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 :مقاله پژوهش پایه  

 

 

 خراسان رضويتبيين پدیده مهاجرت در استان 

1تكتم پرویش  

2داود فاضل ترشيزي   

 :چکيده

يكي از اركان مطالعات جمعيتي، مطالعه مهاجرت ها مي باشد. جابهه  

جائي جمعيت از جمله پديده هاي بسيار رايج و ضروري براي رشد و 

پذيرش تحوالت در جوامع به حساب مي آيد. تنظهي  ايهپ پديهده از    

 جمله دغدغه هاي برنامه ريزان اجتماعي در سراسر جهان مي باشد. 

تغييرات اجتماعي سريع و زيهاد در كوهورهاي    ايپ پديده با توجه به

جهان سوم و يا كوورهاي پيرامهوني از اهميهت بيوهتري بردهوردار     

است. در كوور ما نيز ايپ پديده از اهميت مضاعفي بردوردار اسهت.  

از ايپ رو توجه به آمارهاي جمعيتي در مهورد مههاجرت در ايهران از    

 اهميت ويژه اي بردوردار است. 

ع بسيار مه  در امر آمارهاي جمعيتي سرشماري ها مهي  يكي از مناب

باشد. بررسي آمارههاي حالهله از سرشهماري در م حها مههاجرت      

نوان مهي دههد كهه اسهتان دراسهان رضهوي بهه لحها  مو عيهت          

فرهنگهي و شهرايا ا ليمهي و آب و ههوايي در      ،اجتماعي ،ا تصادي

                                                           
اداره كل ثبت  اوتوال    كارشناس مسئول آمار و اطالعات جمعيتي و مهاجرت- 1

 خراسان رضوي
 كارشناس آموزش اداره كل ثب  اووال خراسان رضوي -2

ه طول سال شاهد مهاجرت و جابجايي فراوان جمعيت مي باشهد كه  

 .سال، ر   چومگيري است 01ر   حالله از سرشماري در طول 

  دراسان رضوي -علل -مهاجرت كليد واژه ها:

 : مقدمه

پايه و اسها    ،مطالعات جمعيتي و بررسي تحوالت آن طي زمان    

بسياري از برنامه هاي اجتماعي و ا تصادي كوورها را توكيل مهي  

اما بكارگيري روشها و تكنيكها مستلزم داشتپ اطالعات و داده  ،دهد

در حالهت كلهي منهابع آمارههاي      .هاي د يق و  ابهل اعتمهاد اسهت   

جمعيتي متعددند و بسته به موضوع تحقيهق متفهاوت انتبهاب مهي     

شوند اما در كوور ما به لحا  ضعف در سيت  نظامهاي ث تي بيوهتر  

   .طريق سرشماري هاست متكي به داده هاي گردآوري شده از

اگرچه تا بيش از آن شاهد تغييراتهي در تقسهيمات جغرافيهايي ايهپ     

استان بودي  ولي تقسي  آن به سه  سمت باعا تغييراتي اساسي در 

سري زماني سرشماري هاي   لي شد كه با توجه به نياز روزافهزون  

دستگاههاي اجرايي و سياستهاي دولهت جديهد  م نهي بهر تحليهل      

 ،شهرنوهيني  ،بهاروري  ،بيكهاري  ،مبتلف از   يل اشتغال شادصهاي

جهت تبصيص منابع به نقاط محروم لزوم  ،روستانويني  ومهاجرت

بازسازي جمعيت استان در سهالهاي   هل بهه منظهور ارائهه برنامهه       

مهاجرت  يكي از  پديهده   .ريزيهاي د يق پيش از پيش احسا  شد

هميپ دليهل نگهرش   ا تصادي و اجتماعي است و به  ،هاي جمعيتي

بررسي مههاجرت در جمعيهت    .هاي مبتلفي نس ت به آن وجود دارد

شناسي از آن سو اهميت دارد كهه مههاجرت يكهي از عوامهل مهه       

ايپ تغيير بهه   .تغييردهند تعداد و تركيب سني و جنسي جمعيت است

حهال آنكهه    .دو لورت در م دا و مقصد مهاجرت ظهاهر مهي شهود   

ي دانش ا تصهاد و سهاير علهوم اجتمهاعي     مطالعه مهاجرت در  لمرو

اهداف ديگري را دن ال مهي كنهد و اثهر آنهرا بهر روي بهازار كهار و        

آگاهي از  .برانگيبتگي يا بازدارندگي رشد ا تصادي بررسي مي كنند

 تبيين پدیده مهاجرت در استان خراسان رضوي
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جنسي ابعهاد و گسهتردگي    ،چگونگي جمعيت و شنادت سادتار سني

 .ي آيهد آن از ابزارهاي تصمي  گيري و برنامهه ريهزي بهه شهمار مه     

مهالال بهه منظهور     ،سرمايه گذاري براي اجراي برنامه هاي ا تصادي

گسترش امور لنعتي و تحقق برنامه هاي اجتماعي مانند پيوهرفت  

رتوان سهادتپ سهرمايه انسهاني    پآموزش و پرورش و بهداشت براي 

ذير نيست پبدون بهادادن به آمارها و مطالعات د يق جمعيتي امكان 

طرح مطروحه كه بدون توجه به ايپ عامل تدويپ و هرگونه برنامه و 

بنهابرايپ در   .شده باشد نمي تواند كاربرد و نتيجه مال تي داشته باشد

مطالعه و  ،جهت نيل به اهداف توسعه ا تصادي و اجتماعي در جامعه

 .بررسي ايپ بعد از ابعاد جمعيت كوور بسيار ضروري است

شنادت د يق  ،چاره ساز از آنجاييكه الزمه يک برنامه ريزي جامع و

جمعيت و ويژگيهاي جمعيتي است هدف الهلي ايهپ تحقيهق ايهپ     

است كه با ارائه شنادت م تنهي بهر وا عيهت موجهود بها اسهتفاده از        

وضعيت شادص هاي جمعيتي  استان دراسان رضوي راه رسيدن به 

 .ايپ هدف را هموار سازد

 :روش تحقيق

داده هاي سرشهماري لهورت    با توجه به اينكه تحليلها بر روي     

مي گيرد روش ايپ بررسي جزء روشهاي تحليل ثانويه محسوب مي 

عمدتا در تحليل ثانويه اسهتفاده از داده ههاي گهردآوري شهده       .شود

در  .براي مطالعهه موضهوع جهدا از موضهوع تحقيقهات اوليهه اسهت       

تحقيقات كالن نگر كه محقق دود نتواند به گردآوري داده ههايي از  

در سطح كوور يا سطح استان بپردازد بهه   ˝ه اي بزرگ مالالمجموع

بهه تحليهل ثانويهه     ˝جهت لرفه جويي در و هت و هزينهه معمهوال   

يكي از مزاياي تحليل ثانويه آنست كه محقهق را   .تمسک مي جويد

به تفكر بيوتر درباره مطالب اساسي و اههداف نظهري مطالعهه مهي     

كواند تا در مورد مسائل روش شنادتي گهردآوري شهده داده ههاي    

 .جديد

از جهتي آن را مي توان جهزء تحقيقهات اسهنادي دانسهت چهرا كهه       

نظري و تحليلهي آن  مدارک و اسناد مرت ا با موضوع در جن ه هاي 

استفاده مي شود و همچنيپ آمارها نيز در وا ع اسناد و مهدارک مهي   

 باشد. 

از روش تجربي متكهي   ،بطور كلي با توجه به موضوع مورد بررسي  

بر بهره گيري از آمار و استفاده از روشهاي مبتص جمعيت شناسهي  

 .براي تجزيه و تحليل داده ها بهره گرفته شده است

 

 ع آوري اطالعات در مورد مهاجرت )داخلی(:منابع جم

 سرشماري: -0

سرشماري ملي مهمتريپ من هع داده هها در ارت هاط بها مهاجرتههاي      

دادلي در يهک كوهور اسهت. گهزارش سرشهماري مسهتقيما محهل        

والدت، محل آدريپ ا امتگهاه، مهدت ا امهت در محهل سرشهماري      

را  )آمارگيري( و محل ا امت در تاريخ موبصي   هل از سرشهماري  

مي پرسد. از طرف سازمان ملل متحد نيز به كوورها توليه نمهوده  

 است كه به اينگونه سواالت در عمليات سرشماري اولويت داده شود.

 آمارگيري نمونه اي:  -2

آمارگيري هاي نمونهه اي بعنهوان منهابع مسهتقي  جمهع آوري      

اطالعات در مورد مهاجرتهاي دادلي شهنادته شهده انهد. آنهها     

در مورد دصوليات، انگيزه هها و تلفيهات مههاجران    اطالعاتي 

 نس ت به مهاجرت ارائه ميدهند.

آمارهاي ث تي: سوابق ث ت جمعيت و تغييرات مربهوط بهه    -3

محل سكونت جميهت من هع اطالعهاتي ارزشهمندي در زمينهه      

 مهاجرتهاي دادلي شنادته شده است.

 دیدگاههاي عمده در زمينه مهاجرت:

 :دیدگاه اقتصادي

 ،مهاجرتها اع  از مهاجرت دادلهي و بهيپ المللهي    ،از نظر ا تصادي 

از  (.020 :0331،زنجهاني )مكانيزمي براي بازتوزيع نيروي كار اسهت  



 ژپوهش انهم ثبت

   5314آذر ، 51، شماره چهارمسال   

 

Page | 4 

لاح نظران عمده ايپ نگرش مي توان ازادام اسميت  و ا تصاددانان 

كالسيک نام برد كه مهاجران كهارگر را نيهز تهابع  هانون عرضهه و      

 .به تدريج تكامهل يافهت   ،ايپ نظريه .انستندتقاضاي ا تصادي مي د

ابتدا به نظريه ا تصاد جديد مهاجرت رسيد كه در ان الول و  وانيپ 

موبصي براي مهاجرتها مطرح شد و سپس در بردورد آراء و عقايد 

. (031 :همهان )گرايش يافهت   (نگرش جامع)به نگرشهاي سيستمي 

 هانون عرضهه و    ( مهاجران كهارگر را نيهز تهابع   0773)آدام اسميت 

تقاضا مي دانست و آن را نه تنها باعها رشهد ا تصهادي دو منطقهه      

مهاجرپذير و مهاجرفرست محسهوب مهي داشهت بلكهه حتهي آن را      

بعهد از وي   .وسيله اي براي به ود وضع كار و اشتغال به شهمار آورد 

ايهپ نظريهه را كمهي     (0771)3ا تصادداناني چون هاريس  و تودارو 

تئوري جديدي را بها عنهوان نئوكالسهيک هها مطهرح      تغيير دادند و 

هرجا عرضه نيروي كار بهيش از سهرمايه    ،بر پايه ايپ نظريه .كردند

باشد ريال دستمزدها رو به كاهش مي گذارد و در نقاطي كه ان اشت 

 ،سرمايه بيش از نيروي كار باشد ف دستمزدها سير لعودي مي يابد

نبسهت بهه منطقهه دوم را    مهاجرت نيروي كار از منطقه  ،ايپ وضع

برمي انگيزد و تعادلي بيپ دستمزدها و نيروي كار ايجهاد مهي كنهد    

   .(020 :همان)

