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:مکران، مطالعه مورديشهرهاي ساحلیدر تامین امنیت براي برنامه ریزي حمل و نقلدرGISکاربرد 
چابهار

سرهنگ سید احمد خسروي3،دکتر شراره پور ابراهیم2دکترمهرداد هادي پور1
گروه محیط زیست دانشگاه اراك1
گروه محیط زیست دانشگاه اراك2

دفتر تحقیقات کاربردي فرماندهی نیروي انتظامی استان مرکزي3

چکیده

ي ساحلی مرزي به سبب پتانسیلهاي خاص این مناطق در جرائمی چون قاچاق کاال و انسان از موضوعات بسیار مهم در بعـد منطقـه اي و   شهرهادرامنیتی مشکالت 
طبیعی است که بنادر و شهرهاي واقع در سواحل دریاهاي آزاد از جمله دریاي مکران از این حیث اهمیتی مضاعف خواهند داشت، به گونـه  .  محسوب می شودملی 

ین اقتـدار و  حل و تـام اي که  ارائه راهکارهاي استراتژیک و راهبردي در کاهش جرائم و باال بردن ضریب امنیتی این شهر ها می تواند نقشـی ارزنـده در توسـعه سـوا    
اسـتقرار درسـت منـاطق نظـامی و     از اینروبررسـی و آنالیز . می توانند نقش موثري درارائه این راهکارها ایفـا کننـد  GISفناوریهاي نوین از قبیل .امنیت ملی ایفا کند

نظـر  . ت امنیتی این شهرها محسوب مـی شـود  درحل مشکالمفید و نوینیک راهکار GIS، در محیط شهرها نسبت به سواحلاین انتظامی و شبکه حمل و نقل در 
هدف تحقیق ساخت ابزاري براي بررسـی  . ساحلی ، این عنصر به عنوان کلید تحقیق برگزیده شده استمرزي به نقش حساس دسترسی ها در تامین امنیت شهرهاي 

ر چارچوب سیستم اطالعات جغرافیایی اسـت کـه در آن دسترسـی    مناطق قابل توسعه براي شبکه حمل و نقل شهرهاي ساحلی و استقرار مناطق نظامی و انتظامی د
از نظـر  مرزي سواحل دریـاي مکـران  شهرمهمترینبه عنوان چابهار. مورد تاکید قرار میگیرندمنتهی به دریاهاي آزاد مناطق نظامی و انتظامی به سواحل استراتژیک 

استقرار درست شـبکه حمـل و نقـل شـهري و     : روش تحقیق روي این محور عمده تاکید می کند.تاقتصادي و امنیتی به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شده اس
این تحقیق به روشنی در بر دارنده یک رهیافـت علمـی در آنـالیز توسـعه     . ساحلیمناطق نظامی و انتظامی نسبت به خط ساحلی براي افزایش دسترسی ها و امنیت

قل شهري است که می تواند دربرنامه ریزي ترافیکی و امنیتی شهرهاي سـاحلی در سـطوح منطقـه اي و کشـوري مـورد      حال و آتی کاربري نظامی و شبکه حمل و ن
.استفاده واقع شود

GIS، مرزيساحلیشهرهايامنیت، حمل و نقل، دریاي مکران،چابهار، :کلمات کلیدي

دیباچه

بایـد نگـاه   و شـهرهاي وابسته است، با توجه به اهمیـت بنـادر  و شهرهاي ساحلیهاي بنادربه فعالیتها تا میزان قابل بحثی تجارت و اقتصاد کشور 
کنندة روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور بوده عنوان پل ارتباطی و تعامل با سایر کشورهاي جهان، تسهیلاین مناطق به.اي به آن داشته باشیمویژه

لی از طریق مرزهاي آبی را تضـمین  اي کشور، امنیت مناطق داخاي، استفاده از موقعیت جغرافیایی و منطقههاي منطقهو ضمن کمک به ایجاد تعادل
هاي عظیم اقتصادي،منجر به تبـدیل ایـن   منابع اکولوژیکی در کنار فعالیت. نمایندیافتگی کشور عمل میعنوان نمادي از توسعهنموده و در مجموع به

