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کید بر مالحظات پدافند أبا تیحلاسشهرهاي برنامه ریزي توسعه ضرورت جایگاه آمایش سرزمین در
)مطالعه موردي شهر چابهار(ل غیرعام

زهرا احمدي،يآباديمهدالسادات اسالمی شمسی شیرانی، هانیه
کارشناس درآمد و عضو شوراي پژوهشی شهرداري زاهدان1
شوراي پژوهشی شهرداري زاهدانکارشناس درآمد و عضو 2

و عضو شوراي پژوهشی شهرداري زاهدانITمسئول 3

چکیده
اصول توسعه پایدار ضرورت دارد تا اساسبر.ز اهمیت قابل توجهی برخوردار استکید بر توسعه و آبادانی آنها اأتو احلیشهرهاي ست مروزه توجه به نقش و اهمیا
در هاتیظرفو هاتیقابلبه دلیل آنکه استفاده بهینه از باشدیمتوسعه از جایگاه باالتري برخوردار يهايزیرکه در برنامه آمایش سرزمین ه ق در برناممناطگونهنیا

مختلف را شناسایی، ياهبخشبالقوه هر منطقه در يهالیپتانسو از طرفی نیز دهدیمجغرافیایی خاص را مدنظر قرار راستاي بهبود وضعیت مادي و معنوي در قلمرو 
ضرورت جنگی مخاطراتآسیب پذیري این مناطق در مواقع تهدیدات دشمن و از سویی توجه به . کید ویژه قرار گیردمورد تأ،دینمایمساماندهی و نظام بخشی 

براي ساکنین بومی این مناطق و ژهیوبهامنیت در سطوح مختلف جامعه افزایش ،تهدید،دانش پدافند غیرعامل را که به دنبال کاهش سطح آسیب رسانیيریارگکهب
به لحاظ چابهار، ساحلیشهر... محیطی و يهاتوانو هاتیقابلتوجه به که مطالعهاین .استجتناب ناپذیر اا در نظر دارد، رمصونیت آنها از هرگونه تعدي و تعرض

لذا در مطالعه حاضر ضمن ؛با روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است،دادهقرارمورد توجهراآمایش سرزمینيهايزیردر برنامه مالحظات پدافند غیر عامل 
پرداخته و در شهر چابهارنقاط قوت و ضعف ،، امکاناتهاتیقابلن آمایش سرزمین و سایر اسناد باال دستی، به بررسی ایيهايزیرمالحظات در برنامهگونهنیاتبیین 

.دادخواهده ري راهبردهاي پدافند غیرعامل ارائکارگیهببر درك کید با تأراهکارهایی 

.شهر چابهار،شهرهاي ساحلیریزيین، پدافند غیرعامل، برنامهآمایش سرزم:کلیديهايواژه

مقدمه- 1
جمعیت کل کشور را ٪5/22هبنزدیکار ساحلی شمال قرار دارند که استان در نو3استان کشور در نوار ساحلی جنوب و 4،تقسیمات جغرافیاییطبق

ازقابل مالحظه ايی زندگی بخش ولباشدیماندك کنندیمارتزاق دریازامستقیمطور که بهعیتمجکمی از ایندرصدهرچند.انددادهدر خود جاي 
نمایانیش پبیش از کشور را بنادرتوسعه سواحل واهمیت و پذیرد که این امر جایگاه ویژه میریآن تأثبوده و از در ارتباط مستقیم کم و بیش با دریا آنها 

.]6[سازدیم

کیلومتر 23پست اسکله به طول 135با ) شهید رجایی،نوشهر،خرمشهر،امام،چابهار،بوشهر،انزلی،امیرآباد(بندر 8بنادر بزرگ تجاري ایران شامل 
موفقیت درواصلی مدیریت، بازاریابی و به دست آوردن بازارهاي صادراتیمؤلفهبا در نظر گرفتن سه .باشدیمآنها نیترمهمر یکی از است که بندر چابها
يهاطرحدر چشم انداز از سواحل این بندرآزاد يهايگذاردریاي عمان و توسعه و سرمایه يهاتیظرفاستفاده بهینه از است شایستهامر تجارت جهانی 

.)همان(کالن کشور قرار داشته باشد

مین در مطلوب از سرزيوربهرههدف آن سازماندهی فضا به منظور نیترمهمکه و توجه به طرح ملی آمایش سرزمین1404سند چشم انداز ایران 
. فراهم سازدراآنمختلف يهااستانپیشرفت اقتصادي، سیاسی و اجتماعی کشور و زمینه هايتواندیم،باشدملی میچارچوب منافع 

کننده بنادر ایرانی دریاي عمان و به ویژه بندر نقش تعیین. دیآیمتوسعه و رونق بنادر جنوب و مناطق محروم کشور نیز در راستاي همین امر بشمار 
سازمان بنادر و والن ئسعه کریدور شرق، بارها از سوي مسزمینه توسعه حمل و نقل دریایی و ترانزیت کشور به عنوان دروازه ورودي توچابهار در 
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متعدد دریایی خود در مرزهاي آبی جنوب بهره الزم يهاتیظرفاز که ایران تاکنون نتوانسته باید اذعان نمود ار گرفته است، اما کید قرأدریانوردي مورد ت
هنوز از عدم توسعه مناسب و جایگاه نامطلوب جهانی متأسفانهعامل مهمی در جهت رونق تجارت کل کشور باشد، تواندیماین پتانسیل بالقوه که . را ببرد

ریزي رنامهبدر سرزمین يهایژگیوا توجه به ، بابعجهت تخصیص بهتر منسندي در به عنوانضرورت جایگاه آمایش سرزمیناین تحقیق].6[د بررنج می
و نقش پدافند غیر عامل در کاهش دفاعی-امنیتیاز تهدیداتناشیيهاچالشو موجوديهالیپتانسبرکیدتأبا )چابهار(ساحلیهايشهرتوسعه 

این امر فضاي جغرافیایی، سیاسی و اقتصادي . دهدیممورد مطالعه قرار را کشور ملی امنیتدر آمایش سرزمین به عنوان بخشی از،عواملاین مخاطرات 
اجتماعی، اقتصادي و آمایش سرزمین جنبه هاي بسیار قوي امنیتی، انسانی،؛ لذا کندیمکشور را براي بهینه سازي حیات انسانی و دوام سیاسی فراهم 

. دهدیمرا مورد تاکید قرار ي ملی و منطقه اي ریزي در ارتباط با فضا و جغرافیاسنتزي منطقی از کلیه امور برنامهو در واقع عقالیی 

