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در برابر حمالت تروریستیهای آسیب پذیر کالن شهرها ناولویت بندی مکا   

 AHP تحلیل سلسه مراتبی با استفاده از مدل

 

  ، قاسم کرمی علی اکبر دبیری،  عتجواد اطا

 

 چکیده

ی گیری گروههای تروریستی و اقدامات آنها در سراسر جهان به عنوان یک چالش اساسی براشکلدر سال های اخیر 

مسلح شدن تروریست ها به ابزارهای جدید، جوامع امروز را بیش از از سوی دیگر . دولت و کشورها مطرح شده است

در این میان شهرها و مخصوصاً کالن شهرهای بزرگ یکی از . پیش با خطر حمالت تروریستی مواجه کرده است

نمادین برای  ارزشهمچنین و  ادی و سیاسیاقتصهای دلیل تمرکز جمعیتی، وجود زیرساختفضاهایی هستند که به 

 .دهدتروریستی سه مورد آن در شهرها رخ می هر چهار حملهاز به طوری که  .حمالت تروریستی جذابیت زیادی دارند

ضمن طبقه بندی و ارائه تصویری از حمالت تروریستی  تحلیلی انجام شده است، -که با روش توصیفی در این پژوهش

پذیری بیشتری در برابر حمالت های که آسیبمکاندر مناطق مختلف جهان،  و کالن شهرها در شهرهای جهانی

-اصل از این پژوهش نشان مینتایج ح. شناسایی شده استتحلیل سلسله مراتبی تروریستی دارند با استفاده از مدل 
مادین و سیاسی هستند، های که دارای ارزش نهای حیاتی و مکانعمومی، زیرساختکه به ترتیب مکان های دهد 

 .بیشترین میزان آسیب پذیری و امکان وقوع حمالت تروریستی را دارند

 

 .های آسیب پذیر، مکان تحلیل سلسله مراتبیکالن شهرها، مدل تروریسم، حمالت تروریستی، :  واژه های کلیدی

 

                                                                 
-
1
 دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی  
 دانشگاه تربیت مدرس -دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی -  
 مدرس تربیت دانشگاه -سیاسی جغرافیای دکتری دانشجوی -  



 

   

 

 مقدمه - 

جوامع مختلف رواج داشته ها، دولت و واحدهای سیاسی در میان گیری اولین حکومت ترور از شکل

در چند دهه گذشته . اما تروریسم با مفهوم جدید خود، در پی از انقالب کبیر فرانسه مطرح شد. است

و از اواخر قرن بیستم میالدی با توسعه تکنولوژی و ابزارهای ارتباطی، گسترش سالح های پیشرفته، 

به قدرت و نقش ایدئولوژیک؛ روز به روز های قومی، ملی و ندهی پیچیده و شکل گیرهای انگیزهسازما

نه به گو (1: 31 2ایزدی و دبیری، )های تروریستی افزوده شده استها و سازمانآفرینی سیاسی گروه

امع، کشورها و شهرها را ای جهانی تبدیل شده است و بسیاری از جوای که امروز تروریسم به پدیده

 را تروریستی حمالت از توجهی قابل سهم شهرها کالن مخصوصاً و شهرها میان این در. کندتهدید می

 و شهرها کالن در تروریستی حمالت مهمترین و ترین بزرگ که ای گونه به اند داده اختصاص خود به

ترین به عنوان بزرگ 1002سپتامبر  22حمالت تروریستی  .پیونددمی وقوع به کشورها ها پایتخت

های خاصی در این مکانعالوه بر . نیویورک به وقوع پیوست در شهر جهانی ،حمله تروریستی تاریخ

شدیدی در ها رعب و وحشت ها است که با حمله با این مکانها مورد توجه تروریستفضاهای شهر

ها برای شناسایی این مکان. شوندمی کنند و به اهداف سیاسی خود نزدیکمیان جامع هدف ایجاد می

های آسیب پذیر را در برابر استفاده نمود و براساس آن مکان اتبیتحلیل سلسه مرتوان از مدل می

 . بندی نمودردهحمالت تروریستی 

 روش تحقیق - 

ای و  در جمع آوری اطالعات  از منابع کتابخانه. تحلیلی است -روش مطالعه این پژوهش، توصیفی

بندی و رده بندی  همچنین در اولویت .استفاده شده استهای علمی  نادی و همچنین وبسایتاس

 Expertمکان های آسیب پذیر در برابر حمالت تروریستی از مدل تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار 
choice استفاده شده است. 