دریاي مکران، انه، نقش استراتژیک دارد و ایران در میان کشورهاي خاورمی.ترین و ارزشمندترین مناطق در جهان شده استمناطق به یکی از حساس
نامناسبی اجتماعیلیکن مجموعه فاکتورهاي یاد شده از زاویه دید منفی می تواند عوارض.ترین نقاط دنیا استخلیج فارس و تنگه هرمز، استراتژیک

هـاي عظـیم   افزایش جمعیت در این مناطق به موازات فعالیتبالطبع.را به همراه داشته باشد... چون قاچاق کاال ،سفر ها و مهاجرتهاي غیر قانونی و 
دسترسـی منـاطق   . اقتصادي و تجاري، باعث افزایش حساسیتهاي فوق می شود که اهمیت تامین امنیت در نـوار سـاحلی را دو چنـدان مـی سـازد      

می تواند یکی از مفـاهیم و عوامـل فراسـاختاري در    ) عوارض اجتماعی یاد شدهبه عنوان مناطق داراي پتانسیلهاي(انتظامی و نظامی به نوار ساحلی 
ضرورت توجه به دسترسی ها به عنوان یکی از اجزاء کلیدي حمل و نقل و ترافیک در . توسعه شبکه حمل و نقل شهري در راستاي تامین امنیت باشد

مروري گـذرا بـر منـابع موجـود حکایـت از      ) .6و 2،4،5(برنامه ریزي شهري از طرف بسیاري از کارشناسان و متخصصین مورد تاکید قرار گرفته است
بسـیاري از مـوارد   .وجود فرمولها و مدلهاي متعدد در این خصوص دارد که با تاکید بر عوامل و اولویتهاي مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته انـد 

در برنامه ریزي و  سیاستگذاریهاي حمـل و نقـل   GISنقش به اهمیتکه .)7(طراحی شده اند(GIS)محیط سیستم اطالعات جغرافیایی فوق در
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) 1(که در این راستا تیپ و طبقه بندي انواع جاده ها ساحلی مناطق امنیتاین تحقیق تالشی است در در بررسی همزمان دسترسی ها و .افزایدمی 
. مطابقت داشته باشدمراکز نظامی و انتظامیقرار توجه به نقش دسترسی ها می بایست با توسعه و است. نقش موثري را در این خصوص بازي می کند

تجلی مـی  ) 3(این مطابقت در مکانیابی صحیح مراکز انتظامی در شبکه حمل و نقل شهري جهت دسترسی بهینه به سایر کاربري ها به ویژه سواحل
.یابد

اتیمنطقه مطالع

توسعه بندر چابهـار باعـث ایجـاد    . عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شده استاقتصادي، تجارت و ترانزیت لحاظ اهمیت و ارزشهاي به چابهاربندر 
چابهار به سبب قرار گرفتن در خارج از تنگه هرمز تنها راه آبی عمیـق و  . ظرفیتهاي بسیاري در زمینه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادي منطقه می شود

.قابل دسترسی ایران به آبهاي آزاد است

:را می توان به شرح ذیل خالصه کردچابهار تخاب دالیل اصلی این ان

.در مناطق ساحلی کشورحمل و نقل شهريامنیت ولزوم بهینه سازي .أ
.و عوارض امنیتی آنهاشهراجتماعی -پتانسیلهاي اقتصادي.ب
مکراندریاي تراکم و تعدد مراکز مختلف صنعتی و تجاري در این شهر ، واهمیت آن به عنوان مهمترین بندر تجاري .ت

امنیت مناطق ساحلیشناسایی و تفسیر عوامل موثر بر 

:امنیت مناطق ساحلی به پارامترهاي ذیل توجه می شودشناسایی و تفسیر عوامل موثر بر در 

:می تواند موارد ذیل را شامل شود،مناطق ساحلیدر راستاي تامین امنیتعوامل موثر بر دسترسی مناسب