پیشینه تحقیق-2
طرفی بیر کشورهایی مانند آمریکا، شوروي سابق، آلمان، فرانسه، انگلستان، کانادا و غیره حتی کشوري مانند سوئیس، که در طول هر دو جنگ جهانی د

اقدامات پدافند غیر عامل صورت گرفته نیترمهماز ییهاگوشهدر ادامه به . اي به پدافند غیر عامل روي آوردندفزایندها حفظ کرده بود، با شتاب خود ر
:شودرو در این حوزه اشاره میپیشتوسط کشورهاي 

ها و مؤسسات غیردولتی نیز به صورت داوطلبانه و افتخاري در دولتی، شرکتيهاسازمانتوسعه پدافند غیرعامل در آلمان باعث گردید تا عالوه بر -
مالی يهاکمکملی و خصوصی در صورت رعایت استانداردهاي دفاع غیرعامل از دولت يهاشرکتبا این حال مردم و . این زمینه با دولت همکاري نمایند

این کشور به صورت دو يهاساختمانبسیاري از تأسیسات و . و مراکز مشابه الزامی استهادانشگاهضمناً ساخت پناهگاه در مدارس، نمایند؛دریافت می
توان به شود که از جمله این مراکز میمتفاوت در شرایط عادي، در شرایط بحران به پناهگاه تبدیل میيهايکاربرمنظوره احداث شده است و عالوه بر 

.]4[اشاره کرد هاساختمانبزرگ يهانگیپارکو و متريهاستگاهیاآهن زیرزمینی، خطوط راه
با تحولی بزرگ 1966میالدي تأسیس گردیده و به سرعت توسعه یافت و از سال 1960در شوروي سابق، سازمان دفاع غیرعامل در اواسط سال -

اي و دوضد هستهيهاپناهگاهساخت . تجدید سازمان گردید و سپهبد آلتونین از سوي لئونید برژنف به عنوان رئیس سازمان دفاع غیرعامل منصوب گردید
زیرزمینی از همان زمان در دستور کار قرار گرفت و با ساخت استحکامات يهانگیپارکو معابر مترو و هاستگاهیامنظوره کردن بسیاري از تأسیسات مانند 

.)همان(هاي مقاوم در مقابل انواع بمب و موشک توسعه یافت ایمن و زره
طرفی اتخاذ یافته در جریان دو جنگ جهانی وفادار بوده و از نظر موقعیت ژئوپولیتیک یا منابع هاي بیاگرچه دولت سوئیس همچنان به سیاست-

زیرزمینی هم داراي وضعیت حساسی نیست؛ لیکن پدافند غیرعامل در این کشور به صورت جدي مورد پیگیري قرار گرفته و بخشی از فضاي 
مقاوم در مقابل يهاپناهگاهسازمان دفاع غیرعامل سوئیس، ساخت . دانستهااستیستوان ناشی از اجراي این حاکم بر این کشور را میبخشاطمینان

ی که قبل از اي مورد توجه قرار داده و براي اقامت مردم تمامی امکانات از قبیل آب، غذا، دارو و سایر مایحتاج را به صورتطور گستردهاتمی را بههاانفجار
).همان(بینی نموده است گردند، پیشفاسد شدن تعویض می

دهد که این موضوع در اکثر نشان میریزي آمایش سرزمین بررسی تجارب کشورهاي موفق در حیطه توجه به مالحظات پدافند غیرعامل در برنامه-
ه به اینکه سند آمایش سرزمین به عنوان راهبردي ملی و بلندمدت حاوي سطوح این کشورها بیشتر جنبه عملیاتی و اجرایی یافته، اما در کشور ما با توج

هاي آمایش سرزمین کشور، به ساله برنامه ریزي در کشور ایران، برنامه50با وجود سابقه اي، استانی و محلی است؛لی، منطقهميهايزیربرنامهمختلف 
از طرفی ضرورت توجه به ،]9[د رحله مطالعات پایه فراتر رونگاه نتوانستند از مکشور، هیچهاي توسعهدالیل مختلف و وجود مشکالت اجرایی برنامه

و در طی دو دهه اخیر به صورت جدي به آن پرداخته باشدینماز سابقه اي طوالنی برخوردار ) آمایش سرزمین(هابرنامهاین مسائل دفاعی و امنیتی در 
.شده است

هاروشومواد- 3
مورد بررسی قرار هابرنامهو هاطرحدر جایگاه و ضوابط آمایشضرورت توجه به و سرزمینآمایشبامرتبطتعاریفومفاهیمابتدافوق پژوهشانجامبراي

ضرورت توجه به آمایش دفاعی و امنیتی و هاي قانونی ، زمینهپدافند غیرعاملمفاهیموع مورد مطالعه ضمن بررسیبا توجه به موضسپس . گرفته است
شهر و نقاط ضعف و کمبودهاي ناشی از مالحظات دفاعی و امنیتی در هافرصت،هاتیقابلموارد فوق به بررسی و با توجه به تبیین ، مالحظاتگونهنیا
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کیدد غیرعامل با تأمالحظات پدافندر ارتباط باآوري شدهاطالعات جمعمنتج از راهبردي يهااستیسو اهبرنامهدر نهایت و پرداخته شده چابهار ساحلی 
.یه شده استارا،وابط آمایش سرزمینضبه 

تعاریف و اصطالحات- 4
آمایش- 1- 4

].11[کلمه آمایش از مصدر آمودن به معناي آباد کردن، آمیختن، آراستن و نظم دادن است

،هاتیفعال، هاانسانآماي یعنی آراینده و آمایش اسم مصدر آماي، به معنی هنر یا فن جاي دادن با نظم و ترتیب و آراسته کردن و همراه با آینده نگري 
.]15[د باشیمعی، انسانی و اقتصادي یدر فضاي کشور با در نظر گرفتن الزامات طبهاانسانو وسایل ارتباطی در خدمت هارساختیز

آمایش سرزمین- 2- 4
.]16[استبهبود وضعیت مادي و معنوي و در قلمرو جغرافیایی خاصبرداري بهینه از امکانات در راستايآمایش سرزمین به معناي بهره

انسان، به منظور بهره برداري منطقی از تمام امکانات، براي بهبود وضعیت يهاتیفعالسرزمین عبارت است از تنظیم روابط بین انسان، فضا و آمایش
].3[و ابزار علم و تجربه در طول زماناعتقادي، سوابق فرهنگی يهاارزشمادي، معنوي و اجتماعی، براساس 

