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مقاله پژوهشي

شناسایي پیشرانهای کلیدی در راستای تحققپذیری امنیت پایدار منطقهای
بر اساس معیارهای پدافند غیرعامل (مطالعه موردی :منطقهی لواسانات)

1

زهرا سرتیپي؛ دانشجوی دکتری؛ گروه جغرافيا و برنامهريزی روستايي ،دانشكده ادبيات ،علوم انساني و اجتماعي ،واحد علوم و تحقيقات تهران،
دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.
مهدی مدیری؛ استاد ،گروه جغرافيا و برنامهريزی شهری ،مجتمع دانشگاهي پدافند غيرعامل ،دانشگاه صنعتي مالك اشتر ،تهران ،ايران( .نويسنده
مسئول)
زهرا پیشگاهيفرد؛ استاد ،گروه جغرافيای سياسي ،دانشكده جغرافيا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.

چکیده:
توسعهی منطقهای يك هدف برجسته در برنامهريزی محيطي و فضايي در دهههای اخير بهشمار ميرود که شامل برنامههای گوناگون با
هدف تسهيل در ارتقای مؤلفههای اقتصادی و اجتماعي ،کاهش آسيبهای زيستمحيطي و افزايش ايمني و امنيت منطقه در مواجهه با انواع
باليا و بحرانها ميباشد .بنابراين ،مؤلفههای امنيت از ارکان اصلي تحقق توسعهی منطقهای محسوب ميگردند و هدف از تحقيق حاضر
شناسايي پيشرانهای کليدی تأثيرگذار بر تحقق امنيت پايدار منطقهی لواسانات بر اساس معيارهای پدافند غيرعامل ميباشد .روش تحقيق در
مطالعهی حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهيت توصيفي -تحليلي است .همچنين جامعهی آماری تحقيق شامل مسئوالن ،مديران و
کارشناسان حوزهی پدافند غيرعامل منطقهی لواسانات ميباشد که حجم نمونه بر اساس روش دلفي  100نفر تعيين شده است .بهمنظور
تجزيه و تحليل اطالعات تحقيق نيز از روش حداقل مربعات جزئي در نرمافزار  Smart-plsاستفاده شده است .يافتههای تحقيق حاکي از
آن است که مهمترين پيشرانهای تأثيرگذار بر تحقق امنيت پايدار منطقهی لواسانات بر مبنای پدافند غيرعامل مربوط به پيشرانهای مديريت
مبتني بر پيشگيری ،مديريت مبتني بر آمادگي و برنامهريزی مناسب کالبدی-زيستمحيطي بوده که به ترتيب امتياز مدل ساختاری برای
آنها  0/753 ،0/823و  0/677ميباشد .همچنين در بين پيشرانهای فرعي نيز بيشترين تأثيرگذاری مربوط به پيشرانهای ارتباطات ميان
سازماني بهمنظور مشارکت حداکثریِ سازمانهای مرتبط در فاز پيشگيری از آثار و نتايج بحرانها ،تشكيل سيستمهای پشتيبان تصميمگيری
و هدايتکننده و پايگاههای اطالعاتي مبتني بر آمار و اطالعات مكاني-جغرافيايي برای شناسايي و اولويتبندی مكانهای حادثهخيز
ميباشد.
کلمات کلیدی :توسعهی منطقهای ،امنيت پايدار ،پدافند غيرعامل ،منطقهی لواسانات.
تاريخ ارسال1400/4/9 :
تاريخ بازنگری1400/5/22 :
تاريخ پذيرش1400/6/24 :
* مهدی مديری ،گروه جغرافيا و برنامهريزی شهری ،مجتمع دانشگاهي پدافند غيرعامل ،دانشگاه صنعتي مالك اشتر ،تهران ،ايرانmmodiri@alumni.ut.ac.ir ،
 .1مقالهی حاضر مستخرج از رسالهی دکتری تحت عنوان ارزيابي معيارهای پدافند غير عامل در توسعهی پايدار شهری و پسکرانههای آن و ارائهی الگوی بهينه
(مطالعه موردی :منطقهی لواسان) با همكاری نويسندگان ميباشد.
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بیان مسئله:
امنيت مقولها ی کلي و عمومي است و پرداختن به آن الزمه ی رفع هرگونه تهديد بالقوه و بالفعلي است تا انسان بتواند با آرامش
خاطر به ديگر وجوه زندگي خويش بپردازد (عباسزاده فتحآبادی و سبزی .)742:1394 ،در اين راستا ،با توجه به وجود مستمر
مخاطرات و بحرانها در سكونتگاههای انس اني ،تغيير و تحول مفهوم امنيت به امنيت پايدار با ديگاهي جامع و تأکيد بر ابعاد
مختلف کالبدی ،زيستمحيطي و انساني ضروری بوده ) (Hamer, 2012:3; Smith, 2008:7و اين اصل بر مبنای ديدگاه
بسياری از صاحبنظران عاملي مهم در راستای تحقق توسعهی پايدار محسوب ميگردد (Zhang and Brown, 2013:7; Wise