 ،تودارو و هاريس و اسميت در ت ييپ داليل مهاجرت روستا به شههر 

بيوتر بر نقش چالوهاي بهيپ منطقهه    ،در نظريه هاي ا تصاد سنتي

آن بهر مهاجرتهها    اي در ارت اط با نيروي كار و سطح در آمد و تهاثير 

تاكيد كرده اند ا تصاددانان نئوكالسيک نيز كه بر ادهتالف درآمهد و   

از ايهپ   .شرايا اشتغال بيپ مناطق و هزينه مهاجرت تاكيد مي كنند

مهاجرت را عموما به عنوان تصمي  گيري فردي براي به  ،رو ديدگاه

  .حداكالر رساندن درآمد تلقي مي كنند

الزم به ذكر اسهت كهه    ،ا تصادي مهاجرتدر دصوص ديدگاههاي 

به  ضهيه مههاجرت نگهاه     (كالن)سادتاري  ،بعضي از ايپ ديدگاهها

 لمهداد   ،مي كنند و عامل مهاجرت را محدوديتهاي سادتاري موجود

 (دهود )مي كنند و از سوي ديگر بردي از ايپ ديدگاها، از ديد فردي 

رادي در نظهر مهي   به ايپ  ضيه مي نگرند و مهاجران را به عنوان اف

فايهده هسهتند و بهراي     –گيرند كه كامال درگير محاسه ات هزينهه   

 .به ود در سطح زندگي مهاجرت مي كنند

به طور كلي مي توان بيان كرد كه ديدگاه ا تصادي از توسعه نابرابر 

منطقه اي و تحليل هاي هزينه و فايده براي ت ييپ مهاجرت استفاده 

 .مي كند

 :دیدگاه اجتماعی

 ،گرچه عوامل ا تصادي در مهاجرتها اهميهت بسهيار بهااليي دارنهد    ا 

نمي توان آنها را عوامهل منحصهر بهه فهرد برانگيزاننهده مهاجرتهها       

در مواردي مهاجرتها براي دوري جستپ از شهرايا   .محسوب داشت

و اوضاع و احوال تهديد كننده حيات انساني لورت مهي گيهرد و در   

ط دوش آب و هوا يا زندگي در بيپ مواردي نيز براي سكونت در نقا

 وم يا فرهنگ دودي انجام مي شود كه نه تنها ممكپ است  ،جامعه

انگيزه هاي ا تصادي نداشته باشد بلكه حتهي در جههت عكهس آن    

. بعضي از مطالعات نوان مي دهد (023: 0331 ،زنجاني)جريان يابد 

ي كه حتي فقر شهري مهاجران به زندگي روسهتايي تهرجيح داده مه   

 ،اگر به شما شغلي در روستا پيونهاد شود» در پاسخ به سئوال  .شود

درلهد از مههاجريپ    32تا  70« آيا به روستاي دود باز مي گرديد ؟ 

كواالالمپهور و مانيهل    ،اسهتان ول  ،كاراكها   ،كه با آنها در بانهدنگ 

 (.01 :0373 ،فيندلي) .مصاح ه شد پاسخ منفي دادند

عوامهل اجتمهاعي در ارزيهابي مههاجران     بنابرايپ موبص است كه 

مه  تاثيرگذار بر مهاجرت مي توان  از عوامل اجتماعي .اهميت دارد

تحصيالت به عنوان وسهيله دسهتيابي   زيرا  .به تحصيالت اشاره كرد

به تحرک شغلي و ا تصادي محسوب مي شود و افراد و دانواده هها  

 .مهي كننهد   براي بردورداري از تحصيالت بيوتر ا دام به مههاجرت 

 ،عوامل اجتماعي ديگر كه بر مهاجرت اثر دارد ع ارتند از تحصيالت

 محدوديتها ي اجتماعي در م دا و... ،ازدواج و دويواوندي
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  :دیدگاه سياسی

ت ييپ مهاجرت بها نگرشههاي سياسهي در وهلهه اول بهه  هوانيپ و       

مقرراتي بر مي گردد كه معمهوال بهه لهورت يهک طرفههاز سهوي       

رپذير براي تسهيل پهذيرش مههاجران از بعضهي از    كوورهاي مهاج

سرزمينها و جلوگيري و محدود كردن آن از بردي ديگر انجهام مهي   

پذيرش  ،عالوه بر آن  وانيپ و مقرراتي نيز براي تابعيت دوني .گيرد

مهاجران رانده شده و پناهندگان وجهود دارد كهه در اغلهب آنهها بهه      

چند كه در مهواردي چهون   هر .مهاجرت از ديد سياسي نگاه مي شود

پذيرش مهاجران رانده شده يا پناهندگان بهه جن هه ههاي انسهاني و     

در ايپ موارد نيز مالحظات سياسهي   ،بور دوستانه نيز تاكيد مي شود

 – 27 :0331 ،زنجهاني )اولويتهاي ديگر را تحت شعاع  رار مي دهد 

يک جن ه از ديدگاه سياسي مههاجرت نقهش تصهمي  گيهري      (.023

امهروزه كوهورهاي جههان  در ابعهاد      .دولت در مورد مهاجرت است

ا تصادي و همچنيپ نظامهاي سياسي از يكديگر متفهاوت    ،فرهنگي

هستند و ايپ تفاوتها بر سياستهاي مههاجرتي آنهها اثهر مهي گهذارد      

ا توويق مي كنند يا چنانكه بردي از كوورها سياست برون كوچي ر

عالوه بهر ايهپ    .اينكه ممكپ است دولت منع مهاجرت را اعالم كند

مهاجرت از لحا  سادت و چگونگي توزيع  درت در ديدگاه سياسي 

 اهميت دارد. 

ازميان  وهرهاي حسها  و مهه      ،مهاجران اگر عده آنان زياد باشد

ر بر سادت و چگونگي توزيهع  هدرت هه  د    ،جمعيت برداسته باشند

 ،0711 ،والرشتايپ)جوامع م دا و ه  در جوامع مقصد اثر مي گذارند 

مههاجرت آفريقائيهان در طهي     (.017 :0313 ،به نقل از لهسايي زاده

 (03) .مدت طوالني از ايپ نوع مهاجرتهاي سياسي مي باشند

يكي از جن ه هاي غيهر ملمهو  مهاجرتههاي سياسهي بهه تركيهب       

در مهواردي   .مهاجر بر مي گرددنژادي و فرهنگي كوورهاي  ، ومي

ايجاد همنوايي و تحكي  علقهه   ،به دليل اعمال سياستهاي زورمندانه

نههژادي و  ،ههاي هم سههتگي ملههي بههيپ گروهههاي مبتلههف  ههومي  

 ،فرهنگي توكيل دهنده يک كوور با موكالت اساسي مواجه شهود 

نوعي بي تفاوتي در آرمانهاي ملي در ايالتهايي كه اكالريت گروههي  

وكيل شده اند شكل مهي گيهرد و در لهورتي كهه امكهان      داص ت

دودمبتاري و جدايي براي آنان وجود نداشته باشد شكلي از انهزوا و  

بي تفاوتي را نس ت به آرمانهاي ملي پيش مي آورد كه ممكپ است 

ترک واليت و پيوستپ به گروههاي پناهنده را به دن ال داشته باشهد  

 (00(. )027: 0331زنجاني، )

ر كلي ايپ ديدگاه به نقش دولت و سياست در مهاجرت تاكيهد  به طو

  .مي كند كه بيوتر در ت ييپ مهاجرتهاي بيپ المللي كاربرد دارد

 :دیدگاه سيستمی

رهيافت سيتمي اسهت كهه بهر     ،يكي از ديدگاههاي معت ر مهاجرت 

 (ببصوص رهيافت كهاركردگرايي )اسا  انتقاد از نظريات كالسيک 

 .و رهيافت تضاد بوجود آمده است

طرفداران ايپ رهيافت جديد كه بيوتر بر بعد سهيت  ههاي جههاني     

تاكيد دارند عنالري از هردو رهيافت جديد كه بيوتر بر بعد سيست  

هاي جهاني تاكيد دارنهد عنالهري از ههر دو رهيافهت كهاركردي و      

نعتي در تضاد را به عاريت گرفته و دود به دصايص جوامع بعد از ل

بهه   ،0773 ،ريچمونهد و ورمها  )تحليلهايوان بهاي فراواني مي دهند 

براي درک ديدگاه سيستمي ابتهدا   (077 :0313 ،نقل از لهسائي زاده

يهک   :شههري ارائهه شهود    –بايد تعريفي از سيست  مهاجرت روستا 

سيست  مي تواند به عنوان مجموعه  اجزاي در حال كهنش متقابهل   

بنهابرايپ يكهي از    .ات و روابطوان تعريف شودبا يكديگر با دصولي

توهبيص   ،كارهاي اللي مفهوم بندي پديده به عنوان يک سيست 

و تهي   ،دصوليات و روابطوان است ،اجزاي اللي در كنش متقابل

بزودي روشپ مي گردد كهه يهک سيسهت  نهه در      ،اينكار انجام شود

بهه   ،0771 ،موبهوگنج )بلكه در يک محيا داص كار مي كنهد   ،دال

   (001 :0313 ،نقل از لهسائي زاده
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يكي از جاذبه هاي اللي ايپ رهيافت ايپ است كه بر اسا  انتقهاد  

و رهيافهت   (ببصوص رهيافهت كهاركردگرايي  )از نظريات كالسيک 

 .تضاد بوجود آمده است

طرفداران ايپ رهيافت جديد كه بيوتر بر بعد سيست  ههاي جههاني   

تاكيد دارند عنالهري از ههر دو رهيافهت كهاركردي و تضهاد را بهه       

عاريههت گرفتههه و دههود بههه دصههايص جوامههع بعههد از لههنعتي در   

بهه   ،0773 ،ريچمونهد و ورمها  )تحليلهايوان بهاي فراواني مي دهند 

درک ديهدگاه سهيتمي ابتهدا     براي (077 :0313 ،نقل از لهسائي زاده

يهک   :شههري ارائهه شهود    –بايد تعريفي از سيست  مهاجرت روستا 

سيست  مي تواند به عنوان مجموعه اجزاي در حال كنش متقابل بها  

بنهابرايپ يكهي از    .يكديگر با دصوليات و روابطوان تعريهف شهود  

توهبيص   ،كارهاي اللي مفهوم بندي پديده به عنوان يک سيست 

و تهي   ،دصوليات و روابطوان است ،ي در كنش متقابلاجزاي الل

بزودي روشپ مي گردد كهه يهک سيسهت  نهه در      ،اينكار انجام شود

بهه   ،0771 ،مهوبرگنج )دال، بلكه در يک محيا داص كار مي كنهد  

 (01) (.001 :0313 ،نقل از لهسائي زاده

يكي از جاذبه هاي اللي ايپ رهيافهت ايهپ اسهت كهه مالحظهات      

شهري را نه ديگر به عنوان يهک حركهت دطهي     –ا مهاجرت روست

كنش و يا علت معلولي بلكه بهه عنهوان يهک     –رانش  ،يک جهتي

 ،پيچيههده ،حركههت  دوري يهها وابسههتگي متقابههل پههيش رونههده    

دودتغييردهنده سيستمي كه در آن اثر تغييرات در ههر  سهمت مهي    

 چنهيپ  .تواند بر كل سيست  تاثير بگذارد را امكهان پهذير مهي سهازد    

 –دوري بودني برجستگي دالي به ماهيت پويايي مهاجرت روسهتا  

شهري داده و به فرآيند ايپ امكان را مي دهد كه به عنوان يكهي از  

چيزهاي مورد عال ه  ابل مالحظه اي بهراي مهدت بهي نههايتي از     

شهري بهه عنهوان    –بع ارت ديگر مهاجرت روستا  ،زمان با ي بماند

يک فرآيند متداوم كه در بيوتر كوورها در تمام زمانها ههر چنهد بها    

 .سطوح مبتلفي از پيچيدگي اتفاق مي افتد مورد تاكيد  رار مي دهد

 (01) (071 :0313 ،به نقل از لهسائي زاده ،0771 ،موبرگنج)

به هر حال رهيافت سيستمي مهمتريپ بصيرت در مورد بسهياري از  

عالوه بهر ايهپ بهر نقهش بها اهميهت        .له را مهيا مي سازدوجود مسا

شهري به عنوان يكهي از مهمتهريپ فرآينهدهاي     –مهاجرت روستا 

فضايي شكل دهنده الگوي اشتغال انسان بر سطح زميپ تاكيد مهي  

 (01) (070 :همان) .نمايد

 :وضعيت مهاجرت استان خراسان رضوي

دراسان   ل )اسان استان دراسان رضوي ببوي از استان پهناور در

استان پهناور دراسان در ادبيهات ايهران شهامل     .مي باشد (از تقسي 

تمامي شمال شرق ايران و ببش بزرگي از افغانستان مي شهود امها   

دراسان رضوي به مركزيت شهر موهد يكي از استان ههاي كوهور   

دورشهيدي و   0333ايپ استان با مصوبه دولت در سال  .ايران است

افهزودن واهه   .ايجاد شد ،پس از تقسي  استان دراسان به سه استان

عربي رضوي به نام ايپ استان از سوي دولت به دليل وجهود مر هد   

   .مطهر حضرت رضا )ع( در مركز ايپ استان لورت گرفته است

سيستان و بلوچستان  ،ناستان دراسان رضوي بعد از استانهاي كرما

كيلهومتر   10/020031با مسهاحت   ،و با اندكي ادتالف با استان يزد

اسهتان دراسهان رضهوي     .چهارميپ استان پهناور كوور است ،مربع

 312كيلههومتر مههرز موههترک بهها كوههور افغانسههتان )  1/333داراي 

از لحا  مرزهاي  مي باشد و (كيلومتر 1/130)و تركمنستان (كيلومتر

اسهتان   از جنهوب بها   ،ز شمال غربي با استان دراسان شماليدادلي ا

دراسان جنوبي و از غرب و نيمه شمال غربي بهه اسهتانهاي يهزد و    

 .سمنان محدود مي باشد

 :جمعيت -

% از  3براسا  آدريپ  سرشهماري  ايهپ اسهتان جمعيتهي معهادل      

جمعيت كل كوور را به دود ادتصاص داده است و همچنيپ دوميپ 
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كوور در ايپ استان  رارگرفته است وبا توجه به مو عيت كالن شهر 