توان گفت که ریزي دارد ولی در مجموع میدر برنامهترین نقش را گیري آن، کلیديمندیهاي حاکم بر شکلدر آمایش سرزمین، مقوله فضا و تحلیل قانون
ي معینی از سرزمین فضا دربرگیرنده و حاصل روابط متقابل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بخشی از جامعه در محیطی مشخص، یا گستره

].5[است 

ضرورت جایگاه آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزي کشور- 3- 4
فقر و در راستاي کاهش،سند توسعه بلندمدت کشورنیتردستباالبه عنوان آنریزي مبتنی بر آمایش سرزمین و ارتقاي جایگاهبرنامهطراحی نظام 

و هاي درازمدتمنظور تنظیم رابطه دیدگاهبههمچنین این طراحی . قرار داردمایشی در بدنه نظام برنامه ریزي محرومیت از طریق نهادینه سازي رویکرد آ
در چارچوب مبانی آمایش هاي مختلف جغرافیاییو عرصههابخشاي و تعیین نقش و جایگاه بخشی و منطقهریزيمدت و تنظیم روابط بین برنامهمیان

یک سند باالدست در افق بلندمدت بیست ساله است که اصوالً جهت تحقق اهداف و در واقع آمایش و اسناد آن در سطح ملی. ردیگیمسرزمین صورت 
.]14[نهایتاً به مرحله اجرا درآیندآن با استناد به این اسناد تهیه شوند ونییپاسطح يهايزیرآن باید تمام برنامه يهاآرمان

: اساسنیبر ا

مراحل اساسی براساس، تلفیقی از سه علم اقتصاد، جغرافیا و جامعه شناسی به عنوان تبیین دیدگاه دراز مدت توسعه ملیعنوانبهمقوله آمایش سرزمین 
: دریگیمذیل شکل 

و تعیین و تبیین یند نگاه از باال به توسعه ملی آتوسعه بلند مدت کشور از منظر آمایش سرزمین در یک فريهايریگجهت نیتریاصلتدوین .1
.سرزمینی آنيهابازتاب

در هاتیفعالانتخاب منشأو عملکردهاي اصلی اقتصادي و اجتماعی و هاتخصصو موانع و تنگناها که تعیین کننده هاتیقابلتعیین امکانات و .2
.، در یک فرآیند نگاه از پایین به سطح ملیباشندیمسطح مناطق 

سرزمینی يهابازتاببخشی، و تصویر اي و بینبین منطقهيهایهماهنگاقتصادي و ایجاد يهابخشدو فرآیند نخست در برخورد با لفیق ت.3
.]7[مختلف در سطح ملیيهابخشیافتگیتوسعهمرحله 

تهیه و اجراي برنامه هاي آمایشیيهاضرورت- 4- 4
.موجود در سرزمین، که در آینده ساختار فضایی کشور را با مشکالت جدي روبرو خواهد ساختيهاتعادلعدم - 
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از سرزمین و از سوي دیگر ییهاقسمتاي شدن ق که این امر از یکسو موجب حاشیهبرخی از مناطيهاتیقابلعدم بهره برداري مناسب از امکانات و -
.شدهاي محدود خواهد موجب فشار فراتر از ظرفیت به منابع و عرصه

.اقتصادي در سطح سرزمینيهابخشالزم بین يهایهماهنگعدم -

.)یکپارچه سازي فضا و وحدت ملی(قبه فراموشی سپرده شدن شرایط اجتماعی، قومی و فرهنگی مناط-

.شودهاعرصهخاص در برخی از ییهاتیفعالیا هاتیفعالدید یتی ممکن است منجر به توسعه یا تجامن-رعایت مالحظات سیاسی-

.اقتصادييهايزیرو بهره برداري بهینه از منابع طبیعی در برنامه هايگذارسازگاري زیست محیطی سرمایه -

.و امکانات در پهنه سرزمینهاتیفعالتوزیع اساسبرشهري و نواحی روستایی ساماندهی نظام اسکان جمعیت و سطح بندي مراکز -

استراتژیک و بلندمدت با يهايزیرمتغیرها در برنامهگونهنیااي و ضرورت لحاظ کردن لزوم توجه به مناسبات و تعامالت جهانی و منطقهو باالخره-
.]7[روز افزون مسائل و ژئواکونومیک و ژئوپلتیک توجه به اهمیت

تعریف پدافند غیرعامل -5
،پیشوندي است که به معانی ضد) پد(یا )پاد(در فرهنگ و ادب پارسی .تشکیل شده است)آفند(و )پد(واژه پدافند از دو جزء ،از نظر واژه شناسی

، بیان شده یجنگ، جدال، پیکار و دشمننیز به معناي ) آفند(واژه . کندیمقرار گیرد، معناي آن را معکوس هبوده و هرگاه قبل از واژتضاد، پی و دنبالم
.]8[است

جنگ افزار و تسهیالت نبوده و با اجراي يریکارگبهکه مستلزم گرددیمبه مجموعه اقداماتی اطالق :کندیمتعریف گونهنیادفاع غیرعامل را ،نیاموحدي
حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیري نموده و یا میزان ساتیتأسو از وارد شدن خسارت مالی به تجهیزات توانیمآن 

.]13[د هوایی موشکی دشمن را به حداقل ممکن کاهش دايهابمبارانخسارات و تلفات ناشی از حمالت و 

اقدامات آفندي و تهاجمی با هدف ممانعت از پیشروي دشمن يریکارگبهبه نظر او دفاع عامل . دینمایمدفاع را به دو نوع عامل و غیرعامل معرفی ،يرایز
).مانه(دناشی از اقدامات دشمن بکاهد یا آنرا به حداقل برسانییهاانیزکه از آثار ییهاروشکار بردن به: ازتحالیکه دفاع غیرعامل عبارت اساست در

اهداف کالن پدافند غیرعامل-5-1
:باشدیمحسب فرمایشات فرمانده معظم کل قوا به شرح ذیل ،محورهاي اساسی پدافند غیرعامل