 مبانی نظری - 

 کالن شهر و شهر جهانی - - 
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 در یک جهانی سطح در که شهری از است عبارت پیداست آن اسم از که همانطور «جهانی شهر»

 بودن امکانات دارا مستلزم که این بر عالوه اعتبار این. باشد اهمیت و اعتبار دارای صخا حوزة

 از تعامالت بین المللی بر تأثیرگذار هایحوزه از یکی در تواندمی است، مدرن ارتباطی و زیربنایی

 وجود مانند هابرخی مؤلفه اساس بر جهانی شهرهای. باشد آن مانند و سیاست فرهنگ، اقتصاد، جمله

 وضعیت گردشگری، و حجم مهاجرت فرهنگی، تنوع چندملیتی، شرکتهای مرکزی دفاتر وجود عدم یا

پور موسوی و دیگران، )اندشده دست شناسایی این از مواردی و اطالعاتی و ارتباطی زیرساختهای

 و هنگفر اقتصاد، هایحوزه از یکی در یا جهانی بین المللی سطح در که کالنشهری هر( 21: 30 2

 و سلطه فرماندهی، نظیر کارکردهایی برتر، قطب و یک مرکز به عنوان و باشد تأثیرگذار بتواند سیاست

 در کنگ هنگ مانند بزرگ ایمنطقه سطح در) ژئوپلیتیکی خود فضای در بین المللی کنترل

 . است جهانی شهر منزلت دارای گیرد، عهده بر را( آمریکای التین در میامی یا آسیا جنوبشرقی

 فاقد چون نمود، لحاظ شهر جهان یا جهانی شهر تواننمی قاهره را تهران، مانند کالنشهرهایی

 ارتباط، خوش است بین المللی، شهری کالن جهانی شهر دیگر، به عبارت. هستند فوق کارکردهای

 هایاختزیرس حداکثر بانفوذ که و متعامل ساز، جریان تأثیرگذار، ناهمگون، شده، قطبی مشارکتی،

 اقتصاد،) شدن جهانی های اصلی حوزه همة یا یکی در و باشدمی دارا را ارتباطی و شهری الزم

 مانند) مستقل نسبی تسلط چند قاره، یا یک از گسترده ژئوپلیتیکی منطقه یک بر( سیاست فرهنگ،

( آسیا در طتسل با سنگاپور و مانند هنگ کنگ) مشترک یا( التین آمریکای حوزه بر تسلط با میامی

 (.24-24همان، )دارد

 تروریستی حمالت و تروریسم - - 

 به و فشار و وحشت حکومت اصل به تروریسم و آمده ترس و وحشت معنی به فرانسه در تروریسم واژه

 ترور برای فارسی زبان در. شود می اطالق گردد، دفاع ترور و سیاسی های قتل از آن در که ای شیوه
 وسیله به سیاسی قتل معنی به فارسی زبان در ترور دهخدا، نامه لغت مطابق. است نشده یابی معادل

اصطالح تروریسم در زبان انگلیسی برای اولین (.  884: 5 ج دهخدا، نامه لغات)است شده معنا اسلحه

تروریسم با . (Alex P Schmid,2334: 21) میالدی مورد استفاده قرار گرفت 2514بار در سال 
 مجمع قطنامه در. میالدی مطرح شد 2443د، در پی از انقالب کبیر فرانسه در سال مفهوم جدید خو

 که جنایی اقدامات عنوان به تروریسم دوم، پارگراف در 1000 فوریه 1 مصوب 22/52 شماره عمومی
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 گیرد می صورت سیاسی اغراض با ها آن از خاصی گروه یا و مردم عموم در وحشت ایجاد قصد به
تاکنون هیچ تعریف جامع و مانعی از تروریسم که با این حال (.  Koechler, 1001)است شده تعریف

دانشگاهیان، سیاست مدارن، کارشناسان  .مورد توافق تمام کشورها و سازمان ها باشد ارائه نشده است

به طوری که در برخی از . امنیتی و روزنامه نگاران تعاریف مختلفی از تروریسم را ارائه می دهند
اریف به طرز عمل سازمان های تروریستی تاکید می شود  و در برخی دیگر از آنها به انگیزه و تع