  .داص ايپ شهرستان ساليانه پذيراي مهاجر مي باشد

در منهاطق شههري و    3300711نفري استان  1173177از جمعيت 

نفههر  0077نفههر در منههاطق روسههتايي و حاشههيه شهههر و  0777731

   .بصورت غيرساكپ زندگي مي كنند

فرهنگهي و   ،اجتمهاعي  ،جغرافيهايي  ،يبه علت شرايا متنهوع ا ليمه  

نسه ت   .ا تصادي توزيع جمعيت در سطح استان متعادل ن وده اسهت 

مي باشد كهه   010جنسي در ايپ استان بر اسا  آدريپ سرشماري 

 .تغييري نكرده است 71ايپ ر   نس ت به سرشماري 

: تحوالت سه  جمعيتي استان دراسان رضوي ازجمعيت كوور  0جدول 

0331تا  0331ازسال   

ي
ار

شم
سر

ل 
سا

 

ور
ش

 ك
كل

ت 
عي

جم
ن  

سا
را

 خ
ت

عي
جم

ي
ضو

ر
 

ن 
ستا

  ا
ی

عيت
جم

م 
سه

ور
ش

 ك
كل

از 
 

م 
سه

در 
ر 

غيي
ر ت

دا
مق

ن
ستا

ی ا
عيت

جم
 

0331 03710710 0030771 7.3 - 

كاهش1.7 7.0 0322077 21733722 0301  

افزايش1.2  7.3 2001100 33713700 0311  

افزايش1.7 3.2 0132171 07001101 0311  

كاهش1.2 7.7 0707132 11111033 0371  

 عدم تغيير 7.7 1173177 71072301 0331

 

تحوالت مربوط به نرخ رشد متوسا ساالنه جمعيت  2جدول شماره 

دراسان رضوي و مقايسه آن با رشد جمعيت كل كوور را نوان مي 

-11سال ادير باالتريپ نرخ رشد كوور مربوط به دههه   11دهد. در 

درلد نرخ رشد باعها افهزايش ديهره كننهده      3.3مي باشد. كه  11

وي بها نهرخ   جمعيت كوور شد. در هميپ مقطع استان دراسان رضه 

درلد بسيار باالتر از متوسا كووري  رار داشته است. علهل   1رشد 

عمده آنرا عالوه بهر نهرخ رشهد ناشهي از افهزايش مواليهد در جهذب        

جمعيتي شهر موهد و سپس مسئله حضور مههاجريپ و پناهنهدگان   

افغاني و همچنيپ مهاجرت تعداد معتنابهي از جنگ زدگان استانهاي 

به  .ور به ايپ استان مي توان محسوب كردجنوب غربي و غرب كو

درلد از سه  رشد جمعيت كوور بهه   01هرحال در ايپ دهه حدود 

دراسان رضوي ادتصاص پيدا كرده است. با اتمام جنگ تحميلهي و  

بازگوت تعدادي از آوارگان جنگ بهه مهوطپ دهود و نيهز بهازتوزيع      

بردي مهاجريپ دارجي بسهوي سهاير اسهتانها نهرخ رشهد جمعيهت       

كاهش چوهمگيري يافتهه و حتهي     71-11دراسان رضوي در دهه 

درلد از رشد متوسا كووري پاييپ تهر آمهد. در آدهريپ دههه      1.3

نرخ رشد متوسا دراسان رضوي به  31-71مورد بررسي يعني دهه 

نرخ كووري نزديک شده است و حدودا درسهطح متوسها كوهوري    

  رار دارد. 

خراسان رضوي  وكشور   : مقایسه نرخ رشد جمعيت استان2جدول 

 1331الی  1331درسالهاي 

سال 

 سرشماري

 جمعيت
نرخ رشد متوسط 

 ساالنه

سهم 

رشد 

جمعيت 

استان از 

كل رشد 

جمعيت 

 كشور

 كشور

استان 

خراسان 

 رضوي

 كشور

استان 

خراسان 

 رضوي

0331 03710710 0030771 - - - 

0301 21733722 0322077 3.0 2.1 0.7 
0311 33713700 2001100 2.7 2.7 7.7 

0311 07001101 0132171 3.3 1.1 01.0 

0371 11111033 0707132 0.7 0.1 1.1 

0331 71072301 1173177 0.1 0.7 3.0 

ايپ شادص، نوهان دهنهده حجه     نرخ رشد طبيعی جمعيت:  

يكصهد  رشد جمعيت ناشي از دالص مواليد و مرگ و مير نس ت بهه  
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چنانچه نرخ رشد ط يعي جمعيت  .نفر جمعيت در طي يک سال است

يک منطقه برابر با لفر باشد به معني برابري ميزان دام مواليههد و  

چنهيپ  و هوع   ميزان دهام مرگ و مير در آن جامعهه اسهت. هرچنهد   

پ دور از ذهپ است ولي درلورت و وع، جمعيت اي در وا عوضعيتي 

 مي نامند. « ايستا»گونه جوامع را جمعيت ثابت يا 

 1331الی  1311(  شهرستانهاي  استان درده ساله RNI: تحوالت  شاخص نرخ رشد طبيعی جمعيت )3جدول 

ف
ردي

 

 شهرستان

 (RNIنرخ رشد ط يعي)

0377 0373 0377 0331 0330 0332 0333 0330 0331 0331 

 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 موهد 0
 0.3 2.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.7 تربت حيدريه 2
 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 1.7 0.0 س زوار 3

 0.7 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 1.7 0.0 0.2 0.0 نيوابور 0

 2.2 2.2 2.3 2.0 2.0 2.1 0.3 0.3 2.3 2.1 تربت جام 1

 0.7 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3  وچان 1

 0.1 0.3 2.1 0.3 0.7 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 كاشمر 7
 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.7 0.1 1.1 1.7 گناباد 3
 0.2 0.3 0.3 0.0 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 درگز 7
 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3 0.1 0.7 0.7 2.1 تاي اد 01
 1.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 1.7 0.0 0.1 0.3 چناران 00
 2.2 2.2 2.1 2.2 2.2 2.1 0.7 0.7 2.2 2.0 دواف 02
 0.0 0.7 0.1 0.1 0.7 0.7 0.0 0.1 0.1 2.0 فريمان 03
 0.7 2.1 2.0 2.1 2.0 0.7 0.7 0.7 2.1 0.0 سردس 00
 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 بردسكپ 01
 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 رشتبوار 01
 0.1 1.0 1.3 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 مه والت 07
 0.3 0.3 2.1 0.3 0.7 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 دليل آباد 03
 0.1 0.0 1.7 0.3 0.1 0.1 0.0 0.7 0.7 0.1 كالت 07
 0.1 1.3 0.1 1.7 0.1 0.1 1.7 1.3 0.3 0.0 تحت جلگه 21
 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 1.7 0.1 0.2 جويپ 20
 0.7 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.3 0.2 جغتاي 22
 0.1 0.1 1.7 1.7 1.7 1.7 0.1 1.7 0.1 1.7 بجستان 23

 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.2 0.0 0.1 كل استان

 0331، 0331من ع: اداره كل ث ت احوال دراسان رضوي، مجموعه آمارهاي جمعيتي ،سالهاي 

ثابهت   رشد ط يعي جمعيت در طي چنديپ سال برابهر و چنانچه نرخ 

است و اگر نهرخ  « جمعيت با نرخ رشد ثابت»باشد، ايپ جامعه داراي 

رشد ط يعي جمعيت جامعه اي پاييپ تر از لفر باشد، جمعيهت ايهپ   

 جامعه، رو به نابودي و اضمحالل پيش مي رود. 
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پهس   تحوالت نرخ رشد ط يعي جمعيت استان حاكي از ايپ است كه

 0.1. به سطوح   لي برگوهته و بهه    71از كاهش در نيمه دوم دهه 

درلد رسيده است. همانطور كه مهورد انتظهار اسهت، شهرسهتانهاي     

تربت جام، دواف، تاي اد، وسردس از سطح نرخ رشد باالتر از سطوح 

 نرخ رشد ساير شهرستانها  بردوردار بوده و هستند.

 نرخ رشد مطلق جمعيت:   

كهه نوهانه دصولهيت    « ) مرگ و مير»و « مواليد» بروز دو پديده 

فيزيولوهيكي انسان هاست( به لهورت ط يعهي رخ مهي دههد ولهي    

مهههاجر »و « مهاجرفرسههتي» پديههده سههوم كههه دههود بههه دودسههته 

تقسي  مي شود، پديده اي ادتياري است و بروز آن موجهب  «پذيري

رخ رشد مطلق عالوه بر بنابرايپ در نتغيير مكاني جمعيت مي شود . 

دو عامل والدت و وفات ، مهاجرت نيز بعنوان يكي از عوامهل تهاثير   

 گذار بر جمعيت لحا  گرديده است.

همانگونه كه مواهده مي گردد نرخ رشهد مطلهق بيوهتر از نهرخ رشهد ط يعهي       

 جمعيت است كه ايپ نواندهنده مهاجرپذيري استان مي باشد.

 31الی 31: تحوالت نرخ رشد متوسط ساالنه جمعيت شهرستانهاي  استان ازسال4 جدول

 شهرستان رديف
 ساله بيپ دوسرشماري(01مقطع )

31-01 01-11 11-11 11-71 71-31 

 2.0 0.0 1.0 0.0 2.7 موهد 0

 2.0- 0.7- 0.1 0.7 0.1 حيدريه تربت 2

 2.1- 0.1 3.1 2.3 1.1 س زوار 3

 1.1- 0.2 3.2 2.3 0.0 نيوابور 0

 0.1 1.3- 7.3 2.2- 2.7 جام تربت 1

 1.1 0.1 2.0 0.1 1.3  وچان 1

 2.2- 0.1- 3.7 3.2 0.3 كاشمر 7

 2.1- 0.1 2.3 0.7 1.7 گناباد 3

 1.3- 0.3 2.2 0.1- 1.3 درگز 7

 0.3 1.3- 7.0 - - تاي اد 01

 1.3 - - - - چناران 00

 0.3 - - - - دواف 02

 0.2 - - - - فريمان 03

 0.7 - - - - سردس 00

 1.3 - - - - بردسكپ 01

 0.71 0.17 1.11 2.70 2.11 كل استان
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 0331سال گذشته بر حسب سپ و آدريپ محل ا امت   لي: آبان  01مهاجران وارد شده طي  -: 1جدول 

 جمع گروه سني

 محل ا امت   لي

 شهرستان محل سرشماري
ساير شهرستان هاي استان 

 سرشماريمحل 
 شهرستان ساير استان ها

 دارج از كوور
 اظهار
 نوده

 آبادي شهر آبادي شهر آبادي شهر

 2 0 012 1107 0010 7031 7371 3337 27772 جمع 

 1 1 1 033 1 373 217 203 733 ساله  0-1

 1 1 1 220 32 713 103 270 0300 ساله  7-1

 0 1 1 031 021 133 0017 307 2007 ساله  00-01

 1 1 2 307 277 727 0012 010 3310 ساله  07-01

 1 0 010 0701 272 2202 0120 112 1017 ساله  20-21

 1 1 23 0117 233 0700 711 130 1210 ساله  27-21

 1 1 1 112 037 0101 303 331 3112 ساله  30-31

 0 1 00 273 003 721 011 032 0737 ساله  37-31

 1 1 00 020 07 013 371 213 0010 ساله  00-01

 1 1 1 77 12 071 312 11 720 ساله  07-01

 1 1 1 31 17 231 313 002 777 ساله  10-11

 1 1 1 23 07 31 077 02 371 ساله و بيوتر  11

 . ) ر. پ (  -مركز آمار ايران –مأدذ 
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 0331شهرستان محل ا امت فعلي: آبان  سال گذشته بر حسب آدريپ محل ا امت   لي و 01مهاجران وارد شده طي  -1جدول 

 شهرستان محل

 ا امت فعلي 
 جمع

 محل ا امت   لي

 شهرستان محل سرشماري
ساير شهرستان هاي استان 

 محل سرشماري
 شهرستان ساير استان ها

 دارج از كوور
 اظهار

 نوده 
 آبادي شهر آبادي شهر آبادي شهر

 2073 03712 21370 277700 10730 200031 031700 000021 720170 جمع ........