 نوار ساحلیبه ) مبدا(مراکز امنیتیمیزان نزدیکی
 مراکز امنیتیبه نزدیکترینمناطق ساحلی کوتاهترین فاصله دسترسی
کوتاهترین زمان دسترسی

:این عوامل به مفاهیم علمی ذیل تفسیر می گردند

 در بر دارنده کوتاهترین فاصله و زمان دسترسی( سرعت خودرو در مسیر دسترسی(
 دسترسیپتانسیلهايوجود (مراکز امنیتیمیزان سطح نزدیکترین(
 ارامش و سهولت حمل و نقل(مراکز امنیتیزمان قابل قبول براي نزدیکترین(

:در نهایت پارامترهاي کمی ذیل براي مفاهیم فوق در نظر گرفته می شوند

 1و شکل1جدول( سرعت متوسط خودرو در مسیر دسترسی بر اساس نوع جاده(
 محیط  قابل محاسبه در( میزان سطح نزدیکترین مراکز امنیتیGIS(
دقیقه12(بر اساس استانداردهاي امنیتی در مناطق ساحلی زمان متوسط  قابل قبول دسترسی براي نزدیکترین مراکز امنیتی(

تنها در این مناطق ، مراکز امنیتی ... اچاق و دزدي وشایان ذکر است که نظر به نقش و وظیفه نیروي انتظامی در تامین امنیت سواحل و ممانعت از ق
.شامل پاسگاه هاي انتظامی می گردد
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)2003کلورگ ( خصوصیات جاده هاي مختلف شهري:1جدول
سرعت

)متر برثانیه(
نوع جاده

22 شریانی
19 شریانی- شبه 
13 ارتباطی
11-8 محلی

30 بزرگراه

میزان امنیت سواحلبراي تعیین GISدر محیط  نقشه سازي  

تولیـد  )   Network Analysisگزینـه  ( GISمحیط  پارامترهاي کمی فوق نقشه مناطق با دسترسی مناسب و نامناسب به راحتی دربا اتکا به 
.میشود

شود تا مطابقت شرایط انجام می GISرا در محیط  ي چند مرحله ادر این مرحله با همپوشانی تدریجی الیه هاي اطالعاتی در واقع نوعی جستجوي 
:نقشه هاي تولید شده در این مرحله عبارتند از. موجود و شرایط قابل قبول در منطقه مورد بررسی واقع شود

I. 1ل شک(نقشه انواع جاده هاي شهري.(
II. 2شکل (به مراکز نظامی و انتظامی داراي دسترسی مناسبیا مناطق سواحل امن و ناامن وامن شهرينقشه مناطق.(

یافته ها

مراکـز نظـامی و   ایـن مهـم بـا اسـتقرار درسـت      . فاکتور حمل و نقل شهري می باشدبااز طریق ترکیب سواحل امننتایج حاصل در واقع شناسایی 
.اسـت مراکز  انتظامیبه ساحلیجنبه مثبت در بر دارنده دسترسی مناسب مناطق . در فاصله مناسب از جاده هاي شهري حاصل می گرددانتظامی

ـ      ه استقرار درست انتظامی می بایست ضامن ارتباط بهینه انها با سواحل باشد، به گونه اي که در زمان امنیتی مناسب حمـل و نقـل ایـن دسترسـی ب
سرعت متوسـط خـودرو در مسـیر    .. دقیقه در نظر گرفته می شود12ین زمان بر اساس اطالعات واصل از ناجا در شهرهاي ساحلی ایران دست آید، ا

.می باشد) دقیقه12(ترین فاصله دسترسی مراکز انتظامی به نزدیکترین سواحل در زمان دسترسی مناسب دسترسی بر اساس نوع جاده ضامن کوتاه

