 0.003 0.000 0.058 0.389 0.004 0.013 0.011 کالردشت
 0.908 0.018 0.252 0.003 0.042 0.064 0.411 0.006 0.019 0.010 خرم آباد

 0.908 0.017 0.252 0.003 0.043 0.064 0.414 0.004 0.018 0.010 سورك
 میزان فاصله گزینه ها از ایده آل مثبت -3نقشه 

 



 

۱۲ 
 

 میزان فاصله گزینه ها از ایده آل منفی -9جدول 

 -x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 s شهر       شاخص
 1.197 0.157 0.000 0.056 0.142 0.249 0.648 0.059 0.033 0.089 ساري

 0.682 0.128 0.000 0.000 0.098 0.056 0.036 0.063 0.006 0.079 آمل
 0.889 0.096 0.000 0.000 0.138 0.253 0.157 0.028 0.016 0.104 بابل

 0.741 0.102 0.000 0.000 0.068 0.155 0.055 0.079 0.005 0.086 قائمشهر
 0.582 0.030 0.000 0.000 0.095 0.053 0.017 0.037 0.004 0.102 بهشهر

 0.433 0.017 0.000 0.000 0.013 0.034 0.028 0.008 0.008 0.079 نکا
 0.968 0.053 0.502 0.000 0.157 0.079 0.042 0.020 0.050 0.034 بابلسر

 0.655 0.050 0.000 0.000 0.041 0.055 0.101 0.010 0.139 0.033 چالوس
 0.460 0.025 0.000 0.000 0.033 0.031 0.023 0.013 0.031 0.054 تنکابن
 0.924 0.057 0.502 0.056 0.086 0.047 0.033 0.025 0.022 0.026 نوشهر

 0.861 0.032 0.502 0.056 0.015 0.003 0.038 0.029 0.032 0.035 فریدونکنار
 0.603 0.079 0.000 0.056 0.053 0.116 0.037 0.009 0.002 0.012 رامسر

 0.427 0.015 0.000 0.000 0.038 0.026 0.020 0.026 0.007 0.050 محمودآباد
 0.390 0.038 0.000 0.000 0.018 0.049 0.019 0.004 0.001 0.023 جویبار
 0.372 0.016 0.000 0.000 0.007 0.024 0.020 0.031 0.000 0.042 امیرکال

 0.436 0.009 0.000 0.000 0.072 0.055 0.005 0.001 0.003 0.045 نور
 0.669 0.067 0.000 0.000 0.041 0.200 0.099 0.025 0.011 0.005 کتالم و سادات شهر

 0.417 0.000 0.000 0.000 0.025 0.042 0.062 0.000 0.012 0.033 رستم کال
 0.256 0.004 0.000 0.000 0.021 0.012 0.000 0.005 0.002 0.021 خلیل شهر
 0.578 0.052 0.000 0.000 0.207 0.012 0.025 0.012 0.027 0.000 کالردشت
 0.204 0.023 0.000 0.000 0.001 0.000 0.007 0.004 0.000 0.005 خرم آباد

 0.244 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.018 0.005 0.004 سورك
 

 زینه ها از ایده آل منفیمیزان فاصله گ -4نقشه 
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 محاسبه نزدیکی گزینه ها به راه حل ایده آل؛  .5

بیشتر باشد و به عبارتی یک گزینه به نقطه ایده آل نزدیک تر باشد، برتري بیشتري داردرتبه  به طوریکه هر چه 

الترین ضریب گزینه ایست که باالترین الزامات ؛ به گونه اي است که بابندي گزینه ها بر اساس ترتیب نزولی از 
 سازد.جهت آمایش دفاعی را روشن می

می باشند،  تان مازندرانشهر ساري، بابلسر، نوشهر و بابل به ترتیب اولین تا چهارمین شهر اس ،10بر اساس نتایج جدول شماره 
 که به لحاظ شاخص هاي دفاعی مورد بررسی از اهمیت بیشتري برخوردارند.