 07 1 210 2731 120 3700 1131 0072 00321 بردسكپ .......

 11 3 201 3007 703 1377 1121 2013 03103 تاي اد .......

 010 311 000 1033 0330 01323 03332 1200 33011 تربت جام ....... 

 003 17 312 1713 0307 00307 01377 1130 31213 تربت حيدريه ....... 

 0 03 011 3017 0701 01701 1132 3213 20711 چناران .......

 01 2 20 301 703 0100 0223 371 0331 دليل آباد .......

 12 0 211 2377 112 1112 3772 0271 03710 دواف .......

 00 0 037 2701 271 0310 0073 0731 03077 درگز .......

 33 1 007 0270 307 0733 0111 301 1312 رشتبوار .......

 37 073 0320 20731 307 03013 20027 7107 70237 س زوار .......

 21 01 37 0720 307 0113 3171 701 01707 سردس .......

 30 0 277 3103 773 1037 0210 2133 01171 فريمان .......

 011 011 171 3317 117 7733 1111 2207 27177  وچان .......

 2 0 012 1107 0010 7031 7371 3337 27772 كاشمر.......

 0 02 01 771 003 2130 2307 170 1730 كالت .......

 37 33 102 0733 101 1177 1372 3311 20017 گناباد .......

 0110 07701 03730 031217 01117 001137 00211 11103 031331 موهد .......

 1 1 200 0011 777 0301 0171 172 1320 مه والت .......

 030 073 0170 07233 2011 07300 27723 00321 30111 نيوابور ....... 
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 سال گذشته بر حسب جنس ، سپ و علت مهاجرت 01برآورد مهاجران وارد شده طي  -7جدول 

جستجوي كار  جستجوي كار جمع جنس و سن

 بهتر
 پایان تحصيل تحصيل انتقال شغلی

 07307 30311 07121 10701 17207 720170 زن .......... مرد و
 37 717 1 1 1 010110 ساله ......... 7-1
 270 02303 002 122 0373 33331 ساله .... 00-01
 2112 31312 103 0123 0170 013330 ساله .... 07-01
 1733 31030 3231 1070 01313 072337 ساله .... 20-21

 1107 1331 3137 00101 07113 073013 ساله .... 27-21

 2201 0701 00777 00123 03171 71217 ساله .... 30-31

 101 711 01111 3027 7371 17722 ساله .... 37-31

 202 001 7100 0307 0723 33372 ساله .... 00-01

 72 217 0171 3133 2731 21770 ساله .... 07-01

 23 37 3330 3121 3171 30073 ساله .... 10-11

 0 33 070 301 0011 00130 ساله و بيش تر ...... 11

 7231 03771 02031 07203 10210 107177 مرد ........

 01 372 1 1 1 12002 ساله .......... 7-1

 72 1132 320 270 301 03101 ساله .... 00-01

 0171 01331 212 0130 3033 10110 ساله .... 07-01

 2117 00723 2101 0701 7132 001123 ....ساله  20-21

 3032 3371 1717 01137 07731 017127 ساله .... 27-21

 0001 0227 7700 01331 02133 13111 ساله .... 30-31

 011 012 7117 7111 1102 32377 ساله .... 37-31

 202 303 1201 0123 0330 20131 ساله .... 00-01

 17 002 3720 3332 2017 00173 ساله .... 07-01

 22 11 2773 3303 3210 07333 ساله ....  10-11

 0 03 307 701 0113 7213 ساله و بيش تر ...... 11

 3100 01321 7131 0110 7710 010771 زن .........

 20 307 1 1 1 07312 ساله .......... 7-1

 073 1200 020 230 127 01321 ساله .... 00-01

 771 00071 271 002 331 10327 ساله .... 07-01

 3007 01210 107 731 0270 77200 ساله .... 20-21

 3311 2717 0113 710 0733 11037 ساله .... 27-21
 771 131 0333 731 0012 00117 ساله .... 30-31
 011 203 773 071 710 27101 ساله .... 37-31
 1 11 770 273 172 01337 ساله .... 00-01
 23 11 371 210 123 00310 ساله .... 07-01
 0 20 332 273 021 03771 ساله .... 10-11
 1 01 023 10 37 1773 ساله و بيش تر ...... 11
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 سال گذشته بر حسب جنس ، سپ و علت مهاجرت )دن اله ( 01برآورد مهاجران وارد شده طي  -3جدول 

 اظهار نوده  ساير پيروي از دانوار وظيفهپايان ددمت  انجام ددمت وظيفه جنس و سپ

 33003 77071 017371 70701 32130 مرد و زن ..........

 01323 7311 33111 1 1 ساله ......... 7-1
 3217 1773 13177 1 1 ساله .... 00-01
 3170 1172 11201 311 2371 ساله .... 07-01
 0711 7100 12370 00307 03122 ساله .... 20-21
 0020 7112 11377 00010 7722 ساله .... 27-21
 3271 3711 30701 1711 0213 ساله .... 30-31
 2033 3201 22107 273 17 ساله .... 37-31
 0107 1177 03077 2 11 ساله .... 00-01
 0003 1112 3331 01 21 ساله .... 07-01
 0301 3012 01021 31 1 ساله .... 10-11
 0077 1007 3717 1 1 تر ......ساله و بيش  11

 21737 01713 020100 70701 32130 مرد ........
 1130 3311 02200 1 1 ساله .......... 7-1
 0127 2770 31130 1 1 ساله .... 00-01
 0702 3237 20311 311 2371 ساله .... 07-01

 2117 3001 02121 00307 03122 ساله .... 20-21
 2730 1010 1010 00010 7722 ساله .... 27-21
 2100 1777 2313 1711 0213 ساله .... 30-31
 0030 1317 0731 273 17 ساله .... 37-31
 370 3702 0121 2 11 ساله .... 00-01
 177 3127 770 01 21 ساله .... 07-01
 770 1232 0372 31 1 ساله ....  10-11

 711 3003 707 1 1 ساله و بيش تر ...... 11

 07177 33032 231371 1 1 زن .........

 0103 3117 01320 1 1 ساله .......... 7-1

 0133 3222 23007 1 1 ساله .... 00-01

 0713 3011 30300 1 1 ساله .... 07-01

 2273 0111 07310 1 1 ساله .... 20-21

 0171 3373 11271 1 1 ساله .... 27-21

 0277 3001 30333 1 1 ساله .... 30-31

 0317 2370 21230 1 1 ساله .... 37-31

 772 2011 02073 1 1 ساله .... 00-01

 017 0132 3110 1 1 ساله .... 07-01

 320 2331 7133 1 1 ساله .... 10-11

 772 2117 3103 1 1 ساله و بيش تر ...... 11

 ) ر.پ( . -مركز آمار ايران –مأدذ 
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 برآورد نرخ خالص مهاجرت شهرستانها   

به منظور محاس ه دالص مهاجرت؛ از فرمول محاس ه نرخ ادهتالف  

نرخ رشد ط يعي و نرخ رشد ساالنه استفاده نموده اي . بديپ منظهور  

سهاله  و بهر پايهه     01را با نرخ رشهد ط يعهي    31ابتدا جمعيت سال 

، بهرآورد نمهوده و سهپس آنهرا بها جمعيهت وا عهي        71جمعيت سال 

ده ايه . بهديپ ترتيهب حالهل     مقايسه كهر  31سرشماري شده سال 

تفاضل دور   بدست آمده، دالص جمعيت مانهده ناشهي از افهزايش    

غير ط يعي )عمدتا مهاجرت( دواهد بود. همانطور كه مالحظهه مهي   

بجز شهرستان موهد تمام شهرستانها از نهرخ   31-71گردد، دردهه 

دالص منفي مهاجرت بردوردار بوده، بع ارت ديگهر مههاجر فرسهت    

ديده مزبور كه ناشي از حركت جمعيت شهرستاني به سوي هستند. پ

مركز استان و كالن شهر موههد مهي باشهد باعها گرديهده اسهت       

درلد نهرخ مال هت    0.00شهرستان موهد عالوه بر رشد ط يعي ، از 

مهاجرت بردوردار باشد. نرخ رشد مال ت باالي شهرستان موهد كهه  

تانها مي باشد باعها  مقداري از آن ناشي از مهاجر پذيري از ساير اس

 گرديده است نرخ دالص مهاجرت كل استان مال ت باشد.

 71-31:  برآورد نرخ دالص مهاجرت شهرستانهاي دراسان رضوي درمقطع ده ساله 7جدول 

 نام شهرستان رديف
جمعيت  سرشماري شده 

 71سال

نرخ رشد 
 ط يعي

31-71 

برآورد جمعيت 
 31سال

 رشدط يعيبا 

جمعيت  سرشماري 
 31شده سال

دالص تفاضل 
جمعيت ناشي از 

 مهاجرت

نرخ دالص 
 مهاجرت

 0.37 317322 2717107 2110171 0.23 2207771 موهد 0

 1.00- 00717- 373210 333103 0.31 337201 حيدريه تربت 2

 1.77- 30011- 001033 070237 0.23 007103 س زوار 3

 1.10- 23111- 003071 070231 0.33 002710 نيوابور 0

 1.12- 00001- 200011 213171 2.17 201307 جام تربت 1

 1.71- 01331- 031122 212017 0.37 071301  وچان 1

 1.73- 03111- 070311 202772 0.32 031711 كاشمر 7

 1.17- 1231- 001031 001020 0.07 013121 گناباد 3

 0.30- 00072- 71721 71007 0.37 73100 درگز 7

 1.11- 7133- 001772 013131 0.31 027177 تاي اد 01

 1.31- 3733- 001711 007177 0.01 017271 چناران 00

 1.32- 3200- 001373 003122 2.02 72013 دواف 02

 1.10- 0023- 37211 70137 0.17 77111 فريمان 03

 1.27- 2030- 37002 37123 0.77 73110 سردس 00

 1.01- 3120- 17110 72172 0.21 10111 بردسكپ 01

 1.31 031177 1173177 1011031 0.33 0707132 كل استان
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 فهرست منابع:

، 0371شنادتي، تهران، سمت،  زنجاني، ح يب ا...؛ تحليل جمعيت

 .202ص

شناسي، تهران، انتوار،  شيبي، محمد تقي، م اني و مفاهي  جمعيت

 .001، ص0331

، 0373شناسي، ت ريز، دانيال،  ا...؛ م اني جمعيت تقوي، نعمت

 .023ص

 .003همان، ص

ع ا  توسلي و فاضل،  شناسي، غالم كوئپ، برو ؛ م اني جامعه

 .311، ص0317تهران، سمت، 
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 :پژوهش پایهمقاله 

 

  بررسی پدافندغيرعامل در فضای سایبری در ثبت احوال

 5 محمد حاتمي كيا

 کيده:چ

آنچه كه امروزتحت عنوان تهديد درفضاي ساي ري مطرح است 

دروا ع نوعي اعمال مبرب است كه لزوما مغرضانه نيستند اما ماهيتي 

هنگامي كه نتواني  ايپ تهديدات  مبل و مبرب دارند بديهي است كه

چه ازنوع مغرضانه و چه ازنوع نااگاهانه آن به درستي شناسايي دسته 

بندي و ارزش گذاري نمايي   طعانبواهي  توانست راهكارهايي مقابله 

با آنها را نيز به درستي تدبير طراحي و اجرا نمايي  از سوي ديگر آنچه 

ات درحوزه اي با گستردگي و مسل  است ايپ است كه شناسايي تهديد

ونداشتپ پوتوانه پژوهوي علمي و مطالعاتي ي عمق فضاي ساي ر

مورد نياز هيچگاه عملي نبواهد بود و نمي توان تضميپ الزم را براي 

جامع و مانع بودن آن ارايه نمود درايپ مقاله پس ازبررسي روش 

ته و استبراج و ارزيابي تهديد به رددادها و عوامل تهديد پرداد

رددادهاي تهديد و تقسي  بندي سرمايه سازمان را معرفي نموده و 

درپايان نيز نحوه تبميپ تهديدهاي سرمايه هاي سازمان و 

 پارامترهاي شنادت اهميت تهديد را بحا مي كني 

فناوري،  : پدافند غير عامل، سازمان ث ت احوال،واژگان كليدي

 ساي ري فضاي 

  :مقدمه

                                                           
اداره كل ثب  اووال كارشناس مسئول آمار و اطالعات جمعيتي و مهاجرت  -1

 كهکيلویه و بویراومد

 مقدمه: 

با توجه به اهميت فناوري اطالعات در عصر حاضر و رشد سريع و در  

، ايپ بستر به يكي از نقاط بالقوه آسيب  ITعيپ حال نامتوازن سادتار 

پذير و دطرناک در جهان بدل شده است؛ كه ضرورت توجه و پردادت 

سريع و در عيپ حال نظام مند، معقول و هدفمنهد بهه منظهور مصهون     

تهديدات موجود در جهت حفظ امنيت ملي و حري   سازي ايپ بستر از

شبصي شهروندان در فضاي جنگ و مبالمات امروز بيپ المللهي را  

دفهاع غيرعامهل در وا هع مجموعهه تمهيهدات، ا هدامات و        مي طل د.