.ایمن سازي مراکز حیاتی و حساس کشور-
.توسعه منتهی به ایجاد مراکز طبقه بندييهاطرحنهادینه کردن رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در -
.دانش و گسترش مراکز علمی، پژوهشی و آموزشیکید بر تولیدآوري با تأدستیابی به علوم و فن-
.توسعه کمی و کیفی نیروي انسانی متخصص-
.پدافند غیرعامل در کاهش آسیب پذیريریمورد تأثسازي و ایجاد باور عمومی در فرهنگ-
.هاي مقاومت در مقابل تهدیداتمؤلفهافزایش آستانه مقاومت ملی و تقویت -
.کشور در شرایط بحرانو حفظ ءقابلیت بقاباال بردن-
.یهاي اصلی بازدارندگمؤلفهن به عنوان یکی از نمایان کردن اقتدار ملی ناشی از آکاهش مجموعه آسیب پذیریهاي کشور و -
].4[یپذیري در مقابل حوادث غیرمترقبه و بالیاي طبیعبیآسایمن سازي مراکز اصلی نیروهاي مسلح و کاهش -

رابطه با دفاع غیرعاملمستندات قانونی در -5-2
بدیهی است عملیاتی . شودیمدفاع غیرعامل در شهرهاي کشور به جد احساس ریزي به ابعاد گسترده با برنامهتوأمدیربازي است که لزوم توجه علمی و 

تواندیماین سطوح . باشدیمکردن الزامات و مالحظات حوزه دفاع، نیازمند تجلی شفاف و روشن آنها در قالب قوانین و مقررات کشور در سطوح و طبقات 
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به بررسی در ادامه . ]13[درگیرکلی نظام و اقدامات کالن در سطح آمایش سرزمین را در بيهااستیساز قوانین ساخت و ساز رایج در شهرها، تا 
:شودیم، اشاره اندنمودهکه به طور مستقیم و غیرمستقیم به مبحث پدافند غیرعامل توجه ییهااستیسقوانین و مقررات و نیترمهم

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران- 5-2-1
و چهل و هفتمصدکیاصل -

با رعایت کامل موازین عدل اسالمی یجهاد سازندگدولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهاي امدادي، آموزشی، تولیدي و 
.استفاده کند در حدي که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید

و پنجاه و یکمصدکیاصل -
دولت ن دونهم التعلمونهم اهللا یعلمهم؛ و اعدوالهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو اهللا و عدوکم و آخرین م: آیه کریمهبه حکم
دفاع همواره توانایید بطوریکه همه افراراهم نمایدبراي همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسالمی فاستموظف 

.مسلحانه از کشور و نظام جمهوري اسالمی ایران را داشته باشند
و پنجاه و دوم صدکیاصل -

نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیري، حفظ استقالل همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از بر اساسجمهوري اسالمی ایران سیاست خارجی 
.گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار استسلطهيهاتقدرهمه مسلمانان و عدم تعهد در برابر حقوق

چشم انداز جمهوري اسالمی ایران-5-2-2
جامعه ایرانی در افق این چشم انداز امن، مستقل و مقتدر با سازمان : کهداردیمچنین بیان 1404سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران در افق سال 

. دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت خواهد بود

خصوص دفاع غیرعاملر کلی نظام ديهااستیساهم -5-2-3
يهاتیفعالاهش آسیب پذیري، تدوام ، کمجموعه اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی:کید بر دفاع غیرعامل که عبارت است ازتأ-

. گرددیماء پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن ضروري، ارتق
ا تجمیع حسب مورد، حساسیت زدایی، اختفاء، استتار، فریب سازي یبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکندهرعایت اصول و ضوابط دفاع غیرعامل از ق-

.توسعه آینده کشوريهاطرحویژه در طرح آمایش سرزمینی و هدشمن و ایمن سازي به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت ب
حائز اهمیت نظامی و غیرنظامی موجود و در ساتیتأسدر مورد مراکز، اماکن و ) فایده–ا رعایت اصل هزینه ب(دفاع غیرعامل يهاطرحتهیه و اجراي -

.دولتتوسطاعتبار مورد نیاز نیتأمحداکثر تا پایان برنامه ششم ،اولویت و امکاناتبر اساس،اجرادست 
هاي ارتباطی و مواصالتی در جهت بهره گیري دفاعی از آنها به ویژه در مناطق شبکهوساتیتأسدن برخی از مستحدثات، دو یا چند منظوره کر-

.]14[ر مرزي و حساس کشو
اصول و ضوابط دفاع غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، پیش بینی متناسب در سطح يریکارگبهفرهنگ سازي و آموزش عمومی در زمینه -

.غیرعاملعمومی و عالی و توسعه تحقیقات در زمینه دفاع
سیساتی از تأاز شهرها و پیش بینی تمهیدات ایمنی براي آن دسته ساتیتأسپرخطر در مراکز جمعیتی و خروج این گونه ساتیتأسممانعت از ایجاد -

.پرخطر یا تعریف حریم آنهاساتیتأسکه وجود آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در کنار 
و مدیریت نهادهاي مسئول در دو هابرنامهو هاطرحمشترك ایمن سازي و ایجاد هماهنگی در سایر يهاطرحپیش بینی ساز و کار الزم براي تهیه -

.هانهیهزکاهشحوزه دفاع غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت هم افزایی و 
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کشورساله20دفاع غیرعامل در سند چشم انداز -5-2-4
عه بر پایه سازمان دفاع غیرعامل کشور با تکیه بر فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل قوا و به پشتوانه مراکز دینی و فرهنگی قوانین و مقررات موضو

اساسی جامعه به ثمر رسانده و يهارساختیزعزم ملی و باور مسئولین و آحاد مردم تالش مجدانه خویش را بر اعمال تدابیر فرهنگی و اطالع رسانی در 
:زیر خواهد بوديهایژگیودفاع غیرعامل واجد ا در افق بیست ساله در بعد فرهنگکشور ر

-در سطوح مختلف(یدفاع غیرعامل در ابعاد علمی و عملنهادینه شدن فرهنگ(.
.برابر تهدیدات عملیات روانی دشمنجامعه در پذیري فرهنگی کاهش آسیب-
.آستانه مقاومت ملی در ابعاد فرهنگی و اجتماعیارتقاء سطح-
.جامعه) و دفاع فرهنگی(یتقویت و تکمیل ساختار مدیریت و کنترل فرهنگ دفاع-
.بایدها و نبایدهاي علمی شناخته شدهبر اساسجامع يهاطرحاستاندارد شدن معیارهاي تهیه و تدوین -
نیتأمبا هدف ساخت و ) نانو فن آوري(نوین يهايفناورنگی کشور به منظور دستیابی به تکمیل چرخه علمی مورد نیاز در مراکز علمی و فره-

.تجهیزات پیشرفته دفاع غیرعامل
.)ندر برابر عملیات فرهنگی و روانی دشم(یتبلیغاتی پراکنده کشور در راستاي اهداف دفاع-ساماندهی توانمندي فرهنگی-