) .and Cheng, 2016:791, Weisburd et al, 2016:34بنابراين ميتوان گفت که ايمني و امنيت يكي از ارکان توسعهی جوامع
بوده و با توجه به مشكالت عديدهی جوامع و همچنين تهديد با مخاطرات و بحرانهای طبيعي و انسانساخت نياز به ساختاری در
نظام مديريت شهر و حوزهی نفوذ آن احساس ميشود که توانايي پيشبيني ،کنترل و مقابله با بحرانها را داشته باشد .از اينرو
مديريت بحران به عنوان ارگاني در بطن شهرها و مناطق به منظور مقابله با تهديدات و مخاطرات شكل گرفته است (پاشازاده و
يزداني .)37:1397 ،ارگاني با وظايف و معيارهای تعريف شدهی خاص خود که مسئول رسيدگي به عوامل بحرانزا و شناسايي
پيچيدگيهای آن بوده ) (Dolce et al., 2018:3792; CTMS, 2016:3و با برنامهريزی مناسب ميتواند نقشي اساسي در
مديريت ريسك و کاهش ميزان آسيبپذيری سكونتگاههای انساني در برابر سوانح داشته باشد (پريزادی و همكاران.)191:1389 ،
در اين بين ،يكي از رويكردهای مورد استفاده در مديريت بحران کاربست مؤلفههای پدافند غيرعامل ميباشد .رويكردی که با
تأکيد بر ابعاد مختلف فرهنگي ،اقتصادی ،اجتماعي ،کالبدی و زيستمحيطي عالوه بر قاعدهی استحكام سازهها از قاعدهی
پيشگيری جامع و سيستمي تبعيت ميکند ) .(Zhou, 2011:17همچنين بهکارگيری تمهيدات و مالحظات پدافند غيرعامل بهعنوان
عملي پيشگيرانه ،عالوه بر کاهش شديد هزينهها ،کارايي دفاعي طرحها ،اهداف و پروژهها را در زمان وقوع انواع مخاطرات و
بحرانها بسيار افزايش خواهد داد و در پي آن ميزان آسيب پذيری به نحوه بارزی کاهش خواهد يافت (درويشي و صمدزاده،
.)1291:1399
با توجه به مطالب ارائهشده و اهميت بحث ايمني و امنيت به عنوان يكي از ارکان مهم توسعه و همچنين ضرورت توجه به
رويكردهای مقابله با بحرانها همچون پدافند غيرعامل در راستای توسعهی شهری-منطقهای و ارتقای امنيت ،هدف از تحقيق حاضر
شناسايي پيشرانهای کليدی در راستای تحققپذيری امنيت پايدار منطقهی لواسانات بر اساس معيارهای پدافند غيرعامل ميباشد.
در دهههای اخير ،با توجه به روند شهرگرايي ،تبديل روستاها (که بهعنوان پسکرانههای شهری شناخته ميشوند) به شهر ،و تغيير
ماهيت روستاها بهويژه در برخي از مناطق که دارای ويژگيهای طبيعي برجستهای هستند ،باعث شده است در اين نواحي نقش
روستا و عملكردهای متعارف آن به مراکز تفرجگاهي تبديل شده و با گسترش بيرويه در اين زمينه اين نواحي و نقش و عملكرد
آنها رو به نابودی گذاشته شود .لذا نياز به برنامهريزی و جهتبخشي توسعهی پايدار امری اجتنابناپذير است ،بهويژه بدان دليل
که اين توانمندیهای طبيعي در جوار کالنشهر تهران بهعنوان ريههای تنفسي شهر تهران عمل نموده و شرايط زيست را فراهم
ساخته و تغييرات بيرويهی کارکرد و ساخت وسازهای واقع در روستاهای اين مناطق با تغيير کارکردها ،به مرور شرايط دشواری
را برای تهران به وجود آورده و همواره به پيچيده شدن شرايط زيست خواهد انجاميد .همچنين تغييرات ايجادشدهی بدون
برنامهريزی و آيندهنگری و تأکيد بر بعد سودآوری موجب کاهش الزامات مختلف ايمني در ساختوسازها و برنامهريزیهای
اين منطقه بهويژه در مقابله با بحرانها و باليای مختلف گرديده است .بنابراين ضروری است با ديدگاه پدافند غيرعامل،
ظرفيتهای موجود منطقه در راستای دستيابي به توسعهی پايدار منطقهای مورد سنجش قرار گرفته و با بهرهگيری از برنامهريزی
و مديريت مناسب سعي در بهبود وضعيت موجود داشت .در تحقيق حاضر پاسخگويي به سؤال زير اساس کار ميباشد:
پيشرانهای کليدی تأثيرگذار بر تحققپذيری امنيت پايدار منطقهی لواسانات بر مبنای رويكرد پدافند غيرعامل کدامند؟
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مباني نظری و پیشینه تحقیق:
در راستای پدافند غيرعامل پژوهشهای متعددی انجام گرفته است ،با اين حال شناسايي پيشرانهای امنيت پايدار منطقهای بر
مبنای رويكرد پدافند غيرعامل و تأکيد بر ابعاد ترکيبي (مديريتي ،کالبدی ،اجتماعي و  )...نوآوری تحقيق حاضر محسوب
ميگردد .در ادامه به مهمترين پژوهشهای انجامگرفته در سالهای اخير اشاره ميگردد.
حاتمينژاد و عظيمزادهی ايراني ( ،) 1394در تحقيق با عنوان ساماندهي محالت شهری بر مبنای الزامات پدافند غيرعامل ،محالت
ناحيهی شش منطقه دو شهر تهران را موردبررسي قرار دادهاند .نتايج حاصل از تحقيق ،مبين اين حقيقت است که توجه به
مؤلفه هايي از قبيل ساختار شهر ،بافت شهر ،فرم شهر ،کاربری اراضي شهری و باالخره ،مشارکتهای اجتماعي ساکنين هر محله،
ميتواند ساماندهي محالت شهری را بر اساس الزامات پدافند غيرعامل امكانپذير سازد .کاظمي و تبريزی ( ،)1394در پژوهشي
ايمني فضای شهری آمل با تأکيد بر شاخصهای پدافند غيرعامل مورد ارزيابي قرار دادهاند .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان
مي دهد شهر آمل ازنظر معيارهای پدافند غيرعامل در شرايط مناسبي قرار ندارد و ميزان ناامني در بخش مرکزی شهر آمل به دليل
عدم زيرساخت مناسب ميباشد ولي نسبت به شاخصهای برجستهتر ديگری مانند :مكانيابي و بهسازی شبكهی حملونقل،
مكانيابي و بهسازی شبكهی برق ،نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده ،منطقه بندی و محله بندی و مقاومسازی ساختمانها تأثير
آن کمتر است .انوری و نظمي ( ،)1396در پژوهشي تحت عنوان مديريت فضايي آسيبشناسي امنيت شهری و ضرورت پدافند
غير عامل در برنامهريزی شهری ،شهر مشهد را مورد بررسي قرار دادهاند .نتايج پژوهش نشان ميدهد که شاخصهای بافت
فرسوده ،تراکم جمعيت ساکن و فضاهای باز به ترتيب بيشترين وزن مؤثر را در مسئلهی پدافند غيرعامل و تعيين درجهی
حساسيت امنيتي مناطق شهر مشهد دارند .در بين مناطق شهرداری شهر مشهد مناطق ثامن 4 ،و  3از بيشترين درجهی حساسيت