المقدور بدون نيهاز   هايي است كه با استفاده از ابزار، شرايا و حتي طرح

گيهرد چنهيپ ا هداماتي از     ورتبه نيروي انساني به لورت دود اتكا ل

يک سو توان دفاعي مجموعهه را در زمهان بحهران افهزايش داده و از     

سوي ديگر پيامدهاي بحهران را كهاهش و امكهان بازسهازي منهاطق      

ههاي   سازد. در حقيقت طهرح  ديده را با كمتريپ هزينه فراه  مي آسيب

ه و پدافند غيرعامل   ل از انجام مراحل تهاج  و در زمهان لهلح تهيه   

گردند. با توجه به فرلتي كه در زمان للح جهت تهيه چنهيپ   اجرا مي

گردد ضروري است ايپ   يل تمهيهدات در مهتپ    هايي فراه  مي طرح

حفاظهت ازمنهابع اطالعهاتي سهازمان بهراي       ها لحها  گردنهد.   طراحي

تضميپ و استمرار موفهق فعاليتههاي كسهب و كهار امهري ضهروري و       

ا عيت كه اطالعات و داراييهاي  اطالعهاتي  اجتناب ناپذيراست و ايپ و

نقش اساسي در موفقيت سازمانها ايفا مي كنند نياز به رويكردي جديد 

در حفاظت از آنها را ضروري كهرده كهه تهاكنون فاكتوريههايي ماننهد      

پدافند غيرعامل درون سازماني )رفتار سهازماني غيرعامهل و مهديريت    

قش بنياني در دفاع غير عامل غير عامل( ناديده گرفته شده است كه ن

ا با محيا بيروني و سهازمانهاي ديگهر و در نهايهت در سراسركوهور ر    

 دارد.

 

 

 بررسی پدافندغيرعامل در فضای سایبری در ثبت احوال
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  مساله، اهميت و ضرورت: بيان

با توجه به اهميت فناوري اطالعات در عصر حاضهر و رشهد   

، ايپ بستر به يكهي از نقهاط    IT سريع و در عيپ حال نامتوازن سادتار

دطرناک در جهان بدل شده اسهت؛ كهه ضهرورت    بالقوه آسيب پذير و 

توجه و پردادت سريع و در عيپ حال نظام مند، معقول و هدفمنهد بهه   

منظور مصون سازي ايپ بسهتر از تهديهدات موجهود در جههت حفهظ      

امنيت ملي و حري  شبصي شهروندان در فضاي جنگ و مبالهمات  

  .امروز بيپ المللي را مي طل د

هايي اسهت   موعه تمهيدات، ا دامات و طرحدفاع غيرعامل در وا ع مج

المقدور بدون نياز به نيروي انساني  كه با استفاده از ابزار، شرايا و حتي

گيرد چنيپ ا داماتي از يک سو توان دفاعي  به لورت دود اتكا لورت

مجموعه را در زمان بحران افزايش داده و از سهوي ديگهر پيامهدهاي    

ديهده را بها كمتهريپ     مناطق آسيب بحران را كاهش و امكان بازسازي

هاي پدافنهد غيرعامهل   هل از     سازد. در حقيقت طرح هزينه فراه  مي

گردند. با توجه به  انجام مراحل تهاج  و در زمان للح تهيه و اجرا مي

گردد  هايي فراه  مي فرلتي كه در زمان للح جهت تهيه چنيپ طرح

 .لحها  گردنهد  هها   ضروري است ايپ   يل تمهيدات در مهتپ طراحهي  

المللي در برابر تهديدهاي جديد امنيتي، در پي  هاي بيپ بررسي واكنش

سپتام ر  مهورد توجهه    00و ايع ادير جهان به ويژه حمالت تروريستي 

ها از جمله دولت اياالت متحده آمريكا و لنايع دصولي  بيوتر دولت

بهه   اش  رار گرفت. بنابرايپ بسياري از محققهان و كارشناسهان   وابسته

هاي نويپ در م ارزه با اينگونه حمالت و حفاظهت   فكر استفاده از شيوه

سهاز ماننهد جنهگ و     ها در هنگام بروز حوادث و سوانح انسان از دارايي

حمالت تروريستي افتادند. رويكرد تلفيقي سيسهت  مهديريت يكپارچهه    

 جملهه  از غيرعامهل  پدافند و ايمني و سالمت محيطي، زيست   امنيتي،

 ههاي  ريسک كاهش و موثرتر ارزيابي  ابليت كه باشد، مي ها وشر ايپ

هاي موازي در  تر از طريق حذف فعاليت پاييپ هاي هزينه با را سازماني

نمايهد. لهذا در جههت فهراه  آوردن منهافع       شرايا بحراني فراه  مهي 

ههاي شهنادته شهده     ها، رويكهرد يكپارچهه ارزش   تجاري براي سازمان

مديريت بحران و پدافنهد غيرعامهل را ارتقها داده و      ،فناوري اطالعات 

كند تها حفاظهت از منهابع مهورد نيهاز جههت ارتقهاء امنيتهي          كمک مي

هاي همه جان ه پايداري و استمرار  ها و برنامه ها با دستورالعمل سازمان

المللي در سطح دنيا )ماننهد   سازي استانداردهاي بيپ يابد. موفقيت پياده

هايي كه دود را با ايهپ اسهتانداردها تط يهق     زمان( براي سا7111ايزو 

هها بهراي يكپارچهه كهردن      و تمايل فزاينده در بيپ ره ران آن  اند، داده

وظايف حياتي به ايپ تلفيق كمک كرده است. مواهدات كلي به عمل 

دهد كه مسايل  هاي كوور نوان مي آمده از وضعيت رويكردي سازمان

هاي دفاعي و واكنش به تروريسه    الشتواند ت و موانع سازماني كه مي

 ع ارتند از:  را محدود نمايند،

هاي  آموزش HSE معموالً معدودي از مديران اجرايي با مديران  -

اند  الزم در دصوص مديريت امنيت با الول پدافند غيرعامل را ديده

هاي ناشي از  ها از تبصص فني براي بررسي ريسک و اغلب آن

   .ي بردوردار نيستندجنگ و يا حمالت تروريست

هستند  HSE هاي امنيتي و براي كاركناني كه مسئول ببش  -

شود. لذا، ايپ افراد اغلب  هاي عمومي در نظر گرفته مي عموماً نقش

  – .تاثير كمي در سازمان داشته دسترسي محدودي به منابع دارند

آوري اطالعات، پدافند  فپ  هاي امنيت، كاركناني كه در ببش  -

موغول به كار هستند اغلب پيش زمينه  HSE ل وغيرعام

   .فني و فرهنگي موترک ندارند  آموزشي،

بندي فعاليتي را تقويت  سادتارهاي سازماني سنتي اغلب حوزه  -

هاي آن  كنند. ايپ امر ارت اط و هماهنگ نمودن موثر فعاليت مي

ببوهاي مبتلف درگير با مسايل امنيتي را دصولاً در هنگام بروز 

  .سازد تر مي بحران موكل

هاي  عدم آموزش فني و تبصصي كاركنان در دصوص روش -

ها يا سادتارهاي حسا  در  مديريت پدافند غيرعامل و سازمان

  .شود هاي دوم و سوم واردن مواهده مي حلقه
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 HSE هاي امنيت و نقص در سادتار سازماني و نمودار مديريت

شود  وور ما مواهده ميها يا سادتارهاي حسا ، در ك در سازمان

هاي فني و  بايست سريعاً با برگزاري جلسات و نظرسنجي كه مي

علمي برطرف گردند. در ايپ مطالعه پس از بررسي روند 

ها در يک سازمان، كه همان  گيري و اهداف ايپ مديريت شكل

پذيري  رساني و كاهش آسيب تداوم در توليد، استمرار ددمات

ني و بطور كلي مديريت جامع بحران ها و منابع انسا زيرسادت

هاي پيوگيرانه در مقابل  است، عوامل بازدارنده و واكنش

ساز )جنگ و حمالت تروريستي(  تهديدات غيرط يعي و انسان

گيرند و با ارائه مدل تلفيقي  مورد تجزيه و تحليل  رار مي

از  (D&SEH&S) اي براي مديريت رويكرد يكپارچه  يادشده،

شود.  در يک سازمان توضيح داده مي HSE منظر متبصصان

هاي سازماني به  سپس نتايج مواهدات در روند كنوني واكنش

هاي رويكرد يكپارچه به  امنيت در سطح كوور و استدالل

هاي اساسي به سمت ايجاد  و گام (D&SEH&S) مديريت

هاي  ايپ مدل يكپارچه شرح داده دواهد شد. در پايان چالش

گيرند و  گيري  رار مي د بحا و نتيجهرويكرد يكپارچه مور

پيونهادها جهت راه ردي و بومي كردن ايپ مدل در كوور ايران 

  .شوند ارائه مي

   تحقيق  روش

ايپ تحقيق بر پايه نتايج حالل از بررسي مستندات نحوه استقرار 

هاي پدافند غيرعامل، بحران در سازمانها لورت پذيرفته  كميته

تجوي اينترنتي منابع و متون مرت ا با است. در مرحله اول جس

المللي لورت پذيرفت و بر اسا   موضوع در سطح بيپ

در حوزه فناوري و فضاي ساي ري و تهديدات احتمالي مواهدات، 

 تحليلي كلي لورت گرفت .

  چارچوب نظري:

كلمه پدافند به معناي دفاع بوده و در مقابل آفند : پدافند غير عامل

مي آيد. منظور از پدافند غير عامل مجموعه  بمعني هجوم و حمله

ا داماتي است كه با لرف نظر از منواء تهديد متوجه حفاظت از اشياء 

 توسا هوايي بم اران يک در مالال بطور و پديده هاي موجود باشد.

 كرد: دفاع ميتوان طريق دو به لنعتي مجوعه يک روي بر دشمپ

 بوسيله تيراندازي آن و نظامي، مقابله بمفهوم عامل: پدافند اول

 است. مهاج  هواپيماي بسمت هوايي ضد سالحهاي

 آن كاركنان جان از موثر حفاظت بمفهوم عامل: غير پدافند دوم

 مذكور. بم اران برابر در مجموعه تاسيسات االمكان حتي و مجموعه

 پناه جان و سنگر   يل از ابزار مقداري مستلزم دوم ا دام است بديهي

 ... و آهير همچون دطر اعالم ابزار و كاركنان يكايک به آموزش و

 پدافند مقدورات  اعدتا ا تصادي و لنعتي مراكز كه آنجا از و است

 را موجود وضعيت از حفاظت راه تنها بناگزير ندارند ادتيار در را عامل

 غير )بازدارنده( پدافندي ا دامات بنام موثر اي پديده بكارگيري در

 يابند مي عامل

 سازمان، انسان، يعني اساسي عنصر  چهار براسا  غيرعامل فندپدا

 تريپ مه  كه انسان زمينه در كند. مي فعاليت اطالعات و ابزار

 كه كند مي عمل طوري به عامل غير پدافند رود مي شمار به زيرسادت

 ممكپ حدا ل به را ط يعي حوادث يا و جنگ زمان در وارده دسارات

 كه است نحوي به اطالعات مورد در عامل غير پدافند روش برساند.