شخصیت تروریست ها پرداخته می شود، عده ای نیز به شیوه عمل فردی تروریست های می 

شاید به همین . روریسم بسیار مجادله برانگیز استبنابراین تعریف ت( Ganor, 1001: 130)پردازند
مورد آن ها از  30تعریف در مورد تروریسم وجود دارد که از این تعداد،  121ت که بیش از دلیل اس

تقریباً یک صد کشور از . (  :Spencer, 1008)سوی حکومت ها و دیگر نهادها به کار گرفته می شود
کشورهایی که طی  2جدول شماره . پایان جنگ جهانی دوم هدف حمالت تروریستی قرارگرفته اند

تقریباً دو سوم این حمالت در دو . دوره در معرض اقدامات تروریستی بوده اند را نشان می دهداین 

دهه گذشته صورت گرفته و کشورهای محل وقوع این حمالت نیز هنوز در معرض این تهدید می 
سی و چهار کشور در این جدول مسلمان هستند که نشان از آسیب پذیری مسلمانان در مقابل . باشند

 2255حدوداً  1002تا  2340بر اساس آمارها از سال (. 245: 44 2کوهن، )ت تروریستی داردحمال

بدون )نفر کشته شده اند 104 رویداد تروریستی در سراسر دنیا اتفاق افتاده است که در طی آن 
 ,Pape)درصد تعداد کشته مربوط به حمالت انتحاری بوده است 24که (سپتامبر 22احتساب حمله 
آمارهای جدیدتر نشان دهنده افزایش تعداد و قربانیان حمالت تروریستی است به (. 2  : 100

کشور جهان به وقوع پیوسته  40حمله تروریستی در  20000بیش از  1022طوری که تنها در سال 
 (NCTC, 1021:3).نفر بوده است  21500که نتیجه آن کشته شدن بیش از 

.1022تا  1004تروریستی بین سال های  توزیع فضایی حمالت:  2نقشه شماره   
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(Data sources: terrorist incidents—National Counterterrorism Center, 1021 ) 

 AHPمدل تحلیل سلسه مراتبی  - - 

ها طراحی شده برای تصمیم مراتبی  یکی از جامع ترین سیستم یا فرایند تحلیل سلسه AHPروش 

گیری که به یک روش تصمیم: عبارتست از  AHPت و بنا به تعریف گیری با معیارهای چندگانه اس

این رویکرد امکان . توان تصمیماتی که وابسته به معیارهای مختلف است را اتخاذ نمودوسیله آن می

کند و همچنین امکان در نظر گرفتن ا به صورت سلسله مراتبی فراهم میفرموله کردن مساله ر

این فرایند طی دو مرحله ذیل ( 5: 44 2قراگوزلو، )را در مساله دارد  معیارهای مختلف کمی و کیفی

 :انجام می شود

اولین قدم در فرایند تحلیل سلسله مراتبی ایجاد یک نمایش گرافیکی از مساله : ساختن سلسه مراتب 

 .می باشد که در آن هدف؛ معیارها و گزینه های نشان داده می شوند

شنامه مقایسات زوجی برای بررسی استفاده از پرس(:  وزن دهی)ه وزنانجام مقایسات زوجی و محاسب

پرسشنامه مذکور طیف مقایسه . باشده ها ابزار کاربردی روش مذکور میجعیت برای معیارها و گزینار

سازد تا دانش و تجربه را به طور مقایسه تصمیم گیرنده را قادر می این. را استفاده می کند 3-2ای 

خته و تعیین کند که یک عنصر تا چند برابر بر عنصر دیگر با لحاظ معیار غالب شهودی متحد سا
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مدل تحلیل مقیاس مقایسه مورد استفاده در ( 2)جدول شماره . این مقایسه از انواع صحیح است. است

 .(223: 44 2سلطانی، )دهدسلسله مراتبی را نشان می

 سلسله مراتبی برای وزن دهیمقیاس مورد استفاده در مدل تحلیل :  2شماره  جدول

 

 (22: 45 2قدسی پور، )

 یافته های تحقیق -4

 حوادث تروریستی در شهرها -4- 

نفر  000 4حمله تروریستی بوده اند که بیش از  21000در چهار دهه گذشته، شهرها هدف بیش از 

ه است و از هر پنج از هر چهار حمله تروریستی سه مورد آنها در شهرها رخ داد. تلفات متحمل شده اند

اهمیت حمالت . تلفات در حمالت تروریستی نیز چهار مورد آنها در شهرها اتفاق  افتاده است

 ,Savitch)نیان اصلی حمالت هستندتروریستی در شهرها به این دلیل است که غیر نظامیان قربا

ات ناشی از آن در لفاز حمالت تروریستی و تی از کشورها درصد باالیی بنابراین در بسیار (  :1004

 . افتدشهرها اتفاق می

های سهم نواحی شهری و غیرشهری از حمالت تروریستی در کشورها و سرزمین:  1جدول شماره 

 2348-1005 مختلف
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Source:Data from RAND database, available at www.tkb.org. Type 2 data. 