سطح سرویس دهی این پاسگاه با توجـه بـه زمـان امنیتـی     ) 2شکل (شهر چابهار داراي یک مر کز فرماندهی پلیس در بخش جنوب غربی می باشد،
پر مسلم است که با اتکا به این مر کز . می باشد) 2شکل ( محدود بوده و تنها در بردارنده بخشهایی از سواحل جنوبی و غربی ) دقیقه12( دسترسی 

، چرا که این مر کز قادر به اعزام نیرو به سراسـر نـوار سـاحلی در زمـان دسترسـی      مت اعظم سواحل چابهار با مشکل امنیتی مواجه خواهند بود قس
. نیست) دقیقه12( مناسب 
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چابهارنقشه انواع جاده هاي شهري:1شکل 

انتظامی چابهارمحدوده دسترسی پاسگاه : 2ل شک
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اگرچه دسترسی به مراکز انتظامی به تنهایی نمی تواند دستمایه قضاوت در خصوص امنیت مناطق ساحلی شهر باشد، لیکن به عنوان یک عامل مهم
.در این زمینه قابل چشم پوشی نیست

بحث و نتیجه گیري
به نوعی  طراح ابزاري براي پیش بینی شبکه راههاو خصوصیات مکان یابی مراکز امنیتیارتباط با نوع جاده،ساماندهی فاکتورهاي مختلفی  در 

ترافیکیوامنیتی این ابزار تامین کننده همزمان و موازي ارزشهاي . استهاي ساحلی در راستاي تامین امنیتموقعیت مکانی شبکه حمل و نقل شهر
یاري ساحلی ي هاقرار درست کاربري ها در توسعه شهرتان براي اصالح شرایط موجود و نیز برنامه ریزي آتی اسمی باشد که می تواند سیاستگذار

در این راستا برقرارکردن .تامین امنیت سواحل در چارچوب طراحی بهتر سیستم حمل و نقل شهري در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته است.دهد
.می تواند زمینه را براي طراحی بهتر سیستم حمل و نقل شهري میسر سازدGISدر محیط  هاي ساحلی ارتباط بین دسترسی ها و امنیت شهر

ذیل براي بهبود دسترسی مراکـز نظـامی و انتظـامی بـه     عمرانی با توجه به شناسایی و ارزیابی امنیت مناطق ساحلی در منطقه مطالعاتی اوالویتهاي
: سواحل منطقه پیشنهاد می شود

I. نوع جاده ها در برخی از مناطق حاضر جهت باال بردن سرعت تردد خودروهاي انتظامیتغییر.
II.افزایش تعداد مراکز انتظامی
III.افزایش جاده سازي در شبکه راهها به ویژه در راستاي دسترسی به سواحل.

ویتهاي عمرانی فوق در هر حال داراي محدودیتهایی خواهند بود، و آ نچه که افزایش امنیت را در مناطق ساحلی تضمین مـی کنـد افـزایش    اوللیکن
استقرار درست و به موقع این گشتها در فواصل مناسب و زمانهاي مناسب می تواند سهم . گاردها و نیروهاي گشت در حوالی مناطق ساحلی می باشد

نشان می دهد که این گشتها همواره باید در محدوده خاصـی از سـاحل مسـتقر    GISنقشه سازي در محیط . ي عمرانی را به حد اقل برسانداولویتها
بـه موقـع   چگونگی استقرار این گشتها و فواصل آنها باید به گونه اي تنظیم شود که تردد آنها به صورت هماهنگ و  وبا جـایگزینی ). 3شکل ( باشند 

.گیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردانجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

.به موقع صورت گیرد که در هیچ زمانی منطقه خالی از نیروهاي انتظامی و امنیتی نباشد

محدوده مناسب گشت انتظامی در چابهار: 3لشک
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1050:کدمقالهچابهار: در برنامه ریزي حمل و نقل براي تامین امنیت در شهرهاي ساحلی مکران، مطالعه مورديGISکاربرد 
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