ضوابط ملی آمایش سرزمین در خصوص پدافند غیرعامل- 5-2-5
مدیریت و برنامه ریزي کشور و به استناد سازمان25/7/1383مورخ 134108/101بنا به پیشنهاد شماره 6/8/1383هیئت وزیران در جلسه مورخ 

:بدین شرح تصویب نمودرا و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ضوابط ملی آمایش سرزمین در خصوص پدافند غیر عامل یسوصدکیاصل 

ملی آمایش سرزمین که در راستاي تبیین فضایی سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران و ترسیم الزامات تحقق آن در يهايریگجهت -1ماده 
امنیتی و دفاعی، کارایی و بازدهی اقتصادي، وحدت و یکپارچگی مالحظاتشامل ،ر و مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمینتوسعه بلندمدت کشو

ایرانی و حراست از -اي منابع طبیعی، حفظ هویت اسالمیمنطقه اي، حفاظت محیط زیست و احیيهاتعادلسرزمین، گسترش عدالت اجتماعی و 
.تنظیم شده است،به خصوص در مناطق روستایی کشور؛هاتیمحرومرفع وابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور ور، تسهیل و تنظیممیراث فرهنگی

ژه در ویدر استقرار جمعیت و فعالیت، به"حراست از میراث فرهنگی"و"حفاظت از محیط زیست"،"امنیتی و دفاعی"مالحظاترعایت - 13ماده
.یا تسریع توسعه در آنها الزامی استنیاد شده، محدود نمودالحظاتمکه با توجه به ییهامحدوده

. کید خاص بر آمایش مناطق مرزي براي بهبود شرایط زندگی و افزایش سطح توسعه این مناطق به منظور ارتقاي امنیت مرزهاي کشورتأ-14ماده 

فاده از شرایط جغرافیایی و عوارض طبیعی، پراکندگی مناسب در پهنه سرزمین، استاز قبیلرعایت اصول ایمنی و الگوي پدافند غیر عامل-15ماده 
پذیري در در راستاي کاهش آسیبهاتیفعالمقیاس بهینه در استقرار جمعیت و انح طبیعی و غیرمترقبه و انتخاب انتخاب عرصه هاي امن به لحاظ سو

.]10[از پوشش مناسب دفاعیيمندبهرهبرابر تهدیدات و 

موقعیت جغرافیایی شهر ساحلی چابهار- 6
دقیقه عرض شمالی بر دهانه خلیجی 3درجه و 25دقیقه طول شرقی و 28و درجه60کیلومترمربع مساحت و با موقعیت جغرافیایی 11شهر چابهار با 

. کیلومتر است2371) تهران–کرمان -ز مسیر جاده ایرانشهرا(فاصله زمینی چابهار تا تهران .تمتر از سطح دریا واقع گردیده اس7به همین نام با ارتفاع 
1860) مرز ترکمنستان(کیلومتر، تا سرخس 1700)بیرجند–از مسیر زاهدان (کیلومتر، تا مشهد 736) خاش–از مسیر ایرانشهر (فاصله آن تا زاهدان 

همچنین ارتباط زمینی چابهار با کشورهاي . مرز آبی داردلومتریک120، حدود )ر گواترد(ن کیلومتر است و با مرز پاکستا900کراچی رکیلومتر و تا بند
، تا کویت 805، تا بندر امام خمینی 825دریایی بندر چابهار تا خرمشهر اصلهف. دکیلومتر فاصله دار962)زابل–از مسیر زاهدان (پاکستان و افغانستان 

، تا جزیره قشم 275، تا شارجه 385، تا بندرعباس 420، تا جزیره کیش 560) قطر(، تا دوحه 680، تا بندر بوشهر 695، تا خارك 705، تا گناوه 795
].1[تمایل دریایی اس150و تا عمان 165، تا بندر جاسک 295

شهر ساحلی چابهاریموقعیت استراتژیک- 7
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مرز آبی در دریاي پارس دارد و خلیج لومتریک300چابهار در جغرافیاي سیاسی کشور بلکه جهان، داراي نقش مهم و حساسی است، حدود شهرستان
لحاظموقعیت ژئوپولتیک آن از دیرباز به با توجه به و چابهار از یک موقعیت استثنایی در خارج از تنگه هرمز و در دهانه اقیانوس هند برخوردار است

محل تمرکز تواندیممایل عرض است 40مایل طول و 60خلیج چابهار به واسطه وضعیت خود که داراي . نظامی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است
در يپهلواز اوایل دهه پنجاه موقعیت استراتژیک خلیج چابهار در رابطه با اقیانوس هند مورد توجه قرار گرفت و حکومت . بسیار مساعدي براي ناوها گردد

،نروند ادامه یافت و عالوه بر آاینبعد از پیروزي انقالب نیز .سال سه پایگاه هوایی، زمینی و دریایی در ساحل غربی خلیج چابهار احداث کرد7عرض 
].1[تگذاشاجرابا ابعاد اقتصادي، فرهنگی و رفع محرومیت را نیز در این ناحیه به ییهابرنامهدولت 

.کنیدو موقعیت چابهار در کشور و استان را مشاهده میخلیج چابهار به ترتیب عکسهایی از 2- 7و 1-7هاي در شکل

(www.cfzo.org)خلیج چابهارعکس هوایی از: 1- 7شکل 

]1[موقعیت چابهار در کشور و استان : 2- 7شکل 

بررسی نقاط قوت و  8-
فرصت، ضعف و تهدید شهر ساحلی چابهار با رویکرد پدافند غیر عامل
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با درنظر (امنیتی در آمایش استان البرز -آیند براي مالحظات دفاعیشرح خدمات استاندارد تدوین شده توسط مهندسین مشاور شرکت شرقحسب 
محیطی و تهدیدات ناشی از مخاطرات، به صورت کلی، چهار بخش )امنیتی-گیري مالحظات مدنظر مرکز ملی آمایش سرزمین براي مالحظات دفاعی

شناسایی ه به اینکه هدف مقاله فوقبا توج. گیردمورد بررسی قرار میدفاعی–فرهنگی و سیاسی و مالحظات امنیتی - اجتماعیاقتصادي،،زیستیمحیط
هر ،صورت گرفتهمطالعات لذا پس از ،کید بر مالحظات پدافند غیرعامل در شهر چابهار بوده استأضعف در شهر چابهار با ت-فرصت و تهدید-نقاط قوت