 يک در اطالعات تمامي برود، بيپ از حادثه يک اثر بر اسناد اگر

براي حفظ و حراست و تأميپ  شود. نگهداري الكترونيكي فضاي

امنيت محيطي در سازمانها باتوجه به اينكه هر فردي به ذات و فطرت 

قابل تهاج  يا دطر را آفريده شده الهي ، دود داراي حالت تدافعي در م

دارا مي باشد و حفظ تعادل ايپ حالت در رفتار سازماني كاركنان با 

مدير و بالعكس و رفتار گروهي مي تواند رفتاري جهت داده شده و 

موجب پيو رد اهداف پدافند غيرعامل در جامعه باشد . به ع ارتي 

فرهنگ ديگر اينكه فرهنگ پدافند غير عامل بايد در رفتار سازماني 
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سازماني نهادينه شود . با بررسي نگرشهاي منفي يا مال ت افراد در 

سازمان و ميزان تعهدات آنها به ارزشهاي سازماني مي توان به ميزان 

درجه كارآيي پدافند غيرعامل يک سازمان در مقابل دطرات و 

تهديدات پي برد . لذا هرچه ميزان عال ه كاركنان به سازمان افزايش 

ان در رسيدن به اهداف دود نزديكتر شده و به همان ميزان يابد سازم

پاي ندي كاركنان به سازمان وحفظ و حراست از آن و اطالعات آن 

افزايش مي يابد . كليد رفتاري كه به فكر و انديوه يک مدير در 

پدافند غيرعامل كمک مي كند دونوع مي باشد يكي رفتار دفاعي 

اشگرانه در هر دو نوع رفتار فوق غيرعامل وديگري رفتار دفاعي پرد

گرايش و ميل به تبريب دارند .در رفتار نوع اول فرد دو  دود را 

فروكش كرده و ميل به عذر دواهي دارد و به عقب نويني منتج مي 

شود .  در رفتار دوم ميل به ستيزه جويي و پرداشگري را دارد كه با 

د در ايپ شيوه لداي بلند هركس مي دواهد عقايد دود را بيان كن

نامتعارف فرد با دريافت نا اميدي مي تواند بسياري ازموكالت را در 

محيا سازماني دود و يا در تي  كاري دود بوجود آورد و با ضربه زدن 

از طريق عدم حفاظت از اطالعات و يا ضعيف نمودن مهارت دود به 

 اهداف سازمان لطمه وارد كند.

 افند غيرعامل پد تاریخچه و بررسی سوابق جهانی

موضوع پدافند غير عامل در جهان از  دمتي به اندازه تاريخ زندگي 

انسان بردورداراست. ودر طول تاريخ هميوه جزء مهمي از زندگي بور 

بوده است.زيرا ا دامات دفاعي انسان س ب دفع يا كاهش ميزان اثر 

تجاوز مهاجمان ميوود. اما چگونگي دفاع به عوامل و شرايا مبتلفي 

انسانها در دوران حيات دود سعي كرده اند تا با استفاده بستگي دارد و 

از عقل و تدبير و اراده دود بهتريپ راه دفاع را در وضعيت هاي 

متفاوت ، در مقابل تهاج  دشمنانوان انتباب و آن را به كار بندند.در 

ايپ ارت اط ا دامات دفاعي انسان هميوه با استفاده از سالح 

ته است ؛ بلكه در موارد زيادي انسان وتجهيزات جنگي لورت نگرف

براي دفاع ، شيوه هايي را به كار برده كه سالح و تجهيزات جنگي در 

آن پدافند غير عامل نقوي نداشته است .انسان هاي اوليه براي در 

امان ماندن از تهاج  حيوانات وحوي و ديگر دشمنان دود و همچنيپ 

اي ط يعي مالل غارها و هاي دود از مامپ ه براي كاستپ از نگراني

پوشش دردتان استفاده مي كردند. با شكل گيري تمدن هاي اوليه 

استفاده از برج و بارو و دندق و دروازههاي محك  متداول شد.در 

فرمايد: و ما به او  از سوره م اركه ان ياء مي 31 رآن كري  در آيه 

را از  )حضرت داود عليه السالم( سادت زره را تعلي  نمودي  تا شما

آسيب جنگ در امان بدارد پس آيا از شكر گريزانيد؟ در جريان هجرت 

پيام ر اسالم نيز دداوند متعال با استفاده از شگردهاي ادتفاء و فريب 

كه از الول پدافند غير عامل است مانع دسترسي كفار  ريش به 

فرمايند:  نهج ال الغه مي 02ايوان گرديد. حضرت علي )ع( در نامه 

بايد  رارگاه  كه در ميدان جنگ در مقابل دشمپ  رار گرفتيد مي آنگاه

ها و يا در كنار رودها باشد تا پوشش حفا   ها و تپه شما در دامنه كوه

 شما گردد و شما را از دست دشمپ نگه اني كند.

اي ديگر از دفاع غيرعامل در لدر اسالمي جنگ دندق و  نمونه -

ل)ص( با توكيل شوراي نظاميان تدابير و ا دامات دفاعي حضرت رسو

ايپ پيونهاد از  گيري براي احداث دندق دور شهراست ،  و تصمي 

سوي سلمان فارسي مطرح گرديد كه مسلمانان در شهر بمانند ولي 

  دور شهر دندق حفر نموده و در پناه آن آماده دفاع باشند.

 فاع غيرعامل در ایراند

ع جغرافيايي كه ميان دو سرزميپ گسترده ايران باستان به علت وض

النهريپ و پنجاب سند  رار گرفته بود، همچون پلي بوده  جلگه آباد بيپ

اند از آن  شده كه طوايف مهاج  به طرف شرق يا غرب، مج ور مي

وضعيت جغرافيايي و محيا ناامپ، ايرانيان را وادار نمود تا   ع ور كنند.

هاي مسكوني دودرا  هبه منظور در امان بودن از حمله متجاوزيپ، دان

به شكل ده كوچكي بسازند، بنابرايپ به هر گوشه ايپ سرزميپ نگاه 

كنيد،  لعه، برج و بارو، ارگ، كهنده، دربند، دندق و دروازه از ناامني 
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محيا زندگي و توجه و تدبير آگاهانه ايرانيان به مالحظات دفاعي و 

ها  يران با طرحامنيتي حمايت دارد.سادت بناهاي گروهي حصاردار در ا

سه هزار سال پيش سادته شده است .  لعه   هاي گوناگون از  و نقوه

بلوارآباد در شهرستان دوي، حصار ستيل در كاشان،  لعه حسنلو در 

اروميه، تورنگ در گرگان، ت ه حصار دامغان، نوشيجان ت ه بيپ همدان 

 و مالير و...

 قبل از ميالد(: 314دیوار چين )

شي   » ويل دورانت در كتاب تاريخ و تمدن چيپ آورده است كه 

مردي كه به چيپ وحدت ببويد، يكي از نبستيپ « هوانگ تي 

كارهايش متصل كردن و كامل سادتپ ديوارهاي دفاعي مجزايي بود 

كه از ديدگاه براي حفظ چيپ از ا وام بربري شمال سادته شده بود. 

و در  ( طول دارد   كيلومتر 1/20)  ديوار چيپ كه هزار و پانصد مايل

هاي بزرگي به س ک آشوري تع يه شده،  آن دروازه نقاط مبتلف 

تريپ سادتماني است كه بور تاكنون برپا داشته است. ولتر در  عظي 

هاي  گويد: اهرام مصر در برابر آن چيزي جز توده عظمت آن مي

دطوط و  تفكر سادت و احداث ديوارها و اعت ار نيست. سست و بي

االيام به عنوان يک ا دام دفاعي با هدف سد  دههاي دفاعي از  دي 

كردن و ايجاد مانع در مسير تهاج  دشمپ و ممانعت از مواجه شدن 

هاي مبتلف  هاي غافلگيرانه دشمپ مورد توجه دولت و ملت با حمله

در جنگ جهاني دوم كه . بوده است كه تاكنون نيز ادامه داشته است

گذاري  ه از هواپيما و بم اران شهرها و مراكز لنعتي و سرمايهبا استفاد

و پس از آن استفاده از موشک توسا آلمان نازي شروع شد دسارات 

هاي غير  هاي كه به مردم و ببش ناشي از جنگ به دصوص آسيب

نظامي وارد شد نس ت به جنگ جهاني اول سير لعودي داشت و ايپ 

افند غير عامل اهميت مضاعفي موضوع باعا شد تا كوورها به پد

 بدهند

 آلمان: كشور

توسعه پدافند غير عامل را در دستور كار دود  رار داد و عالوه بر      

هاي دولتي، شركتهاي دصولي نيز به لورت داوطل انه و  سازمان

بسياري از تأسيسات و  افتباري در ايپ زمينه با دولت همكاري نمايند.

شود و عالوه  هاي ايپ كوور به لورت دو منظوره احداث مي سادتمان

بحران به پناهگاه  بر كاربردهاي متفاوت در شرايا عادي، در شرايا 

به دطوط راه آهپ  شود كه از جمله ايپ مراكز  ت ديل مي

ها اشاره  هاي بزرگ سادتمان هاي مترو و پاركينگ ايستگاه  زميني،

ها براي استفاده عموم آماده ميگردد. مردم و  د . ايپ پناهگاهكر

هاي ملي و دصولي در لورت رعايت استانداردهاي دفاع غير  شركت

نمايد و سادت پناهگاه  هاي مالي دريافت مي ها كمک عامل از دولت

 ها و مراكز موابه الزامي است. در مدار ، دانوگاه

 در شوروي سابق 

ميالدي تاسيس  0711ر عامل در اواسا سال سازمان دفاع غي     

با تحولي بزرگ  0711گرديد و به سرعت توسعه يافت و از سال 

اي و دو منظوره  هاي ضد هسته تجديد سازمان گرديد و سادت پناهگاه

ها و معابر مترو و  كردن بسياري از تاسيسات مانند ايستگاه

سادت  هاي زير زميني از همان زمان در دستور كار پاركينگ

هاي مقاوم در مقابل انواع بمب و موشک  استحكامات ايمپ و زره

 توسعه يافت.

 در آمریكا 

موضوع  0713هاي برليپ و كوبا در سال  پس از گذشت بحران      

هاي دانگي و دسته جمعي مطرح شد و توسعه پدافند  سادت پناهگاه

به نام  اي بود كه دفاع غير عامل آمريكا غير عامل آمريكا به گونه

 يوجيپ پي ويگر برنده للح نوبل شد.

 در كوور كانادا 
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موضوع پدافند غير عامل مورد توجه دالي م ذول گرديده است      

و دولت مركزي وطيفه دارد در ايپ مورد به تدويپ الول و 

سازماندهي تنظي  همكاري دولت و نيروهاي مسلح، آموزش مسئوالن 

هاي آموزشي محلي،  دويپ برنامهو مردم، استفاده از همياري در ت

ها ا دام نمايد. از  هاي تحقيقاتي و نمونه سازي از طرح گسترش برنامه

اي  هاي مگانتي هسته و پس از انتوار نتايج آزمايش 0710سال 

هاي  آمريكا، كوور كانادا عكس العمل به مو ع دود را با ايجاد سازمان

ور تأميپ بيوتريپ به منظ 0717دفاع غير عامل نوان داد از سال 

هاي دفاع غير عامل و  هماهنگي در امور دفاع غير نظامي، سازمان

ا دامات اضطراري را ادغام نمود كه از مهمتريپ وظايف ايپ سازمان 

جديد، تنظي  و نظ  و امنيت به منظور حفظ حاكميت و تداوم ددمات 

 دولتي است.