امنيتي برخوردارند که اين موضوع به دليل تراکم بافت و جمعيت ،مهاجرتپذيری آنها و نيز نزديكي به مجموعهی حرم امام رضا
قابل توجيه است .همچنين مناطق  7و  9شهرداری به دليل برخورداری از عرصههای وسيع فضاهای باز عالوه بر اينكه از درجهی
حساسيت امنيتي کمتری برخوردار شدهاند بلكه ميتوانند بهعنوان نواحي قابل استفاده در برنامههای پدافند غيرعامل شهری نيز
مورد توجه باشند.
درويشي و صمدزاده ( ،) 1399در پژوهشي به ارزيابي انعطاف پذيری فضاهای باز در محالت شهری منطقه  1شهر تبريز از منظر
پدافند غيرعامل پرداختهاند .نتايج پژوهش بيان ميکند که بيشتر محالت قديمي منطقه  1تبريز از ديدگاه پدافند غيرعامل
آسيبپذير بوده و همچنين نحوهی ساختار فضاهای باز در محدوده مورد مطالعه بر پايه ترکيب توده و فضا ،بيش از  7/11درصد
از سطح منطقه را برای مواقع بحراني نامناسب نشان ميدهد .همچنين رابطهی معنيداری بين ميزان انعطافپذيری فضاهای باز و
آسيبپذيری آنها وجود دارد به اين مفهوم که هرچه ميزان انعطافپذيری فضاهای باز بيشتر باشد به همان اندازه از ميزان
آسيبپذيری منطقه کاسته ميشود و بلعكس.
رشيد کلوير ( ،)1399در مطالعهای به ارزيابي الزامات پدافند غيرعامل در راستای برنامهريزی مديريت بحران در حوزهی مديريت
شهری اردبيل پرداخته است .نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که مديريت بحران بر اساس اصول پدافند غيرعامل در شهر اردبيل،
به ويژه از منظر مديريت مبتني بر پيشگيری دارای وضعيت مطلوبي نميباشد .همچنين مهمترين عوامل مؤثر بر ارتقاء عملكرد
برنامهريزی مديريت بحران در حوزهی مديريت شهری در راستای پدافند غيرعامل شهر اردبيل مربوط به مؤلفههای آموزش و
پژوهش در راستای شناخت بحرانها و يادگيری جهت اجتناب از ايجاد ساختارها و فرايندهای مؤثر در ايجاد بحران ،ايجاد
ارتباطات ميانسازماني بهمنظور مشارکت حداکثریِ سازمانهای مرتبط در فاز پيشگيری ،سرمايهگذاری بر روی ساختارهای
اطالعاتي و ارتباطاتي جهت تسريع در فرايند آمادگي در برابر بحرانها ،تشكيل سيستمهای پشتيبان تصميمگيری و هدايتکننده
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برای ارائه ی راهبردهای آمادگي در برابر بحران و تشكيل ساختار برنامهريزی مبتني بر ارزيابي حجم حادثه بهمنظور برآورد
نيازها ميباشند.
همچنين لرتينا و هوسكنس ،)2011( 1در مطالعه ای با عنوان ارزيابي برخورد پيشگيرانه در مقابل اهداف نادرست و حفاظت در
استراتژی دفاعي ،نحوهی توزيع منابع با بهکارگيری دفاع بهينه در پيشگيری مؤثر حمالت ،استقرار اهداف کاذب و پشتيباني اهداف
را مورد تجزيهوتحليل قرار داده است .در اين پژوهش دو مورد استراتژی حمله در نظر گرفتهشده است :هنگاميکه مهاجم به
همهی اهداف حمله ميکند و هنگاميکه تعدادی از اهداف را برای حمله انتخاب ميکند که درنهايت اين استراتژیها را با مدل
بهينهسازی برای تصميمگيری دربارهی بهرهبری از برخورد پيشگيرانه بر اساس احتمال ،برآورد و ارائه ميکند .دارکوا 2و همكاران
( ،)2018در مطالعهی خود با بررسي تجربيات محلي به ارزيابي عوامل تأثيرگذار بر تحقق شاخصههای پدافند غيرعامل و تابآوری
در شهر کوماسي 3غنا پرداختهاند .نتايج تحقيق نشان ميدهد زمينههای شكلگيری شهری ايمن از منظر شاخصههای پدافند
غيرعامل و تابآوری ،تحقق رويكرد مشارکت نهادهای دولتي حوزهی مديريت بحران با اجتماعات محلي و مردم ميباشد.
ساچ-پينسلي ،)2019( 4در تحقيق خود به اندازهگيری امنيت در محيطهای ساختهشده و ارزيابي آسيبپذيری شهری در مقياس
انساني پرد اخته است .در اين تحقيق هدف عالوه بر سنجش کالبدی و فيزکي امنيت بر مبنای رويكردهای کمي ،ارائهی الگوی
کيفي در راستای ارزيابي امنيت شهری بر مبنای درک انساني و همچنين برنامهريزی در راستای آن بر مبنای شاخص رتبهبندی
امنيتي (SRI) 5ميباشد .شمسالدين ،)2020( 6نيز در پژوهشي به چالشهای تحققپذيری امنيت پايدار و تابآوری
سكونتگاههای انساني پرداخته است .نتايج پژوهش نشان ميدهد که تحقق امنيت و تابآوری پايدار ناشي از انعطافپذيری
سيستمهای حكمراني و تغييرات مداوم با تغييرات ساختاری جوامع و علم نوين روز ميباشد.
با توجه به پيشينهی مطالعاتي ميتوان عنوان کرد که اکثر پژوهشهای انجام گرفته در حوزهی پدافند غيرعامل به بررسي وضعيت
موجود يك شهر يا بخشي از آن در راستای مقابله با انواع تهديدها و مخاطرات پرداختهاند .همچنين اکثر پژوهشها در محتوای
خود بيشتر از شاخصهای مديريتي و کالبدی پدافند غيرعامل بهره گرفتهاند .در تحقيق حاضر که نوآوری آن نيز محسوب ميشود
با ديدگاهي جامع و بهرهگيری از شاخصهای مختلف اجتماعي ،زيستمحيطي ،اقتصادی و کالبدی به ارائهی الگوی امنيت پايدار
پرداخته شده است .همچنين تحقيق حاضر در سطح منطقهای و گستردهتر از حوزهی نفوذ شهر و روستاها نگارش شده است.
همچنين تحقيقات کارشناسان نشان ميدهد که تعداد بحرانها در چند دههی اخير در کل دنيا رشد بسيار چشمگيری داشته است
و از  100مورد در سال  1975ميالدی به  550مورد در سال  2000ميالدی رسيده و در سالهای اخير تعداد آن از هزار مورد فراتر
رفته است (ملكي و همكاران .)37:1394 ،در اين راستا ،سياستگذاران و صاحبنظران ،ايمني و امنيت را يكي از اساسيترين
پيشفرضهای جامعهی جهاني برای برنامهريزی انسانمحور بيان کردهاند ).(Lane, 2003:263
همچنين مقابله با بحرانها و مخاطرات طبيعي و انسان ساخت و تأمين ايمني و امنيت در جوامع بشری را از مباني استراتژيك برای
مديريت و حكمراني مناسب سكونتگاههای انساني در جهت تضمين توسعهی پايدار و مديريت جامع برشمردهاند (Dolce et al.,