با توجه به نتایج ،جهت بهبودییمورد بررسی قرار گرفته و در نهایت راهبردها1-8کدام از موارد چهارگانه فوق که به آنها اشاره گردید در قالب جدول 
.حاصل از جدول ارائه گردیده است

پدافند غیر عامل در شهر چابهارقوت و فرصت، ضعف و تهدید با تأکید بر مالحظات : 1- 8جدول 
ضعف و تهدیدقوت و فرصتشاخص

مالحظات محیطی و کالبدي

مایل طول 60وضعیت ژئوپلیتیکی که داراي واسطهسواحل چابهار به-
تواند محل مناسب براي تمرکز و باشد که میمایل عرض می40و 

.پهلوگیري ناوها باشد
ماهی تن % 60کننده بیش از شهر ساحلی چابهار به عنوان تأمین -

کشور و پایگاه اصلی صید تن ماهیان به شمار رفته که در ترکیب آن بین 
شامل ) غیر خوراکی(درصد صید استحصالی را ماهیان صنعتی75-80
هاي خوراك دام و همچنین وجود برخی کودهاي گیاهی، مکمل. شودمی

هداشتی، طیور، مصارف دارویی و دندانپزشکی، صنعتی، نظامی، ب
شوند و وجود هاي علمی، صنایع کاغذي و نساجی استفاده میپژوهش

شاه (برخی از گونه هاي آبزي مانند البستر خاردار یا البستر صخره اي
هاي زیست محیطی ناشی از پدافند غیرعامل که در صورت بحران) میگو
مار زایی صیادان به شتواند به عنوان یک تهدید براي صنایع و اشتغالمی

].2[آید 
المللی و همچنین هاي بینهماهنگی و تعامل سازنده با سایر سازمان-

تعامل مستحکم با کشورهاي همسایه ساحلی در نظام مدیریت ساحلی از 
اندیشی و تعامل به جهت حل در راستاي همهايطریق برگزاري اجالس

.مشکالت زیست محیطی ساحل
و حمل و نقل دریایی به دلیل داراي موقعیت ممتاز در امر کشتیرانی -

هاي عمیق در خلیج و ایجاد شرایط مناسب براي دسترسی به آب
.هاي بزرگپهلوگیري کشتی

شکل شهر چابهار بر اساس الگوي شهرهاي خطی ساحلی بر پایه یک محور -
باشد و کلیه می) یا چند محور موازي زیستی حمل(پیوسته حمل و نقل

.کنندارتباطی زندگی میساکنین شهر در اطراف محور 
عدم دسترسی به امکانات حمل و نقل هوایی به دلیل قرارگیري فرودگاه در -

.کیلومتري شهر چابهار20فاصله 
گونه افزایش صدمات ناشی از آتش سوزي، انفجار بعد از حمالت در این-

ها در الگوي خطی شهرها بیش از شهرها به دلیل نحوه قرارگیري ساختمان
.یگر است؛ به ویژه اگر معابر اصلی در مسیر باد غالب باشدالگوهاي د

خصوص وجود مشکل تأمین آب شرب در بعضی از مناطق نوار ساحلی به-
باشد که باید در احداث یک بندر به در جنوب شرق، یکی از فاکتورهاي مهم می

لذا در صورت کافی نبودن منابع آب شرق و نیز کمبود و یا آن توجه شود؛
تواند منابع آب جایگزین متناسب با جمعیت افزایش یافته آن منطقه، مینبودن 

در شرایط بحرانی باعث به وجود آمدن مشکل بروز بیماري و نهایتاً آسیب 
. منطقه و بندر گردد

احداث و توسعه ساختارهاي ساحلی به وسیله انسان که باعث سرعت -
].2[گردد بخشیدن به فرسایش ساحل می

ها و هاي ساحلی مناسب براي احداث بنادر و اسکلهمکاننامشخص بودن -
ها و ارتباطات توسعه آنها به علت فقر مطالعاتی و نبود اشراف علمی بر ویژگی

کاري در اکوسیستم اکوسیستمی در سواحل منطقه در نتیجه تخریب و دست
به عنوان حافظ (آهکی -هاي مرجانیدریایی منطقه، نظیر تخریب آب سنگ

، الیروبی نامناسب، بر هم زدن تعادل ماسه و )ر برابر امواج دریاساحل د
].2[اکوسیستم 

وجود شرایط خاص اقلیمی در برخی از فصول سبب ایجاد مخاطرات -
از جمله بارش شدید باران و وقوع سیلِ ناشی از طوفان گنو . گرددمحیطی می

شهر، زاهدان و که موجب انسداد مسیرهاي زمینی و هوایی چابهار به سمت ایران
.گرددبندر عباس می
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مالحظات اقتصادي

موقعیت سوق الجیشی و اقتصادي ویژه به دلیل آنکه سواحل -
بخشی از راه مواصالتی خلیج فارس و مناطق ) دریاي عمان(چابهار

نفت خیز آن با اقیانوس هند، شرق دور، دریاي مدیترانه و اروپاست 
گذاران خارجی شود و چابهار به تواند باعث جذب سرمایهکه می

. اي از طرف دشمن باشدعنوان یک بندر ذینفع عامل بازدارنده
ر جنوب ایران و در بخش بندر چابهار یکی از بنادر مهم د-

این بندر به علت موقعیت . شمالی دریاي عمان قرار گرفته است
المللی و ظرفیت هاي آزاد بینآباستراتژیک و دستیابی به

تواند تنی شهید رجایی می80000هزار تنی پس از بندر 70000
از جایگاه ویژه اي در مبادالت ایران و سایر کشورهاي منطقه 

د و به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران شناخته برخوردار باش
. شودمی

چابهار در مقیاس با دیگر مناطق ساحلی و جنوب ایران داراي -
. موقعیت ممتازي در امر کشتیرانی و حمل و نقل دریایی است

ها در خلیج وسیع، شرایط مناسبی را براي پهلوگیري وجود آب
یسات بندري با هزینه هاي بزرگ در این منطقه،  ایجاد تأسکشتی

چابهار به عنوان .مناسب و صرفه اقتصادي فراهم کرده است
ترین بندر تجاري در خارج از خلیج فارس از نظر سیاست و بزرگ

هاي منطقه مجزا و نقطه استراتژیکی ملی در مواقع جنگ و بحران
اي کلیدي براي تنفس اقتصادي بازرگانی خارجی کشور و ضمانتی 