تبع آن بازتاب ها و پیامدهای حمالت تروریستی نیز  عالوه بر این همه شهرها با هم برابر نیستند و به

شهرها ممکن . شهرها در اندازه، عملکرد، اهمیت و ارزش نمادین با هم متفاوت هستند. متفاوت است

خاصی داشته  متفاوت، با درجات مختلف و به دالیل گوناگون تجربیات تروریستی مسیرهایاست در 

نها، کالن شهرها را به سه دسته آای شهرها و درجات تفاوت هدرک تفاوت ها و ویژگی برای.  باشند

صه شهرهای جهانی خال طور به. کنندتقسیم می( اصلی)مهم شهرهای  و پلیسشهرهای جهانی، مگا

مگا به  شهرهای. شوندخود در شبکه شهری جهان تعریف می و موقعیت فرماندهیبراساس جایگاه 

به واسطه یک  مهمشود و شهرهای اندازه و وزن تعیین میحی وسیع و های انبوه، نواواسطه جمعیت

در حالی که شهرهای جهانی، مگا و بزرگ با . شوندبه فرد یا عملکرد حیاتی تعریف میویژگی منحصر 

است که همه آنها آن این مطلب اند و ژگی کلی با هم مشترکیکدیگر متفاوت هستند، در یک وی

 .(Savitch, 1004: 25-28)شهرهای نخست هستند

 شهرهای مهم، مگا و جهانی:  2مدل شماره 
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(Savitch, 1004:  ) 

درصد باالیی از حمالت تروریستی در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، یونان، ژاپن، اسپانیا، بریتانیا و 

  جدول شماره . افتدفاق میهستند در نواحی شهری ات مهمامریکا که دارای شهرهای جهانی یا مگا و 

شهرهای جهانی، مگا و مهم را نسبت به کل حوادث تروریستی در کشور و میزان مرگ و میر آن سهم 

همان طور که مشاهده می شود بعضی از شهرهای جهانی مانند لندن به تنهایی . ها را نشان می دهد

. درصد قربانیان را به خود اختصاص داده است 33و درصد از کل حوادث تروریستی کشور  45

درصد از کل قربانیان تروریست  32و  31شهرهای جهانی دیگر مانند نیویورک و پاریس نیر به ترتیب 

این امر نشان دهنده میزان آسیب پذیری کالن شهرها در برابر . در کشور را به خود اختصاص داده اند

 .حمالت تروریستی است
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-1005سهم شهرهای جهانی و کالن شهرها از حمالت تروریستی و قربانیان آن ها :   ره جدول شما

2384 

Source: A Comprehensive Databank of Global Terrorist Incidents and rganization. The 
National Memorial Institute for Prevention of Terrorism (MIPT), available at 

www.tkb.org. 

 اولویت بندی مکان های آسیب پذیر کالن شهرها در حمالت تروریستی -4- 
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مورد حمله قرار دهند در کالن شهرها  کنند مکان های را یت آن است که تروریست ها تالش میواقع

 .ویژگی ها زیر را داشته باشند که

اه داشته انسانی به همر -مکان هایی مورد حمله قرار می گیرند که تلفات سنگین فیزیکی -2

تلفات انسانی زیاد و همچنین خسارت های مادی شدید، نشان دهنده قدرت و توانایی . باشند

در واقع از نظر تروریست ها هر چه حمله تلفات انسانی و مادی بیشتری .گروه تروریستی است

بنابراین مکان های مورد هدف قرار می گیرد که تلفات سنگینی . داشته باشد، موفق تر است

 .همراه داشته باشدبه 

مکان های که دارای ارزش نمادین باشد از دیگر اهداف تروریست ها است، مکان های که  -1

 .دارای ارزش نمادین سیاسی، مذهبی، اعتقادی و حتی اقتصادی می باشند

  .مکان هایی که حمله به آنها رعب و وحشت شدیدی در جامعه هدف ایجاد نماید - 

از انجایی که تروریست ها . ی و رسانه ای را به خود جلب کندمکان های که توجه افکار عموم -2