).2018:3793

1. Leritina and Hauskenc
2. Darkwah
3. Kumasi
4. Such-Pinsly
5. Security Rating Index
6. Shamsuddin
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بهمنظور مقابله با بحرانهای طبيعي و انساني توجه به دو رويكرد عقالني بسيار مهم است که عبارتند از:
درک اين مسأله که چگونه رفتار و فعاليتهای انسان ميتواند به وقوع بحران (انساني و طبيعي) کمك نمايد.
برای پيشگيری از وقوع بحرانها و تأمين امنيت در سكونتگاههای انساني به چه استراتژیها و راهبردهای جامع و کلي نياز است
).(Goehhering, 2009:18

يكي از مهمترين استراتژیهای پيشگيری از اثرات بحرانها و تأمين امنيت ،مديريت بحران با تأکيد بر رويكرد پدافند غيرعامل
ميباشد .پدافند غيرعامل به مجموعه فعاليتها و اقدامات احتياطي گفته ميشود که با استفاده از آنها ميتوان به هنگام وقوع
بحران از خسارات و تلفات مالي و جاني کاست و آنها را به حداقل رساند ) .(Dreier, 2003:34همچنين پدافند غيرعامل
اقداماتي را شامل ميشود که موجب کاهش آسيبپذيری نيروهای انساني ،ساختمانها ،تأسيسات ،تجهيزات و شريانهای حياتي
شهر يا کشور در برابر حمالت نظامي يا مخاطرات طبيعي و انساني ميشود (حسيني .)4:1386 ،از مهمترين گامهای اجرايي در
طرح مديريت بحران و پدافند غيرعامل برای رويايي با بحران ،توجه به آسيبپذيری انساني و فيزيكي مناطق مختلف در
برنامهريزی کاربری اراضي شهری است .توجه ويژه به اين آسيبپذيری نقش مهمي را در تعيين مقياس بحران ايفا مينمايد.
تجربيات بهدست آمده از طرح های اجرايي مختلف در کشورهای گوناگون نقش اساسي اين نوع از برنامهريزی را در پايداری
سكونتگاههای انساني و مديريت طرحهای کاهش بحران مورد تأييد قرار ميدهد ).(Pelling, 2003:4
بنابراين ميتوان گفت دستيابي به امنيت پايدار در گرو بهرهگيری از برنامهريزی و مديريت جامع در ابعاد مختلف با رويكرد
مديريت بحران و پدافند غيرعامل ميباشد .در شكل شماره  ،1بر مبنای چارچوب نظری و پيشينهی تجربي مدل مفهومي تحقيق
تحت عنوان تحققپذيری امنيت پايدار بر مبنای رويكرد پدافند غيرعامل ارائه شده است.

شكل ( :)1مدل مفهومي تحقيق (تحققپذيری امنيت پايدار بر مبنای رويكرد پدافند غيرعامل)

روششناسي تحقیق:
با توجه به اينكه تحقيق حاضر بهدنبال توسعهی دانش کاربردی در زمينهی شناسايي پيشرانهای کليدی در راستای تحقق امنيت
پايدار منطقه ای با تأکيد بر رويكرد پدافند غيرعامل است ،لذا تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهيت توصيفي-
تحليلي ميباشد .در اين تحقيق بهمنظور تحليل داده ها از معادالت ساختاری مبتني بر واريانس با روش حداقل مربعات جزئي در
نرمافزار  Smart-plsاستفاده شده است .جامعهی آماری تحقيق نيز شامل مسئوالن ،مديران و کارشناسان حوزهی پدافند غيرعامل
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منطقهی لواسانات ميباشد که حجم نمونه بر اساس روش دلفي  100نفر تعيين شده است .قابل ذکر است که روش نمونهگيری
تحقيق بر مبنای الگوی گلولهبرفي ميباشد .همچنين پرسشنامه ی تحقيق حاضر بر مبنای مصاحبه با حجم نمونه و مطالعات اسنادی
نگارندگان و با استفاده از گويههای جدول شماره ( )1به صورت ليكرت  5مقياسي طراحي شده است.
ال زم به ذکر است که قلمرو اين پژوهش در ابعاد زماني و مكاني به تابستان و پاييز  1399در منطقهی لواسانات مربوط ميباشد.
همچنين برای سهولت کار تمام متغيرهای موجود در پژوهش کدبندی شدهاند .اين متغيرها با توجه به مباني نظری تحقيق و
همچنين با توجه به مصاحبه با متخصصان امور انتخاب شدهاند.
جدول ( :)1متغيرهای موردبررسي و کدبندی آنها

متغيرهای اصلي

متغيرهای فرعي

اجتماعي )(Social

وجود امنيت اجتماعي و تسهيل در تردد اقشار و گروههای مختلف جامعه (بهويژه دانشآموزان و
بانوان) در ساعات مختلف شبانهروز S1؛ ارائهی آموزشهای الزم جهت مقابله با بحرانهای طبيعي
به ساکنين منطقه S2؛ وجود حس تعلق مكاني در ساکنين و مشارکت در راستای مقابله با انواع
مسائل در حوزههای محلي .S3
ايمني الزم منازل مسكوني شهر و روستاها در برابر خطرات احتمالي SS1؛ استحكام و ايمني مراکز

استحكام سازهای )(Structural Strength

عمومي و خدماتي (بيمارستانها ،مدارس ،مساجد ،مراکز خريد و  )...در برابر مخاطرات مختلف
.SS2
رعايت ماتريسهای ظرفيت ،مطلوبيت و سازگاری در برنامهريزی کاربری اراضي منطقه PE1؛
وجود مسيرهای پيشبينيشده در زمان وقوع بحران برای کنترل ترافيك PE2؛ رعايت مسائل