هاي اقتصادي آن محسوب ر صنایع و فعالیتبراي گردش کا
. شودمی

زایی رسمی و با مجوز، تالش براي صید و صیادي کاهش اشتغال-
.غیرمجاز و قاچاق را افزایش داده است

در صورتی که روابط دیپلماتیک با کشورهایی که دریاي عمان و -
هاي ترانزیتی و تجاري به عنوان محل عبور کشتیخلیج چابهار را

اند مسالمت آمیز نباشد، این موقعیت سوق الجیشی و راه خاب نمودهانت
.تواند تهدیدي براي کشور باشدمواصالتی می

یکی از معضالت موجود در بندر چابهار عدم وجود شبکه حمل و -
باشد به گونه اي که حمل و نقل بارهاي تخلیه شده از نقل ریلی می

شد و در صورت بروز هر نوع باپذیر میکشتی فقط از طریق جاده امکان
. شودجایی کاال با مشکل مواجه میبحران، جابه

مالحظات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

موقعیت جغرافیایی سواحل چابهار در خارج از خلیج فارس و -
اي و هاي منطقهتنگه هرمز که آنرا کمتر در معرض تنش

هاي آبدهد، دسترسی مستقیم بهالمللی خلیج فارس قرار میبین
طور عدم آزاد و قرار داشتن در خارج از خلیج فارس و همین

آسیب پذیري در مواقع بروز بحران، موقعیت استراتژیکی را براي 
ایجاد یک گذرگاه ارتباطی بین کشورهاي آسیاي میانه و سایر 

. کشورهاي جهان فراهم آورده است
قابلیت ایجاد تأسیسات بندري با هزینه مناسب و صرفه -
و مناسب که قتصادي به دلیل موقعیت جغرافیایی حساسا

ترین بندر براي انجام مبادالت تواند چابهار را به اقتصاديمی
بازرگانی با کمترین هزینه جهت صادرات کاال به سایر بنادر خلیج 

. فارس تبدیل نماید
به دلیل وجود آب و هوا و اقلیم مناسب و موقعیت ویژه -

به کانون مناسبی جهت جذب جمعیت از اقتصادي، شهر چابهار 
. داخل و خارج استان تبدیل شده است

هاي اقتصادي با توجه به شکل گیري منطقه آزاد و سایر قابلیت-
موجود در شهر چابهار، متأسفانه همچنان بسیاري از ساکنین منطقه، با 

اي فقدان منابع درآمد پایدار روبرو بوده و مشکالت معیشتی عدیده
. دارند

. کمبود و یا فقدان امکانات گذران اوقات فراغت در شهر چابهار-
هاي متعدد در دو کشور هاي سیاسی و جنگتحوالت و آشفتگی-

افغانستان و پاکستان موجب تسري ناامنی به استان و شهر چابهار شده 
مرز بودن استان با این کشورها و نزدیکی ویژه اینکه همبه. است

جمله چابهار با مردمان این دو اي مرزي منفرهنگی و تاریخی شهره
. کشور، به خودي خود باري از این ناامنیها را به شهر منتقل نموده است

توان به اقدامات تروریستی در طی دو سال اخیر اشاره از آنجمله می
. نمود
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مالحظات امنیتی 
-

دفاعی

هاي هوایی، زمینی و دریایی در سواحل غربی قرارگیري پایگاه-
بندر چابهار به عنوان عامل بازدارنده و دفاع غیر عامل براي بندر 

. گرددمحسوب می

به صورت انسجام یافته و مکان عدم وجود تأسیسات زیربنایی شهر-
گزینی واحد آنها در قالب یک شبکه تأسیساتی واحد و عدم استقرار این 

.تأسیسات به صورت زیرزمینی
هاي مهم و کلیدي با ابعاد بزرگ مقیاس و متفاوت با ایجاد کاربري-

هاي منفی ساحل به لحاظ هاي پیرامونی از شاخصدانه بندي ساختمان
. باشددفاع غیرعامل می

مندي از ساختارهاي همگن به لحاظ کالبدي و تفکیک عدم بهره-
.باشدصول پدافند غیرعامل میقطعات در شهر چابهار مغایر با ا

در شهر ) ايشاخه(استقرار تأسیسات زیربنایی به صورت درختی-
چابهار به نسبت شهرهایی که تأسیسات آب آنها به صورت حلقوي 

زیرا .باشد در هنگام حمله از آسیب پذیري بیشتري برخوردار استمی
آب در صورت انهدام بخشی از خطوط لوله،) شاخه اي(در این الگو

.شودمصرفی قطع می
هاي پرتراکم، هاي تولیدي، مسکونیدر شهرهاي ساحلی فعالیت-

گیردتجاري و خدماتی اصلی در امتداد محورهاي طولی اصلی قرار می
ها و عملکردهاي شهر فلج که در زمان حمله به این محور اصلی، فعالیت

ی گردیده و شهر با مشکالت جدي معیشتی و انهدام محورهاي اصل
.مواجه خواهد شد

تعداد محدود راه هاي خطی و کم عرض بودن دسترسی در -
گردد تا حجم کثیر گونه شهرها، در مواقع اضطراري سبب میاین

ها مردمی که براي فرار و یا دسترسی به نقاط پیرامونی به سمت این راه
آورند با انسداد و قفل شدن معابر مواجه و این امر مانع از هجوم می

. گرددهاي اورژانس و غیره مییند امدادرسانی و عبور ماشینفرآ
حمله دشمن به مسیرهاي اصلی این شهرها از طریق بمباران هوایی -

هاي حیاتی شهر گردیده و ارتباط نقاط و غیره، سبب قطع شریان
. نمایدهاي زیستی پیرامون قطع میشهري و مواصالتی را با کانون

نظامی و پایش و تجزیه و تحلیل منطقی از عدم رعایت حریم مراکز -
فاصله و یا نزدیکی این مراکز به سواحل چابهار با توجه به مالحظات 

.پدافند غیر عامل
ها از دیدگاه با توجه به اینکه فضاهاي سبز، باغات، مزارع و پارك-

گردد، فقدان و غیر عامل یک شاخص مثبت براي شهر محسوب می
تواند تبعات جبران چابهار در زمان بحران میکمبود این فضاها در شهر

.ناپذیري براي شهر در بر داشته باشد

راهبردها -9
:شودمورد بررسی قرار گرفت، راهبردهاي زیر پیشنهاد می1- 8امنیتی که در جدول -بنابر اصول و مفاهیم آمایش سرزمین و مالحظات دفاعی