تالش می کنند قدرت و توانایی خود را به معرض نمایش بگذترد و اعالم موجودیت کنند، 

فضاها و مکان های را مورد هدف قرار می دهند که به سرعت رسانه ای شود و مورد توجه 

 .مردم و رسانه ها قرار بگیرد

ها و  نف می توان مکاروریستی به مکان های مختلتوجه به فراوانی حمالت ت بر این اساس و با

تقسیم  نطقی محسوب می شود به سه دسته زیرنان از نظر تروریست ها مآفضاهایی را که حمله به 

 :بندی نمود

فضاهای عمومی را به عنوان مکان هایی باز و قابل دستری : در شهرها  مکان های عمومی -الف

 ,Garico-Ramon et al)در واقع این فضاها در تقابل با فضای خصوصی قرار دارند. کنندتعریف می 
و ی حفاظت امنیتی چندانی نمی باشد مکان های عمومی به دلیل استفاده عمومی از آن دارا(. 1002

مله به این مکان ها تلفات سنگین از سوی دیگر ح. به راحتی در دسترس تروریست ها قرار دارد

میادین، این مکان ها شامل  .و مادی بر جای می گذارد که مورد توجه تروریست ها استانسانی 

خیابان ها و معابر اصلی و مرکزی شهر، ایستگاههای اتوبوس درون شهری و برون شهری، مترو پارک 
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ها، ، ورزشگاهها، شهربازی ها و فروشگاههای زنجیره ای و بزرگ، هتل های معروف، مساجد و 

  .، کنسیه  ها، بقاع متبرکه و غیره می شودهم و بزرگ، معابدکلیساهای م

، زیر ساخت های حیاتی در یک کشور به مجموعه ای از مکانها: شهرها زیر ساخت های حیاتی -ب

شود که وجود و فعالیت آنها برای حفظ و انجام کارکرد سیستم و ساختمانها و مجتمع های گفته می

در صورت ایجاد اختالل در عملکرد این زیرساخت ها زندگی  فضای شهر و کشور الزامی است و

این زیر ساخت ها (. 3: 31 2دبیری و ایزدی، ). شهروندان و مردم دچار چالش و آسیب می گردد

 . شامل زیر ساخت های حمل و نقلی، انرژی، آب، برق و مخابرات می شود

 امروز تروریست ها (:دولتی مکان ها حکومتی و)نمادها و چشم اندازهای قدرت سیاسی حاکم 

جلب توجه رسانه ها و اعالم موجودیت، نمادها و  همین طوربرای به چالش کشیدن حکومت ها و 

این چشم  .چشم اندازهای سیاسی و حتی غیر سیاسی قدرت حاکم را مورد حمله قرار می دهند

ا، دفتر نخست وزیری و یا اندازها معموالً شامل ساختمان مجلس، کنگره، وزارتخانه ها، استانداری ه

ریاست جمهوری، مجتمع های قضایی، رادیو و تلویزیون ملی، ساختمان ها و مراکز حکومتی و حتی 

این نمادها و چشم اندازها برای حکومت به عنوان ابزار . تندیس ها و مجسمه های دولتی می شود

درت نشسته است و یا سیاسی عمل می کند زیر به مردم یادآوری می کنند چه کسی بر مسند ق

این ماهیت نمادین ( 121: 48 2جونز و دیگران، )ایدئولوژی و یا فلسفه اصلی حاکم بر جامعه چیست

: 30 2فلینت، )اقدامات تروریستی یکی از جنبه های جغرافیایی مهم تروریسم محسوب می شود

105.)  