کالبدی و زيستمحيطي (Physical-
)Environment

ايمني در حريم رودخانهی جاجرود و سد لتيان PE3؛ جلوگيری از تأثيرگذاری ساختوسازهای
سبك جديد به بافتهای قديمي و باغات و مزارع کشاورزی PE4؛ دسترسي به تأسيسات آب
تصفيهشدهی مناسب و همچنين منابع آبي متعدد و مطمئن در منطقه PE5؛ وجود مراکز اسكان
موقت در منطقه PE6؛ عدم قرارگيری کاربریهای حياتي و حساس در مناطق مستعد بحران .PE7
مكانگزيني مناسب برای فرود اضطراری هليكوپترهای امداد و نجات در زمان بحران ARS1؛

دسترسي به خدمات امداد و نجات (Access to
)Rescue Services

دسترسي مناسب افراد به فضاهای باز در زمان وقوع بحران ARS2؛ تعريف مسيرهای مناسب برای
گروههای مختلف امداد و نجات در زمان وقوع بحران ARS3؛ وجود بيمارستانهای مجهز و
دسترسي به آنها در حداقل زمان ممكن .ARS4

مديريت مبتني بر پيشگيری
)(Prevention Management

بسترسازی تحقق تشكيالت ساختاری و نهادی يادگيرنده و آموزشدهنده در زمينهی بحرانها و
نحوهی پيشگيری از آنها PM1؛ ارتباطات ميان سازماني بهمنظور مشارکت حداکثریِ
سازمانهای مرتبط در فاز پيشگيری از آثار و نتايج بحرانها PM2؛ پايگاههای اطالعاتي مبتني بر
آمار و اطالعات مكاني-جغرافيايي برای شناسايي و اولويتبندی مكانهای حادثهخيز جهت
اقدامات مبتني بر پيشگيری .PM3
تشكيل سيستمهای پشتيبان تصميمگيری و هدايتکننده برای ارائهی راهبردهای آمادگي در برابر

مديريتي

مديريت مبتني بر آمادگي
)(Readiness Management

بحران RM1؛ سرمايهگذاری بر روی نهادهای آموزشدهنده و فعال در حوزهی آمادگي در برابر
حوادث و بحرانها RM2؛ ايجاد و بسترسازی فرهنگ آمادگي در بين نهادها و اقشار اجتماعي
برحسب دستورالعملهای علمي .RM3

مديريت مبتني بر مواجهه
)(Exposure Management
مديريت مبتني بر بازسازی و
توانمندسازی (Reconstruction
and Empowerment
)Management

تقويت ديپلماسي جمعي برای مشارکت با نهادهای مرتبط در راستای مواجهه با بحران EM1؛ ايجاد
پايگاههای ارتباطي بين مردم و سازمانهای پاسخگو جهت تسريع در کيفيت پاسخگويي به نيازهای
مردم EM2؛ تشكيل ساختار برنامهريزی مبتني بر ارزيابي حجم حادثه به منظور برآورد نيازها .EM3
ايجاد ساختارهای توانمندساز کالبدی و غير کالبدی برای اقدام بهينه و مؤثر در بعد از آثار و نتايج
بحران REM1؛ اولويتسنجي ساختارهای کالبدی و غير کالبدی آسيبديده جهت تسريع در
توانمندسازی و بازيابي آنها بر اساس شيوهها و الگوهای بازيابي نوين REM2؛ تسهيل روند
استفاده از کمكهای منطقهای و فرا منطقهای .REM3
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معرفي قلمرو مورد مطالعه:
بخش لواسانات يكي از بخشهای شهرستان شميرانات در استان تهران ايران است که به سه قسمت شهر لواسان ،دهستان لواسان
بزرگ و دهستان لواسان کوچك تقسيم شده و محلهها و روستاهای زيادی را دربر ميگيرد .گستردگي بخش لواسانات در
حدود  600کيلومتر مربع است که از اين مساحت هفتاد کيلومتر مربع مساحت شهر لواسان و مابقي مساحت دهستانهای لواسان
کوچك ،لواسان بزرگ ،و ديگر نقاط ک وهستاني و ييالقي بخش لواسانات از جمله دشت الر است .جمعيت منطقهی لواسانات بر
اساس سرشماری سال  29860 ،1395نفر بوده است.

شكل ( :)2موقعيت جغرافيايي منطقهی لواسانات

تجزیه و تحلیل دادهها:
توزیع جمعیتشناختي حجم نمونه
نتايج حاصل از بررسي نمونهی آماری نشان ميدهد که  82درصد از حجم نمونهی آماری مرد بودهاند .همچنين بيشترين حجم
نمونهی آماری در گروه سني  30-39سال (با  41درصد) ،با مدرک کارشناسي ارشد ( 40درصد) و همچنين با سمت کارشناس
شهری (با  67درصد) قرار دارند.
جدول ( :)2ويژگيهای نمونه آماری تحقيق (مديران ،مسئوالن و کارشناسان)

جنسيت

تعداد

مرد

82

زن

18

سن

تعداد

تحصيالت

تعداد

سمت

تعداد

19-29

14

کارداني

13

مدير ارشد

6

30-39

41

کارشناسي

35

مدير مياني

27

40-49

35

 50سال و
باال

10

کارشناسي
ارشد
دکتری

45

40
12

کارشناس
شهری

67

شناسايي پيشرانهای کليدی در راستای تحققپذيری امنيت پايدار منطقهای بر اساس معيارهای پدافند غيرعامل  / ...زهرا سرتيپي و همكاران

شناسایي پیشرانهای تأثیرگذار بر تحقق امنیت پایدار منطقه با استفاده از روش حداقل مربعات جزئي
الف) آزمون پايايي و روايي مدلهای اندازهگيری
در روش حداقل مربعات جزئي ( ) PLSبايد پايايي متغيرها محاسبه شود .ضريب سنتي برای بررسي پايايي متغيرها ضريب آلفای
کرونباخ است .اما چون اين ضريب کمي س ختگيرانه است ،در تحقيقاتي که از معادالت ساختاری مبتني بر واريانس استفاده مي
کنند ،مي توان از ضريب ترکيبي نيز استفاده نمود .تفاوتي ندارد که از کدام ضريب استفاده ميشود در هر صورت مقدار قابل
قبول برای اين دو ضريب حداقل  0/7است .در اين تحقيق هر دو ضريب آلفای کرونباخ و ضريب ترکيبي برای بررسي پايايي
متغيرها مورد بررسي قرار گرفته است.
جدول ( :)3خروجي الگوريتم  PLSدر آزمون پايايي مدلهای اندازهگيری

آلفای کرونباخ

ضريب ترکيبي

0/823415

0/749671

S

0/792141

0/815326

SS

0/763713

0/806715

PE

0/764913

0/815498

ARS

0/756108

0/749046

PM

0/767089

0/825118

RM

0/830245

0/783561

EM

0/736424

0/812742

REM

همانطور که در جدول شماره  3مشخص است مقادير آلفای کرونباخ و ضريب ترکيبي برای تمامي متغيرها باالتر از  0/7است
که به معني پايايي مناسب متغيرها است.