د مهم و کلیدي از منظر دفاعی کمک کنيهايکاربربه مصون نگاه داشتن تواندیماز ساختارهاي همگن به لحاظ کالبدي تا حد زیادي يمندبهره-
]13[.
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و یا ا استفاده از پوشش گیاهی و یترکوچکبه قطعات ...و ، مراکز نظامی هافرودگاهگسترده شهري همانند يهاتیساتقسیم و تفکیک پالن، -
قابل توجهی در ریتأثتواندیمباشد هايکاربرگونهنیاتداعی کننده جدایی و همچنین عدم مشخص بودن مرز تواندیمکه ژهیويهايسازکف

.)همان(د هاي دشمن باشمناطق توسط سنجندهگونهنیاشناسایی 

این امکان را در تواندیمشهري یگاز رسانآب و فاضالب و ساتیتأساي و درختی در حلقوي بسته به جاي شبکه هاي شاخهاستفاده از شبکه هاي -
اختیار دهد که در صورت وارد آمدن هرگونه آسیب و انفجار در قسمتی از شهر با بستن دریچه مربوطه آب یا گاز شهري را قطع نموده و ضمن 

).همان(د و گاز در سایر نقاط شهر شمانع از قطعی کامل آب ) ر شبکه گاز رسانید(يجلوگیري از انفجار و آتش سوز

ي خورشیدي که در مواقع بحران ژنه هاي تولید انرو استفاده از سامابرق فشار قوي اصلی در مراکز پرتراکم شهري يهادکلجلوگیري از قرار دادن -
.واقع گرددسودمندبسیار تواندیم

.هاي خارجی براي افزایش امنیت شهرجذب سرمایه-

ر شهر چابهار بخش قابل مالحظه اي از عملکردهاي د(ر شهيهابخشو پراکنش و جانمایی آنها در سایر توجه به تمرکز زدایی از بخش مرکزي شهر -
.)خیابان اصلی قرار گرفته استدر یک ، بهداشتی و درمانیشهري به جز منطقه آزاد اعم از تجاري، اداري و

آموزشی به يهامکاناز مساجد و توانیمبه عنوان مثال به هنگام حمله دشمن (شهري در زمان بحران يهايکاربراستفاده دو منظوره از برخی از -
.)عنوان مراکزي جهت آموزش دفاع غیر نظامی به شهروندان استفاده نمود

پله ،امکان ایجاد پناهگاهشهرييهايکاربراز در بسیاري ه عنوان مثال ب(شهري يهاطرحکید بر در نظر گیري مالحظات پدافند غیرعامل در أت-
.)مد نظر قرار گیردستیبایمزیربنایی ساتیتأسجدید در يهايتکنولوژاضطراري و یا استفاده از 

–سیر چابهار م(مسیر مواصالتی از طریق یک صرفاًکیلومتري شهر چابهار و امکان دسترسی به آن 20با توجه به قرارگیري فرودگاه در فاصله -
جایگزین به این لذا پیش بینی خطوط دسترسی باشدیمانسداد آن محتمل )گعم از حوادث طبیعی و جنا(ن که در مواقع بحرا،)سبندرعبا

.باشدیمدر شهر چابهار ضروري ترکوچکجانبی دیگر، در مقیاس و یا استفاده از فرودگاهفرودگاه 

م یکسان و هماهنگ به کلیه اقوام و مذاهب موجود در شهر چابهار با هدف حفظ انسجااز طریق توجه هاي اجتماعی و انسانی سرمایهگیري ازبهره-
.ه در زمان بحرانویژافزایش سطح مشارکت مردم بهو لی م

.و هماهنگیستاد مدیریت بحرانطریق از دفاعی به مردم يهاآموزشارائه -

رنده براي عاملی بازدا،به عنوان مثال براي بندر چابهار پایگاه دهم شکاري و نیز نیروي دریایی سپاه،بازدارنده براي تهاجمیعامل،توجه به امکان دفاع-
.در شهر باشدبه عنوان عاملی مثبت در ایجاد امنیت تواندیمرعایت این شاخص ؛ لذا بردیمدفاعی منطقه را باال بندر بوده و توان 

نتیجه گیري- 10
شدت هآمایش سرزمین از موضوعات مهم و اساسی بوده که در طی چند دهه اخیر بيهاطرحامنیتی در - نظرگیري و تأکید ویژه بر مالحظات دفاعیدر 

آن در يهااستیسو ارائه راهکارها و توجه به پدافند غیر عاملاب، چرا کههاي آمایش سرزمین قرار گرفته استریزان و متخصصان برنامهمورد توجه برنامه
ضوابط و جایگاه و تبیین در مطالعه فوق ضمن بررسی . طبیعی و انسانی را به حداقل کاهش داديهابحرانناشی از خسارات و تلفات توانیمزمان صلح 

؛و نقاط ضعف و تهدیدهاتیقابل، هاتوانویژه این برنامه بر مالحظات دفاعی و امنیتی، بررسی دیتأکي آمایش سرزمین و هادر برنامهمندرج يهااستیس
صورت گرفته يهاتیفعالبه دلیل ماهیت یالمللنیبشهرها در سطح ملی و گونهنیابراي شهرهاي ساحلی با توجه به نقش خاص و اثرگذار الخصوصیعل

عم از ا(سطوح مختلف قابل توجهی بر عملکرد آنها در ریتأثتواندیم...وکه تحوالت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، نظامی مسئلهنیادر آنها و در نظرگیري 
که توسط با توجه به شرح خدمات استاندارددر مطالعه حاضر لذا؛استپدافند غیرعامل ضرورتی اجتناب ناپذیر داشته باشد، تاکید بر) و ملیمنطقه اي 

محیطی، -به بررسی شهر ساحلی چابهار در چهار بخش کالبديتدوین شده ) امنیتی–الحظات دفاعی م(شمرکز ملی آمایش سرزمین براي این بخ
. پرداخته شدتهدیدها از منظر پدافند غیرعاملنقاط ضعف و،هافرصتسیاسی و دفاعی و امنیتی با لحاظ نقاط قوت و –فرهنگی –اقتصادي، اجتماعی 
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کنارك-راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی 

سازي مراکز حیاتی و حساس شهر، فرهنگ سازي و ایجاد باور عمومی از بر ایمنید کیبا تأامنیتی - هاي دفاعیجنبهجهت تقویتراهکارهایی در نهایت
.ارائه گردید...طریق ارائه آموزشهاي پدافند غیرعامل، رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در طرحهاي شهري و
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.99،1387صفحه ،بلوچستان، گروه جغرافیا
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