 رتبه بندي گزینه ها بر اساس روش تاپسیس -5نقشه 

 

سیس -10جدول                             ر اساس روش تاپ  رتبه بندي گزینه ها ب
 شهرها ضریب تاپسیس رتبه

 ساري، نوشهر ، بابلسر، بابل و فریدون کنار 0.698018 - 0.477518 1
 ، آمل، قائمشهر کتالم و سادات شهر، چالوس 0.477517 - 0.417519 2
 بهشهر، کالردشت، رامسر 0.417518 - 0.345496 3
 کال تنکابن، نور، محمود آباد، امیر کال، جویبار، نکا، رستم 0.345495 - 0.219834 4
 خلیل شهر، سورك، خرم آباد 0.219833 - 0.183072 5

    
 عیمقایسه مدل هاي تحلیل جمعیتی استان مازندران با رویکرد آمایش دفا -4-2

عد از نظور بمدر این بخش رابطه میان رتبه بندي جمعیتی با رتبه بندي بر اساس عوامل دفاعی بررسی شده است. بدین 
و از بودن هرد رامتریکبا توجه به رتبه اي بودن اعداد و همچنین ناپا ،هاي حاصل آمده از روش تاپسیسمحاسبه میانگین رتبه

یک فاده شده است. بر اساس روش همبستگی ناپارامتربی کندال است-ی تاويتحلیل همبستگی اسپیرمن  و سپس همبستگ
صد همبسته در 1درصد و با احتمال خطاي تنها 99اسپیرمن دو متغیر رتبه بندي جمعیتی و رتبه بندي دفاعی در سطح 

اخص دارد. شدو  د نزدیک اینمی باشد. میزان باالي ضریب همسبتگی نشان از پیون 0,739هستند و میزان این همبستگی 
 مقادیر همستگی را نشان می دهد. ،11جدول 
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 همبستگی اسپیرمن میان رتبه بندي جمعیتی و رتبه بندي دفاعی -11جدول 

   rankpop AveRank 
Spearman's rho rankpop Correlation Coefficient 1.000 .739** 

Sig. (2-tailed) . .000 
N 22 22 

AveRank Correlation Coefficient .739** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 

N 22 22 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

قت دضریب همبستگی کندال که به ضریب همبستگی متقارن نیز معروف است، نسبت به ضریب همبستگی اسپیرمن از 
گی مون همبستسبات آزهاي بزرگتر محاسبه می شود. در اینجا براي دقت باالتر محانمونه باالتري برخوردار است و براي حجم

رصد و د 99طح دهد که میان دو شاخص بررسی شده همبستگی باالیی در سکندال نیز محاسبه شده است، نتایج آن نشان می
پیرمن را تایید ست و نتایج همبستگی اسمحاسبه شده ا 0,55احتمال خطاي یک درصد وجود دارد و میزان این همبستگی نیز 

 می کند.
 همبستگی اسپیرمن میان رتبه بندي جمعیتی و رتبه بندي دفاعی -12جدول 

   rankpop AveRank 
Kendall's tau_b rankpop Correlation Coefficient 1.000 .550** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 22 22 

AveRank Correlation Coefficient 
.550** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 22 22 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

در انتهاي این بخش با توجه به همبستگی باالیی که میان دو رتبه بندي وجود داشت، میانگین هر دو رتبه بندي، به عنوان 
شده است. بر این اساس شهرهاي ساري، بابل، آمل و قائمشهر، چهار شهر اول رتبه نهایی هستند رتبه بندي نهایی بخش ارایه 

و شهرهاي خرم آباد، سورك، خلیل شهر و رستم کال در پایین ترین مراتب رتبه بندي نهایی شهرها قرار گرفته اند. نموداري که 
، نشان می 2اند. نمودار شماره به بندي نهایی مرتب شدهدر زیر آمده است، جمعیت شهرها را نشان می دهد که بر اساس رت

دهد که رتبه بندي نهایی علی رغم همبستگی باال به هر یک از دو متغیر قبلی تفاوت هایی را نیز با رتبه بندي جمعیتی دارد، 
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دي نهایی در رتبه نهم قرار بر اساس نمودار زیر شهري مانند بهشهر که از نظر جمعیتی در رتبه پنجم قرار دارد از نظر رتبه بن
 گرفته است و از طرف دیگر شهر فریدون کنار رتبه بهتري را نسبت به جایگاه جمعیتی خود داراست.