شكل ( :)3آزمون پايايي مدلهای اندازهگيری (بار عاملي)
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همانطور که در شكل شماره  3قابل مشاهده است ،تمامي مؤلفهها دارای بار عاملي باالتر از مقدار حداقلي  0/7هستند که بيانگر
پايايي مناسب مؤلفهها است.
همچنين برای ارزيابي روايي در مدلهای حداقل مربعات جزئي بايد هم روايي همگرا و هم روايي افتراقي را مورد محاسبه قرار
داد .در روش حداقل مربعات جزئي از متوسط واريانس استخراج شده ( )AVEبرای محاسبه روايي همگرا استفاده ميشود .مقدار
حداقلي برای روايي همگرای مناسب برای هر متغير  0/5است (جدول شماره  .)4همچنين برای بررسي روايي افتراقي مؤلفهها بايد
از جذر متوسط واريانس استخراجشده برای هر متغير استفاده نمود .محاسبهی جذر متوسط واريانس استخراجشده برای هر متغير
به روش دستي مي باشد (جدول شماره  )4و جذر بهدست آمده بايد از ضريب همبستگي آن متغير با ساير متغيرها بيشتر باشد.
جدول ( :) 4روايي همگرايي متغيرها (متوسط واريانس استخراج شده) و جذر متوسط واريانس استخراج شده

جذر AEV

AEV

0/790431

0/624781

S

0/840579

0/706573

SS

0/906514

0/821786

PE

0/874914

0/765475

ARS

0/824041

0/679043

PM

0/766431

0/587416

RM

0/804420

0/647092

EM

0/878342

0/771485

REM

جدول شماره  4نشان ميدهد مقدار متوسط واريانس استخراجشده برای متغيرهای اصلي اين تحقيق بين  1/000و  0/587است که
از مقدار حداقلي  0/5بيشتر است که نشانگر روايي همگرايي مناسب متغيرها است .همچنين در بررسي روايي افتراقي متغيرها که
به عنوان روايي تقاطعي متغيرها هم ياد مي شود ،بار عاملي هر گويه (متغير آشكار) با سازهی خود (متغير پنهان) ،بايستي حداقل
 0/1بيشتر از بار عاملي آن گويه بر سازهی ديگر باشد .خروجيها در اين خصوص نشان داد که بار عاملي هر گويه (متغير
آشكار) با سازهی خود (متغير پنهان) ،حداقل  0/1بيشتر از بار عاملي آن گويه بر سازهی ديگر است.
نهايتاً جهت بررسي روايي افتراقي ،از ماتريس همبستگي متغيرهای پنهان/سازه و جذر متوسط واريانس استخراج شده استفاده
ميشود .در اين ماتريس جذر بهدست آمده (جدول  )5جايگذين اعداد قطر ماتريس ميشود ،در اين ماتريس بايد اعداد جذر
بيشتر از همبستگي سازه با سازه باشد.
جدول ( :)5ماتريس همبستگي و جذر متوسط واريانس استخراج شده

REM

0/79

SS

S
0/78

S

EM

RM

PM

ARS

0/83

0/47

SS

0/81

0/38

0/52

PE

0/89

0/12

0/41

-0/09

ARS

0/75

0/45

0/24

-0/05

0/33

PM

0/87

-0/08

0/26

0/27

0/37

0/24

RM

0/82

0/46

0/28

0/38

0/39

0/53

0/17

EM

0/34

0/29

0/43

0/19

0/21

0/18

-0/06

REM
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همانطور که در جدول شماره  5قابل مشاهده است ،مقدار جذر متوسط واريانس استخراجشده برای تمامي سازهها (متغيرهای
پنهان) از ضريب همبستگي آن با ساير سازهها بيشتر است که نشاندهندهی روايي افتراقي مناسب سازهها (متغيرهای پنهان)
ميباشد.
ب) آزمون مدل ساختاری
مدل ساختاری مدلي است که در آن روابط بين متغيرهای مكنون و وابسته مورد توجه قرار ميگيرد .يك مدل معادالت ساختاری
از چندين مدل اندازهگيری و فقط يك مدل ساختاری تشكيل ميشود؛ در آزمون مدل ساختاری معيارهای زير را بررسي
ميکنيم:
شاخص ضريب تعيين ( )R2متغيرهای مكنون درونزا؛
ضرايب مسير (بتا) و معناداری آن.
در اين بخش از تحقيق ضرايب استانداردشدهی مسيرهای مربوط به فرضيهها مورد بررسي قرار ميگيرد (اثرگذاری متغير مستقل
بر متغير وابسته) .برای محاسبهی ضرايب استاندارد مسير بين متغيرها بايد از الگوريتم پيالاس استفاده نمود .ضرايب استانداردشده
بين متغير مستقل و وابسته نشان مي دهد که متغير مستقل اين ميزان درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين ميکند .شكل شماره 4
ضرايب استاندارد شده مسيرهای مربوط به هر يك از فرضيهها را نشان ميدهد.