 پدافند غير عامل در سازمانها 

نوان دهنده سيست  پدافند غيرعامل در سازمانها  نمودار دايره اي ذيل

 مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوان دهنده نياز پذيرفته شدن موبص در سازمان مي باشهد  تأیيد:  

. در ايپ حالت شبص تمايهل بهه سهازگاري و احتهرام بهه ارزشههاي       

سازماني و گروه را دارد و مطيع آن مي شود مالالً اگر آنهها اسهتفاده از   

دالي در محل كار مي كنند شبص تازه وارد از همهان الگهو    يونيفرم

 فرمان رداري مي كند ايپ گونه مورد تأئيد سازمان  رار مي گيرد . 

در ايهپ سه ک   مورد   ول عامهه(   ) متعارف پيرو سنت و رسوم :

رويه هاي ايجاد شده و وضع موجود مايل و تكيه به روال و ترجيح به ت

دريک محيا كار امپ  ابل پيش بيني است . يعني فرد آنچهه كهه در   

ذهپ دارد آنرا با آنجه موجود اسهت تطهابق داده و از تكهروي و جلهب     

 توجه دودداري مي كند . 

نوان دهنده اعتفاد حفاظهت از دهود بهه همهراه كنتهرل       وابستگی :

يهپ سه ک اجهازه داده مهي شهود      مستقي  يا شبصي مهي باشهد . درا  

اشباص با اطاعت از دستورات به كمک ديگران تصمي  گيري كنهد و  

 تغييرات را درمحل كار يا زندگي شبصي دود به انجام برسانند . 

اجتناب و پرهيز: نوان دهنده دلهره مي باشد كه نياز  وي به حفاظهت  

س ک با دوري از دود و ميل به دروج از شرايا تهديد را دارد . در ايپ 

از فعاليتهاي گروهي ومكالمات و يا ورود افراد دجالتي و بها روبرويهي   

در شرايا غير وا عي نمي تواند واكنش نوان دهند در نتيجهه عكهس   

 العمل دنالي مي شود . 

و 3همانطور كه در تقسي  دايره اي مالحظه مهي شهود شهماره ههاي     

ي است كهه بايهد   كه پر رنگ شده است از  بنيادي تريپ مراحل 1و1و0

در فرد در سيست  پدافند غيرعامل درون سازماني اتفاق بيفتد تا هويت 

و عضههو بههودن در سههازمان ) دههانواده سههازماني ( را احسهها  كنههد و 

 تقسيمات ديگر در مراحل ادامه فعاليت سازماني بوجود مي  ايد . 

ر از موارد مطروحه فوق اينگونه استن اط مي شود كه پدافند غيرعامل د

اشباص بايد از محيا سهازماني حتهي از دهانواده در رفتهار اشهباص      
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نهادينه شود تا بتواند به عنوان پهيش زمينهه  هوي و آمهاده در موا هع      

بحران و تهديدهاي بزرگتر شبصي عامل بوده و  در رفع آنهها سهريعاً   

بتواند عمل كرده و مؤثر باشد . اينگونه است كه بايد مديران بهه ايهپ   

 ار سازماني توجه ويژه اي داشته باشندامر در رفت

 ITدر حوزه  پدافند غيرعامل سازمان

 كالن اهداف 

 به مجاز غير هاي دسترسي عدم از اطمينان حصول و امنيت تأميپ .0

 (ببوي و ملي) كوور  اطالعات و اسرار

 فعاليت در ناپذيري دلل و پايداري از اطمينان حصول و سازي ايمپ .2

 (ببوي و ملي)كوور كنترل و مديريت الكترونيكي هاي ش كه

 و اطمينان توسعه طريق از عمومي و اجتماعي آرامش تأميپ و حفظ .3

 جامعه آحاد اعتماد

 الكترونيكي هاي سامانه و ش كه كاركرد تداوم و لحت به نس ت .0

 عمومي ددمات و سرويس

 از نرم و فرهنگي تهاج  برابر در الكترونيكي دفاع ظرفيت توسعه .1

 اينترنت ملي و المللي بيپ هاي ش كه طريق

 حياتي و ملي سادتهاي زير حوزه در پايداري و امنيت ضريب تقويت .1

 : رسالت

 اطالعات ت ادل فضاي در پايداري و ايمني امنيت، توسعه و تأميپ

 .كوور

 ماموریت:

 و ايمني امنيت، توسعه و راه ردي نظارت هدايت، گذاري، سياست

 ها برنامهدستگاه از پوتي اني و كوور اطالعات ت ادل فضاي پايداري

 و تهديدات دربرابر آسيب كاهش جهت در زيرسادتي هاي ببش و

 .ملي هاي ظرفيت و منابع بكارگيري و ساماندهي طريق از جنگ

  :راهبردهاي اصلی

نهادينه سازي فراميپ و  انونمندسازي تدابير مقام معظ   .0

      ره ري در دصوص پدافند غيرعامل در سازمان ها و 

 دستگاه هاي ذيربا

ساماندهي، انسجام ببوي وهدايت راه ردي مجموعه هاي  .2

علمي، پژوهوي، آموزشي و لنعتي مرت ا با حوزه تبصصي 

آوري هاي بومي و  فاوا در راستاي توليد و توسعه دانش و فپ

 ملي مورد نياز پدافند غيرعامل 

هاي ارت اطي و  توسعه امنيت، ايمني و پايداري در ش كه .3

 هاي بومي آوري الكترونيكي موجود با تأكيد بر فپ

نهادينه كردن الول و مالحظات پدافند غيرعامل در  .0

 هاي توسعه ش كه هاي ارت اطي و الكترونيكي طرح

توسعه فرهنگ پدافند غيرعامل و ارتقاء دانش و شنادت  .1

مسئوليپ و كارشناسان حوزه ارت اطات و الكترونيک از پدافند 

 غيرعامل

يي از دستگاه هاي پوتي ان آسيب پذير و دودكفايي دوداتكا .1

 آوري ها از منابع دارجي فپ

      حمايت از برنامه ايجاد ش كه ملي اينترنت م تني بر  .7

مولفه هاي  امنيت، ايمني، پايداري و متكي بر فپ آوري هاي 

 بومي

مندي از پست  توسعه و تقويت سيست  پست كوور )بهره .3

 بسيار سريع و اميپ(

مندي از ش كه ارت اطي ويژه مديريت كوور در شرايا  بهره .7

بحران جنگ )با مولفه هاي امنيتي و پايداري و ايمني بسيار باال 

 و دسترسي سريع(

توسعه توان كنترل و مديريت بحران و برنامه هاي حراست،  .01

 حفاظت و ضد جاسوسي
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نهادينه كردن مالحظات دفاع غيرعامل و امنيت ملي در  .00

همكاري با كوورها و شركت هاي دارجي در حوزه تعامالت و 

ICT 

نقش پدافندغيرعامل در تامين امنيت فضاي تبادل 

 :اطالعات

به هرگونه ا دام با هدف ايجاد ادتالل، ناكارآمدي يا محروم سازي از 

منابع موجود در فضاي ت ادل اطالعات، جنگ ساي ر اطالق مي گردد. 

تهديد امنيت و يا حفظ امنيت چنيپ عملياتي بطور موبص با اهداف 

ساي ر داراي اهميت روزافزون  پذيرد. جنگ در ابعاد ملي انجام مي

براي ببوهاي دفاعي و امنيتي، ا تصادي و تجاري، سياسي، فرهنگي 

 دنبر باال همانا ساي ر جنگ در ع موفقفاد .الزمه يک و ...  است

انش در د يشافزا با جزمه   يپا و ستا گيردر عنالر امنيتي سطح

 ابل  منيتيا يهااردستاندد.بر اسا  ابو هدانبو ميسرحوزه ساي ر 

 به بايد ،ساي ر يفضا در گيردر عنالر از يک هر دالله ربطو   ول،

 بنتباا رت،لو يپا غير در. نددگر حفاظت ددو ارزش ازهندا

 داراي شک ونبد و دبو هدانبو بهينه انچند فاعيد يمكانيس ها

 شتهدا حمله  صدبديهي است آنهايي كه .ستا غير ضرور يهزينهها

 للياعنالر و ئيهادارا ابتدا بايد پس. ندشومي   مسلح انندد تا ندباش

 تعييپ و تعريف را يساي ر يفضا در مه  ءشياا طالعاتيا ساسيا و

تمامي  گرفتپ نظر در با و نكال يسياستها  ساابر و دهنمو

 نمائي  ييزرپي را فاعيد اتتمهيدات، بايد همه تهديد

 :انواع حمالت

ايپ حمالت شامل فعاليت هايي مي شوند كه : 1حمالت  خاموش

در آنها بدون انجام هرگونه فعاليت ظاهري يا ايجاد تغييرات در 
سيست  هاي آسيب پذير، به آنها نفوذ شده  و منجر به سوء استفاده از 

 منابع سيست  مي گردد.

ايپ حمالت، حمالتي هستند كه به سيست  هاي : 2حمالت  فعال

توانند اطالعات  كنند و مي مي نفوذكامپيوتري زيرسادتهاي حياتي  

باعا بروز حوادث و فجايع ملي و ج ران  وحسا  را دستكاري كنند 

توان، از كار اندادتپ ش كه هاي  مي هاد. از اهداف آننناپذير مي گرد

... و همچنيپ ايجاد وحوت و  ددماتي عمومي مالل ش كه برق، گاز و

 تر  در جامعه و كاهش ميزان اعتماد به دولت و نظام را برشمرد.

 :آناتومی و مراحل یك حمله

تواند  سمتي از  شود كه مي ابتدا يک هدف موبص تعييپ مي -0

آهپ، ش كه برق، ش كة  يک زيرسادت حياتي مانند ش كه راه

ATM .و يا وب سايت هاي دولتي باشد 

 كنند. آوري اطالعات مي شروع به جمع ها مهاج  -2

 از طريق ش كه اينترنت/ مقاالت/ مطالعات و ... -

 هدف.هاي از طريق وب سايت  -

 بر روي وب.  3هاي تست نفوذ انجام آزمايش -

 شناسايي مؤلفه هاي تكنيكي هدف مانند سيست  عامل و ... -

 توساآوري اطالعات از طريق مهندسي اجتماعي ) جمع -

 كنند( كاركناني كه در آن سادتار كار مي

 افتد. حملة ساي ر اتفاق مي -3

بعد از اينكه دسترسي حالل شد، ممكپ است كه حمله تا  -

 مدتي نگهداشته شود.

                                                           
1 The Silent Killers 

2 Active
 

3
 Pen- testing 
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ممكپ است كه حمله موفقيت آميز بوده و يا شكست  -

 ببورد.

اگر حمله موفقيت آميز باشد، هكر آن را از طريق مالتي مديا  -

 كند. و اثر دود را مبفي ميمنتور و يا ردپا 

 گيرد. تحقيق و بررسي جهت حمالت ديگر انجام مي -0

 :مراحل دفاع

همواره اشكال متفاوتي در بردورد با فعاليت هاي مجرمانه در يک 

فضاي ساي ر وجود دارد. در اينجا الزم است كه دو مرحله از مراحل 

 دفاع بررسي شود.

 :1جلوگيري

هاي نفوذ وحمله و مقابله با آنها جهت  ع ارت است از شناسايي راه 

 افزايش ضريب امنيت، ايمني و پايداري .

 از جمله روشهاي جلوگيري مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

 2طراحي امپ و ايمپ و پايدار سيست  ها -

ها،  رار  در لورتيكه امنيت جزو معيارها و الول طراحي سيست 

 از   ل دواهند بود. ايمپ تر و پايدارتر ها بسيار امپ تر و بگيرد، سيست 

 3متو ف نمودن حمالت -

مهي   از ديگر راه ههاي جلهوگيري از حمهالت، متو هف نمهودن آنهها       

باشهد ايههپ روش از طريهق اسههتفاده از تجهيهزات پيوههرفته امنيتههي و    

 وضع  وانيپ الزم، ميسر است.  

 : 1ها ، محدود كردن خرابی4مدیریت حادثه

                                                           
1
 Prevention 

2
 Embed Security into design 

3
 Ban attacks 

4
 Incident management 

5
 damage limitation 

حوادث و محدود نمودن اثرات زيان ار حهوادث، راه  روش هاي مديريت 

تواني  اثر حمالت لورت گرفتهه   هايي هستند كه با استفاده از آنها مي

 را در كمتريپ زمان كاهش دهي .