 تایج رتبه بندي نهایی در ارتباط با شاخص جمعیتین -2نمودار

 
 

 گیرينتیجه -3
یگر تعداد دشد داشته است. به عبارت درصد ر 5/15بیش از  1390تا  1365شهرنشینی در استان مازندران طی سال هاي 

ه دنبال آن رسید. افزایش نقاط شهري و ب 1390شهر در سال  53به  1365شهر در سال  33شهرهاي استان مازندران از 
ت که نه مات اسافزایش جمعیت نیازمند یک برنامه ریزي درست و هدفمند در راستاي توزیع متناسب و متعادل جمعیت و خد

دد. لوگیري گرنیز ج اد بطور عادالنه تامین گردد بلکه از تهدیدات طبیعی و انسانی احتمالی پیش روي استانتنها نیاز افر
-اول  هار شهرچهاي شهري در استان مازندران، با توجه به نتایج حاصل از روش نخست شهري در بررسی پراکنش سکونتگاه

 وتري برخوردارند از حداقل بر -تان را به خود اختصاص داده انددرصد جمعیت اس 55ساري، بابل، آمل و قایمشهر که بیش از 
ساس می توان به اشهر استان را مورد مطالعه قرار گرفته، بر این  53ل تعدیلی بهفروز، اندازه و مد -هاي مدل رتبهدر بررسی

 . شتر دیده می شودر آنها  بیهزار نفر) اشاره نمود که این پدیده د15نقش شهرهاي میانی و خصوصا کوچک (شهرهاي کمتر از 
ستان افتن ایاز سوي دیگر رتبه بندي شهرهاي استان برحسب مدل مدل تعدیلی بهفروز گویاي آن است که به منظور دست 

بود یا یزان کممهاي شهري الزم است براي جمعیت پذیري شهرها با توجه به مازندران به توزیع متعادل جمعیت سکونتگاه
سایر  بود آن درهر و کمریز مناسبی صورت گیرد، تا از تمرکز بیش از حد جمعیت در یک شیج مدل ها، برنامهمازاد حاصل از نتا

اي اخیر هر سال دشهرها جلوگیري شود. این امر عالوه بر متعادل سازي نظام شهري از جریانات و مهاجرت هاي شدت گرفته 
 کند. جلوگیري می

ستان ه از افاعی بسیار حایز اهمیت است، چرا که از تمرکز جمعیت در یک نقطتوزیع متناسب جمعیت در فضا از بعد د
زیع ود، توجلوگیري نموده و نقطه هدف حمله دشمن را کمرنگ می نماید. همچنین توزیع متناسب جمعیتی، به همراه خ

من در یک ت دشهدید حمالمتناسب امکانات و خدمات ( در اینجا کاربري هاي حیاتی، حساس و مهم) در سطح استان از بار ت
 نقطه می کاهد. 
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نتایج مدل تعدیلی بهفروز گویاي آن است که در برخی شهرهاي استان مازندران خصوصا چهار شهر اول با مازاد جمعیت و در 
هزار نفر جمعیت با کمبود جمعیت مواجه اند که در جهت توزیع متعادل 15برخی دیگر از شهرها به خصوص شهرهاي کمتر از 

 ها الزم است در برخی شهرها کاهش و در برخی دیگر افزایش جمعیت داشته باشیم. یت سکونتگاهجمع
وجه به خت. با تتوان بهتر به مولفه دفاعی استان پرداهاي شهري، میحال با چگونگی توزیع و جمعیت متناسب سکونتگاه

 طالعاتیالی شمال کشور و همچنین منابع هاي منطقه ساحگستردگی شاخص هاي دفاعی در مباحث آمایش دفاعی، ویژگی
. در واقع این شاخص به عنوان شاخص هاي بومی آمایش دفاعی در نظر گرفته شد 9موجود و با نظر سنجی کارشناسان امر، 

و نقل،  تی، تاسیساتی، درمانی، آموزشی، حملانتظامی، صنع-شاخص ها بیشتر از بعد کالبدي و شامل کاربري هاي نظامی
س شاخص ن بر اساهاي شهري استان مازندراو بنادر تراکم جمعیت و وسعت منطقه می باشند. رتبه بندي سکونتگاهفرودگاه 