ت تروریستی، در ابتدا درخت به منظور شناسایی آسیب پذیر ترین مکان کالن شهرها در برابر حمال

 .کنیمرا که متشکل از هدف، معیارها و گزینه ها می باشد، ترسیم می AHPسللسه مراتبی مدل 

 AHPدرخت سلسله مراتبی مدل :  1مدل شماره 
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که در بخش مبانی نظری توضیح داده شده )بعد از ترسیم سلسله مراتب با استفاده از پرسشنامه مدل 

 .معیارها براساس هدف و گزینه ها براساس معیارها می پردازیم یه وزن دهی( است

 وزن دهی معیارها به صورت زوجی:  2جدول شماره 

Propaganda Symbolic Fear Casualties Criteria 
2 2 1 2 Casualties 

2 5 2 ½ Fear 

1 2 2/5 ¼ Symbolic 

2 ½ ¼ ¼ Propaganda 

 ای معیار تبلیغات وزن دهی گزینه ها بر:  5 جدول شماره

Critical 
infrastructure 

Public places Public places Selection 

¼ 2/5 2 Public places 

  2 5 Public places 

2 2/  2 Critical 
infrastructure 



 

13  

 

 نمادین معیار برای ها گزینه دهی وزن:  8 شماره جدول

Critical 
infrastructure 

Public places Public places Selection 

½ 2/5 2 Public places 

  2 5 Public places 

2 2/  1 Critical 
infrastructure 

 وزن دهی گزینه ها برای معیار ترس و وحشت:  4جدول شماره 

Critical 
infrastructure 

Public places Public places Selection 

2 5 2 Public places 

½ 2 2/5 Public places 

2 1 ¼ Critical 
infrastructure 

 فیزیکی -تلفات انسانی معیار برای ها گزینه دهی وزن:  4 شماره جدول

Critical 
infrastructure 

Public places Public places Selection 

1 8 2 Public places 

½ 2 2/8 Public places 

2 1 ½ Critical 
infrastructure 

 

مشخص شد که گزینه مکان های  Expert choiceفوق در نرم افزار بعد از وارد کردن اطالعات 

بیشترین میزان آسیب پذیری را برابر حمالت تروریستی در کالن شهرها دارد  0 035عمومی با امتیاز 

قرار   0328و  04 03بعد از آن به ترتیب زیرساخت های حیاتی و مکان های سیاسی با امتیاز های 

پایین تر است، نشان  032است و از آستانه  0304ناسازگاری در این آزمون یزان به دلیل اینکه م. دارند

 . ها استدهنده سازگاری ماتریس زوجی معیارها و گزینه

اولویت بندی میزان آسیب پذیری مکان های کالن شهرها در برابر حمالت :  2شماره گرافیکی نمودار 

 تروریستی
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آسیب پذیری سه مکان عمومی، سیاسی و زیرساخت ها را در  میزان ضریب 1نمودار گرافیکی شماره 

 .هر یک از معیارها و در نهایت نتیجه کلی نشان می دهد

 

 نتیجه گیری-5

شده  مواجهن آتروریسم به پدیده ای بین المللی تبدیل شده است و بسیاری از کشورها و جوامع با 

 گیری شرایطاز یک سو و همچنین شکل رهای جدیدها به امکانات و ابزای تروریستدستیاب. اند

های جدیدی برای اقدامات تروریستی و فرصت کرده آسان العاده فوق را آن ها فعالیت جدید محیطی

. شوندر دنیا قربانی حمالت تروریستی میساالنه هزاران نفر در سرتاسبه طوری که . فراهم کرده است

های مناسب برای بوه و گزینهبا جمعیت ان گیری شهرهای جهانی، شکلیکی از این شرایط جدید

این امر موجب شده است که درصد قابل توجهی از حمالت تروریستی و . ریستی استاقدامات ترو
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در واقع در فضای . شندنها از جمعیت شهرها مخصوصاً شهرهای بزرگ و کالن شهرها باآقربانیان 

-های رسانهیجاد وحشت و جنبهیل تلفات، اهای مختلف تحماز جنبه وجود دارد کههایی شهرها مکان
رسد با های مختلف به نظر میاز بررسی مکان. شوندای و نمادین ایده آل تروریست ها محسوب می

توجه به معیارهای تروریست سه مکان از اولویت بیشتری برای آن ها برخوردار باشد که شامل مکان 

در . شودساخت های حیاتی در آن وجود دارد، میهای که زیرهای عمومی، مکان های سیاسی و مکان

-مکان دهد کهمعیارها و گزینه نشان می نهایت استفاده از مدل تحلیل سلسه مراتبی و مقایسه زوجی
 . های عمومی از اولویت بیشتری برای حمالت تروریستی برخورداراند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی آسیب پذیر کالن شهرها در برابر ، ارزیابی مکان ها(31 2)ایزدی، حسن، دبیری، علی اکبر-2

کالن شهر شیراز، فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره هیجدهم، : حمالت تروریستی نمونه موردی

 .1شماره 
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