شكل ( :)4اثرگذاری متغير/های مستقل بر روی متغير/های وابسته (ضرايب استاندارد شده)

شكل شماره  4نشان ميدهد که  8متغير اصلي و  28متغير فرعي تحقيق ،امنيت پايدار منطقهی لواسانات بر مبنای پدافند غيرعامل
را  0/907درصد تبيين ميکنند (به نظر  0/093درصد از واريانس مربوط به ديگر متغيرها باشد که در اين تحقيق مورد بررسي قرار
نگرفته است) .همچنين بيشترين اثرگذاری در بين مؤلفه های مورد بررسي بيشترين تأثيرگذاری بر تحقق امنيت پايدار منطقه بر
مبنای پدافند غيرعامل مربوط به مديريت مبتني بر پيشگيری ،مديريت مبتني بر آمادگي و برنامهريزی مناسب کالبدی-
زيستمحيطي به ترتيب با امتياز  0/753 ،0/823و  0/677ميباشد .از طرفي در بين متغيرهای فرعي نيز بيشترين تأثيرگذاری
مربوط به مؤلفههای ارتباطات ميان سازماني بهمنظور مشارکت حداکثریِ سازمانهای مرتبط در فاز پيشگيری از آثار و نتايج
بحرانها؛ تشكيل سيستمهای پشتيبان تصميمگيری و هدايتکننده برای ارائهی راهبردهای آمادگي در برابر بحران؛ پايگاههای
اطالعاتي مبتني بر آمار و اطالعات مكاني-جغرافيايي برای شناسايي و اولويتبندی مكانهای حادثهخيز جهت اقدامات مبتني بر
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پيشگيری و جلوگيری از تأثيرگذاری ساختوسازهای سبك جديد به بافتهای قديمي و باغات و مزارع کشاورزی به ترتيب با
امتياز  0/807 ،0/823 ،0/847و  0/763ميباشد.
همچنين در مدل پيالاس جهت بررسي معنيداری روابط بين متغيرها يعني معنيدار بودن اثرگذاری متغير/های مستقل بر متغير/های
وابسته از مقدار آمارهی به دست آمده از خروجي مدل استفاده ميشود .بهگونهای که مقدار آمارهی بزرگتر از  1/96برای
معنيداری در سطح  95درصد و مقدار آمارهی بزرگتر از  2/58برای معنيداری در سطح  99درصد اطمينان مورد قبول ميباشد
(شكل شماره .)5

شكل ( :)5آزمون مدل ساختاری

مقدار آماره در مدل تحقيق برای متغيرها نشان ميدهد همهی  28متغيری که اثرگذاری آنها بر تحقق امنيت پايدار منطقه بر مبنای
رويكرد پدافند غيرعامل مورد بررسي قرار گرفته ،دارای ارزش آمارهی باالتری از  2/58دارند و در سطح اطمينان  99درصد
رابطهی متغيرهای مورد بررسي معنيدار ميباشد.
در جدول  6و شكل شماره  5که مربوط به نتايج مدل است ،آنچه که مهم است مقدار آمارهی متغيرها و در واقع مقدار آمارهی
اثرگذاری متغير مستقل بر متغير وابسته است .روابطي که در آن مقدار آمارهی بهدست آمده بزرگتر از  1/96باشد ،تأييد ميشوند
و روابطي که مقدار آمارهی آنها کمتر از  1/96باشد مورد تأييد واقع نميشوند.
جدول ( :) 6آزمون مدل ساختاری (ضرايب مسير ميانگين ،انحراف معيار ،مقادير تي)

نتايج آزمون

آمارهی تي

انحراف معيار

ضرايب مسير

تأييد

6/53472

0/057136

0/409457

S->SRS

تأييد

4/82575

0/047193

0/485572

SS-> SRS

تأييد

8/19473

0/085370

0/677481

PE-> SRS

تأييد

7/45348

0/057236

0/544296

ARS-> SRS

تأييد

10/73671

0/040682

0/823781

PM-> SRS

تأييد

7/43185

0/037519

0/604617

RM-> SRS

تأييد

5/39347

0/051106

0/753925

EM-> SRS

تأييد

4/27486

0/044729

0/358476

REM-> SRS
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ج) آزمون کيفيت مدلهای اندازهگيری و ساختاری
يكي ديگر از آزمونهای ارزيابي مدل اندازهگيری انعكاسي ،آزمون بررسي کيفيت آن است که بهمنظور سنجش اعتبار اشتراک
استفاده ميشود .چنانچه مقدار  1-SSE/SSOکه در واقع همان  CV,comمربوط به شكل  6است ،مثبت باشد ،کيفيت ابزار
اندازهگيری مناسب است .اين شاخص درواقع توانايي مدل مسير را در پيشبيني متغيرهای مشاهدهپذير از طريق متغير پنهان
متناظرشان ميسنجد .شكل شماره  6آزمون کيفيت مدلهای اندازهگيری و ساختاری را نشان ميدهد.

شكل ( :)6آزمون کيفيت مدلهای اندازهگيری و ساختاری

با توجه خروجي الگوريتم  PLSکه در شكل شماره  6و جدول شماره  7ارائه شده است و مقادير مثبتي را نشان ميدهند ،ميتوان
گفت که مقادير محاسبهشده در حد بااليي قابلقبول ميباشند .در نتيجه مدل اندازهگيری از کيفيت خوبي برخوردار بوده و مدل
توانايي پيشبيني را داراست.
جدول ( :)7خروجي آزمون کيفيت مدلهای اندازهگيری و ساختاری

1-SSE/SSO

مؤلفهها

0/26346

S

0/17748

SS

0/08551

PE

0/13927

ARS

0/18528

PM

0/09247

RM

0/11526

EM

0/14523

REM
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د) مدل کلي آزمون ساختاری با رويكرد حداقل مربعات جزئي
در مدلسازی حداقل مربعات جزئي ،شاخصي به نام نيكويي برازش 1پيشنهاد شده است .اين شاخص هر دو مدل اندازهگيری و
ساختاری را مدنظر قرار ميدهد و بهعنوان معياری برای سنجش عملكرد کلي مدل بهکار ميرود .اين شاخص بهصورت ميانگين
 R2و متوسط مقادير اشتراکي محاسبه ميشود:
=Gof

حدود اين شاخص بين صفر و يك بوده و سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36را به ترتيب بهعنوان مقادير ضعيف ،متوسط و قوی برای
 GOFمعرفي نمودهاند .متوسط مقادير اشتراکي اين مدل  0/763و ميانگين  R2برابر با  0/385است ،نهايتاً شاخص  GOFاين
مدل مقدار  0/542به دست آمده است که از مطلوبيت کلي مدل حكايت دارد.
بهطور کلي ميتوان گفت دستيابي به امنيت پايدار در منطقهی لواسانات بر اساس تحقق شاخصهای مديريتي در عرصهی
پيشگيری ،آمادگي و مواجهه و همچنين برنامهريزی مناسب در معيارهای کالبدی ،زيستمحيطي و اجتماعي ميباشد.