ج بررسی ست. نتایاها محاسبه شده روش تاپسیس و استفاده و نتایج آن ها با هم مقایسه و میزان همبستگی آن ازهاي فوق 
 به ترتیب ون کنارپسیس شهرهاي ساري، بابلسر، نوشهر، بابل و فرید، چنین است که در مدل تامدلاین شاخص ها طی فرآیند 

بت مبستگی مثه به هپنج شهر مهم به لحاظ آمایش دفاعی می باشند و سایر شهرها در رتبه هاي بعدي قرار می گیرند. با توج
اثیر تین امر ا دفاعی،و رتبه بندي شهره بر حسب شاخص هاي بین نتایج دو مدل، رتبه بندي شهرها بر حسب عامل جمعیت 

مه ریزي ه برناعامل جمعیت در آمایش دفاعی و همچین توزیع متناسب جمعیت شهرها در برنامه ریزي هاي فضایی و به ویژ
ور کشهمچنین منطقه خزر ودادن این دست آورد به کل نتیجه تعمیمازین رو، نشان داده،  را هاي دفاعی آمایش سرزمین

 ضروري است.
 

 پیشنهادات -3
 مله عواملجد، از خص هاي دفاعی بویژه شاخص هایی که در این تحقیق در محدوده استان مازندران موردبررسی قرار گرفتنشا

 ه تهدیداته مسئلببه عنوان اهداف نظامی دشمن محسوب شده و بایستی در آمایش و استقرار آنها  و کاربري هایی هستند که
یرد گوجه قرار د مورد تها بایاعی قبل از احداث و برنامه ریزي مکانیابی کاربريهرچند مالحظات دف اي شود.نظامی توجه ویژه

از  ي هریکاما در وضع موجود آنچه می تواند ما را در رعایت مالحظات دفاعی یاري سازد شناسایی تهدیدات پیش رو
طر می و یا خالت نظاا در انجام حمهاي شهري است که با برنامه ریزي ویژه براي آنها از میزان آسیب پذیري آن هسکونتگاه

 .کاست
رد شامل موا ی توانمبا توجه به یافته هاي تحقیق مهم ترین راهکارها و مالحظات دفاعی در شبکه شهري استان مازندران را 

 زیر دانست:
و  فقیاتعادل متعادل سازي جمعیت استان به منظور جلوگیري از مواردي چون رشد بی رویه شهرنشینی، توسعه نام -1

براي  خص شدهعمودي و توزیع نامتعادل تاسیسات و مراکز خدمات شهري، با توجه به کمبودها و مازاد جمعیت مش
 شهرهاي مورد مطالعه در تحقیق.

 اکز حیاتیملی مررعایت اصل تمرکز گرایی و پراکندگی در هنگام تاسیسات شهري با اعمال سیاستگذاري و نگاهی فرا -2
 اسیساتاسیسات با ارزش که براي ادامه زندگی مردم ضروري هستند و همچنین تحساس و مهم، مقاوم سازي ت

سیسات، ونه تاصنعتی که فرآوري هاي آن پشتیبان نیروهاي خودي است و در صورت امکان به زیر زمین بردن این گ
دار تعارف پایاي مه در غیر این صورت دیوارهاي بدنه و سقف آنها به اندازه اي مقاوم گردد که حداقل در برابر بمب

 ها برسد.بماند و آسیب کمتري به آن

ن ید دشمدهمرنگ و مشکل نمودن تشخیص تاسیسات و تجهیزات با ارزش شهر با محیط اطراف و حفاظت در برابر  -3
 امکان کشف و شناسایی آن ها را کاهش می دهد.
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موقع تهدیدات نظامی و غیر  هاي شهري در فضاي مناسب و بصورت فضاهاي چند منظوره چه دراحداث پناهگاه -4
 نظامی.

 لزله.طراحی و تقویت سامانه اعالم خطر در موقع تهدیدات نظامی، حمالت هوایی و غیر نظامی، سیل و ز -5

 فراهم آوردن سیستم آموزش مردمی در جهت آمادگی در مواقع تهدیدات نظامی و غیر نظامی. -6
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