 ها و هودارها تعييپ آثار، نوانه -

افتد، ابتدا در گام اول بايد آثار  بديپ معني كه و تي حمله اي اتفاق مي

تواند داشته باشد را شناسايي كني ، زيرا با  ه ميو دطراتي كه ايپ حمل

تواني  از پيامدهاي حمالت ديگر و  شناسايي آثار يک حمله مي

 دطراتي كه ممكپ است ايجاد شوند، جلوگيري كني .

 1و پايدار كردن سيست  ها  امپ،  ايمپ -

جهت جلوگيري از نفوذهاي بيروني، ضروري است تا موانعي  ايجاد 

تريپ موانع نفوذ ، استفاده از كلمه ع ور است كه ال ته   ديميكني .  از 

روش هاي جديدتر، استفاده از تكنيک هايي مانند ديوار آتش و يا 

است. ال ته همان طور كه شيوه هاي رمزنگاري  7پروكسي سرور ها

تواند منجر به شكست شوند.  هاي جديد نيز مي شكست دوردند، شيوه

ز الزم است كه ابتدا تمام حمالت و در مورد حمالت فيزيكي ني

تواند انجام شود را، شناسايي كني . مالالً در مورد يک  نفوذهايي كه مي

ش كه اطالعاتي، بايد استراتژي هاي فيزيكي مناسب جهت امپ، ايمپ 

 و پايدار نمودن مراكز داده آن اتباذ نمود.

 3داموشي و تبصيص مجدد -

طور كامل يا به طور جزئي يک راه حل ديگر ايپ است كه سيست  به 

داموش شود و دوباره تبصيص مجدد شود. سيستمي كه متوجه شود 

تحت يک حمله  رار دارد، بايد موانع و     دفاع هايي از دود را بنا نهد 

كند و سعي كند  كه شايد در موا ع عادي از آنها استفاده نمي

كند. ال ته  اند، ايزوله  سمتهايي از سيست  را كه مواجه با حمله شده

                                                           
6
 harden the system 

7
 proxy servers 

8
 Shutdown and reallocation 
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مراحل داموش كردن و تبصيص دهي مجدد بايد به لورت 

 و به سرعت انجام گيرد. 0بالدرنگ

 2پوتي اني -

آوري شده،  نكتة  ابل توجه ايپ است كه بايد همواره از اطالعات جمع

اي پوتي اني كني . ايپ تاكتيک از طريق تهيه نسبه    ل از هر حمله

آيد. بسياري از  ند، به دست ميا پوتي ان اطالعاتي كه ذديره شده

هاي دفاع، نياز به ايپ دارند كه حالت لحيح سيست    ل از  روش

حمله را، جهت تسهيل در بازيابي و تجديد مجدد بدانند. ايپ روش 

براي موا عي است كه حمالت براسا  نقطة شروع د يق و موبصي 

ياري از شوند. بس ها به طور منظ  گرفته مي شود و پوتي ان انجام مي

حمالت موذيانه به كندي و بطور محرمانه، موكالت زيادي را نس ت 

كنند )يعني در اينگونه از  به زماني كه اطالعات سال  بودند، ايجاد مي

حمالت ما زمان د يق سال  بودن اطالعات را نداري  و تاثير حمالت 

هنوز ايجاد نوده است(. در ايپ حالت، جهت ايجاد فضاي سال ، 

هاي سازمان بايد دودشان برنامه هايي براي تهيه نسبه سيست  

 پوتي ان داشته باشند.

  :نتيجه گيري

زمينه ارت اط امنيت در يک سازمان، يک رويكرد يكپارچه با  در

اجتماعي از جمله تهديدات امنيت  هاي امنيت پردادتپ به تمامي مولفه

IT تواند ارزيابي و مديريت ريسک سازمان را ارتقا داده و وجهه  مي

شركت يا سازمان را به ود ببود. همچنيپ موج ات توسعه پايدار 

هاي اوليه پايداري  سازمانها را فراه  نمايد. امنيت و ث ات، مولفه

تواند از  اي و سيست  مديريتي مي هستند و يک رويكرد چند وظيفه

و امنيتي را ارزيابي سازمان  تر بحرانهاي جامع تر و منظري اثرببش

 نمايد.

                                                           
1
 real time 

2
 Backup 

 مه  فيزيكي ازه جنگندا به بايد را يساي ر جنگ و تهديد .0

 .شتاپند

را مي بايست جامع و شامل كليه عنالر  يساي ر يفضا .2

 د.نمو رتصو فيزيكي و غير فيزيكي، نيروي انساني و ...

 رفاكتوبر نقش  ي،ساي ر يفضا نستپدا دالص غ رعلي .3

 ني تاكيد ويژه شود.نساا

به ش كه هاي  كه هستند سيبپذيرترآ هائيركوو مسلماً .0

 فناوري اطالعات نا امپ اتكاي بيوتري دارند.

 يفضابا توجه به گسترش روز افزون كاربري و كاربران  .1

امنيتي  يهاينمنداتو يشافزنياز به ا ان،يرا در يساي ر

 ست.ا  محسو ربسيا نماركووبومي 

ادصه امنيت)امنيت، ايمني و پايداري( مي بايست به ش .1

 همپاي شادصه توسعه توجه شود.

با توجه به عقب ماندن شادصه امنيت نس ت به توسعه در  .7

كوور مي بايست در حدا ل زمان ممكپ ا دامات مقتضي 

 لورت پذيرد.  

  :فهرست منابع

نژاد ، محمد ، آشنايي با جنگ نرم در فضاي ابراهي    -

 0337ساي ري ،تهران 

 0333اسكندري ، حميد ،الگوهاي سناريونويسي ،تهران  -

 موسوي ، پدرام ، الول و م اني پدافند غيرعامل ،، چاپ -

 0371سمت، تهران 

 0333، تهران نيا جعفر، الول پدافند غيرعامل موحدي  -

- Guide to – 9911:0888 BS, 0888 British 

Standards Institution Occupational Health 

and Safety Management Systems, British 
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Standards Institution, London, UK.  

- Occupational Health and Safety 

Managment- 0888:09110 OHSAS,0888 

Systems- Specification, British Standards 

Institution, London, UK. 

- Information Secutity Management - - 

2:2112-9988 BS, 2112 Specification for 

Information Security Managment Systems, 

British Standards Institution, London, UK. 

- Performance Evaluation: A New 

Approach for Integrated paper, ‘00120:2111 

Managment Systems based on the AS/NZS 

Postgraduate Symposium, Central 

Quensland 2112 presented to 2112 

University – Rockhampton, October 
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 معرفی آثار پژوهشی:

  

 طرح پژوهشی با عنوان: 

  محجورین در نظام حقوقی ایران و ثبت احوال

 

 5صمد شهریاری

 چكيده:

ع ارت است از اينكهه   ،آنچه در ايپ نوشتار سعي بر طرح آن شده        

در جامعه افرادي وجود دارند كه نيازمند حمايتند،  انون نيز سعي بهر آن  

دارد كه تا حد ممكپ از ايپ افراد حمايت كند در ايپ راستا كه ببوي از 

موضوع بحا ما را در ايپ مجموعه شامل مي شود سعي بهر ايهپ شهده    

ست تا حداالمكان به معرفي ايپ اشباص پردادته و نوع حمهايتي كهه   ا

 انون از آنها به عمل مي آورد بيان گردد، ابتدا وضعيت آنها مورد بررسي 

 رار دواهد گرفت. در ضمپ بحا بيان دواهد شد كه نوع ايهپ نهاتواني   

گاهي به علت كم ود سپ، گاهي به علت عهدم تكامهل شهعور و گهاهي     

مي باشد كه پس از بيان اولاف موترک آنها هر يک از  ادتالل مواعر

انواع محجوريپ را يک بهه يهک مهورد مطالعهه  هرار دهواهي  داد و بها        

وضعيت آنها آشنا دواهي  شد. و براي هر چه فني تر كردن موضوع، آن 

را در چهارچوب  وانيپ موجود مطهرح نمهوده و از نقهاط  هانوني بحها      

ي كهه ايهپ افهراد در بردهورداري از حقهوق      دواهي  كرد؛ و نهايتاً مسائل

غيرمالي و اجتماعي در ادارات دصولاً اداره ث ت احوال مطرح اسهت  و  

بنابرايپ،در سهمت اول بهر    . وانيپ ناظر بر ايپ روابا دهواهي  پردادهت  

بيان كليات پردادته و به تعريف مفاهيمي همچون حجر و شنادت انواع 

حجر ادتصاص داده شده است تها   آن و بردي مسائل مربوط به اهليت و

                                                           
، دانشجوي استان آذربایجان شرقي كارشناس وقوقي اداره ثب  اووال - 1

  كارشناسي ارشدوقوق خصوصي

براي دواننده در بادي امر، مسهئله روشهپ شهود و همچنهيپ بهه انهواع       

محجوريپ كه ع ارتند از لغار، غير رشيد بهه معنهاي دهاص، )سهفيه( و     

مجانيپ پردادته و هر يک از آنها را به طور كامهل مهورد بررسهي  هرار     

وط بهه سهپ   دواهي  داد. در سمت دوم مقالهه بهه توهريح مسهائل مربه     

رشدومقررات فعلي حاك  بر ايپ امر روشپ دواهد شد. در سمت سوم به 

بيان رهي  هاي حمايتي كه  انون براي آنها تهدارک ديهده اسهت اشهاره     

دواهي  كرد. ايپ  سمت از اهميت دالي بردوردار است چرا كهه در آن  

اشبالي كه مي توانند به نمايندگي از محجهور بهه امهور وي بپردازنهد     

د مطالعه  رار گرفته در سمت چهارم به  وانيپ و مقررات و ببونامه مور

ها، آئيپ نامه ها و دستورالعمل هايي كه در ث ت احهوال در ايهپ زمينهه    

وجود دارد مي پردازي  و در آدريپ  سهمت مقالهه كهه ع هارت اسهت از      

نتيجه گيري كلي از آنچه كه مورد بررسي  رار گرفته است همچنيپ در 

پيونهادهاي دود را در رابطه با بردي موارد كه نياز به توجه ايپ  سمت 

بيوتري دارند بيان دواهي  كرد.اميد است با بحا و طرح مهوارد ضهعف   

 انون، توجه  انونگذار و دست اندركاران در ايپ زمينه جلب شده و ا دام 

 به الالح آن نمايند.  

 

  كلمات كليدي:
 محجور، نظام حقو ي، ث ت احوال

  

 طرح پژوهشی
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 معرفی آثار پژوهشی:

 

 حقوق ی  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

بررسی ماهیت و عوامل جعل اسناد سجلی و هویتی و آثار فقهی و 

 حقوقی آن

 

1ی عطیه آفتاب  

 چکیده:

عوامل جعل ت و يماه يپژوهش حاضر تحت عنوان بررس

آن با استفاده از روش  يو حقو  يو آثار فقه يتيو هو ياسناد سجل

 تحليلي توليفي به بررسي اسناد هويتي و جعل آنها مي پردازد. 

بر ايپ اسا  سوال اللي پژوهش به ايپ لورت تعريف شده 

است كه ماهيت و عوامل جعل اسناد سجلي و هويتي و آثار فقهي و 

زير طرح فرضيه  الذكر فوق بررسي مساله ي حقو ي آن چيست؟ براي

: استفاده ا تصادي و ابزاري يكي از عوامل جعل اسناد سجلي شده است

 باشد.و هويتي بوده و جعل شناسنامه جرم مي

 :نتايج حالل از ايپ پژوهش نوان مي دهد  

 و فروش و دريد جرم جمله از هويت به اسناد مربوط جراي 

 است و يافته سازمان بزهكاري هاي گروه ا  ال مورد ها آن جعل

 ايپ ارتكاب با امنيتي جراي  حتي و ا تصادي و مالي جراي  از بسياري

 باشد. مي ارت اط در اسناد هويت از ها استفاده سوء گونه

                                                           
1

 كارشنا  اداره كل ث ت احوال استان دراسان جنوبي - 

 

 

 

 

همچنيپ هر گونه جعل اع  از جعل سند يا هويت از منظر  

سياري از موارد از فقه اسالمي و حقوق ايران جرم بوده و حيله نيز در ب

 شود.منظر فقه ناشايست و نادرست بوده و گناه محسوب مي

 

 جرم جعل، جعل هويت، جعل اسناد،  :واژه كليد
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