شكل ( :)7پيشرانهای تأثيرگذار بر تحقق امنيت پايدار منطقهی لواسانات بر مبنای رويكرد پدافند غيرعامل

بحث و نتیجهگیری:
امنيت از جمله عوامل بنيادين و اساسي است که نبود آن خود به تنهايي باعث ايجاد بحران ميشود .امروزه توسعهی امنيت
درسكونتگاههای انساني يكي از مهمترين وظايف دولتها و ارگانهای ادارهکنندهی شهرها بهشمار ميرود .با نگاهي به تاريخ
شكل گيری مراکز سكونتي انسان به اين نتيجه ميرسيم که برقراری امنيت و آرامش يكي از مهمترين عوامل پديد آورندهی
روستاها و شهرها بوده است .لذا احساس امنيت و رفاه يكي از ضرورتهای بسيار مهم جوامع انساني است که بيتوجهي به آن
توسعهی پايدار را به چالش ميکشد .از طرفي دستيابي به امنيت حاصل برنامهريزی و مديريت در شناخت بحرانها و مخاطرات
و ارائه ی راهكارهايي در جهت کاهش اثرات اين بحرانها و مخاطرات در بازه زمان ي قبل از بحران ،حين بحران و بعد از بحران
ميباشد.
1. GOF
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با توجه به اهميت بحث امنيت در راستای تحقق شاخصهای توسعه ی پايدار ،در تحقيق حاضر به شناسايي پيشرانهای کليدی
تحقق امنيت پايدار بر مبنای رويكرد پدافند غيرعامل پرداخته شده است .نتايج تحقيق نشان ميدهد که منطقهی مورد بررسي در
حوزه ی مديريت بحران (در ابعاد مختلف پيشگيری ،آمادگي ،مواجهه و بازسازی و توانمندسازی) ،برنامهريزی کاربری اراضي و
ساير معيارهای کالبدی ،زيست محيطي و اجتماعي در وضعيت نامطلوبي قرار دارد .در اين راستا از مهمترين پيشرانهای مديريتي
تأثيرگذار بر تحقق امنيت پايدار در منطقه ميتوان به ايجاد تشكيالت ساختاری و نهادی يادگيرنده و آموزشدهنده در زمينهی
بحرانها و نحوهی پيشگيری از آنها ،تشكيل پايگاههای اطالعاتي مبتني بر آمار و اطالعات مكاني-جغرافيايي برای شناسايي و
اولويتبندی مكانهای حادثهخيز جهت اقدامات مبتني بر پيشگيری ،ايجاد سيستمهای پشتيبان تصميمگيری و هدايتکننده
برای ارائهی راهبردهای آمادگي در برابر بحران ،شكلگيری ساختار برنامهريزی مبتني بر ارزيابي حجم حادثه به منظور برآورد
نيازها و ساختارهای توانمندساز کالبدی و غير کالبدی برای اقدام بهينه و مؤثر در بعد از آثار و نتايج بحران اشاره کرد .همچنين
در ساير مؤلفهها نيز ايجاد دسترسيهای مناسب در مواقع بحراني به خدمات امداد و نجات و بيمارستانها ،برنامهريزی مناسب
کاربری اراضي در راستای جلوگيری از تخريب محيطزيست در جهت سودآوری شخصي ،تأکيد بر دانشمحوری و بهرهگيری
از الگوهايي نوين بازيابي و ارائهی آموزشهای الزم برای ساکنين از ضرورتهای اساسي تحققپذيری امنيت پايدار منطقه
محسوب ميگردند.
بنابراين ميتوان گفت با توجه به وضعيت موجود ،دستيابي به امنيت پايدار منطقه بر اساس برنامهريزی و مديريت سيستمي و
يكپارچه و شكلگيری تعامل نهادی و همچنين تدوين قوانين الزامآور در راستای کاربری اراضي قابليت تحققپذيری دارد .در
اين راستا کاربست موارد زير در برنامهريزی توسعهی منطقه ضروری ميباشد:
ايجاد سيستم نظارت ،پشتيباني و آموزش شهروندان در راستای آمادگي و مواجهه با انواع بحرانها؛
نظار بر ساختوساز واحدهای مسكوني از نظر آسيبپذيری در مقابل باليای طبيعي و انساني بهويژه در مناطق روستايي و
همچنين بهمنظور جلوگيری از تخريب محيطزيست؛
تشكيل پايگاههای اطالعاتي پويا مبتني بر آمار و اطالعات بحرانها؛
تنظيم قوانين الزامآور تغيير کاربریها بهمنظور کاهش آسيبها به محيطزيست؛
ارتقای سرانه ی تشكيالت و ساختارهای قانوني مبتني بر فرايندهای آمادگي در برابر بحران و همچنين رعايت استانداردها در
پراکنش انواع مراکز امداد و نجات؛
افزايش فضاهای باز و اسكان موقت در منطقه.
همچنين بررسي نتايج تحقيق حاضر از منظر مؤلفههای تأثيرگذار بر برنامهريزی پدافند غيرعامل ،همسو با پژوهشهای حاتمينژاد
و عظيمزادهی ايراني ( ،)1394در راستای تأثير برنامهريزی کاربری اراضي شهری و مشارکتهای اجتماعي ،رشيد کلوير
( ،)1399در راستای تأثيرگذاری مؤلفههای آموزش و پژوهش ،ايجاد ارتباطات ميانسازماني و تشكيل سيستمهای پشتيبان
تصميمگيری ،دارکوا و همكاران ( ،)2018تأثير رويكرد مشارکت نهادهای دولتي با اجتماعات محلي و مردم و شمسالدين
( ،)2020تأثير مديريت مبتني بر دانش ميباشد .همچنين تأثير پايگاههای اطالعاتي مبتني بر آمار و اطالعات مكاني-جغرافيايي
برای شناسايي و اولويتبندی مكانهای حادثهخيز ،دانشمحوری و بهرهگيری از الگوهايي نوين بازيابي و همچنين نقش
برنامهريزی سيستمي در ابعاد مختلف اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعي و زيستمحيطي تفاوت و نوآوری تحقيق حاضر در راستای
مقابله با انواع تهديدها و مخاطرات نسبت به پيشينهی مطالعاتي ميباشد.
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