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  گفتار یشپ

تـرین روش   آمیزترین و اثربخش  اع غیر عامل مکمل دفاع عامل، صلحدف
هاي ملی و مراکـز حیـاتی،    دفاعی است که کاهش آسیب پذیري زیرساخت

  حساس و مهم و پایداري ملی را بدنبال دارد.
     امـروز اهمیـت پدافنـد    : «از آن جا که مقام معظم رهبـري فرمـوده انـد   

   خته شده باشد، اهتمـام شـما کـار را پـیش    غیر عامل باید براي مسئوالن شنا
  ».) 6/12/85(.می برد

در مجلس شوراي اسالمی در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه نیـز بـه   
سیاسـت   ، این امر توجه شده است و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز

  هاي کلی نظام در خصوص پدافند غیر عامل تدوین و ابالغ شده است. 
پدافنـد   بخـش هـاي کلـی نظـام در     سیاسـت   9و6، 1،2 هاي در بند

 این چنین آمده است : ابالغی از سوي مقام معظم رهبري غیرعامل
ر پدافند غیرعامـل کـه عبـارت اسـت از مجموعـه اقـدامات       ) تأکید ب1(

پـذیري، تـداوم    غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارنـدگی، کـاهش آسـیب   
 هاي ضروري، ارتقاي پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل فعالیت

 گردد. دشمن می  تهدیدات و اقدامات نظامی
  

  )پنج(



عامـل از قبیـل انتخـاب عرصـه     ) رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر2( 
زدایی، اختفاء، اسـتتار،   سازي یا تجمیع حسب مورد، حساسیت ایمن، پراکنده

سازي نسبت به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت بـه ویـژه    فریب دشمن و ایمن
  هاي توسعه آینده کشور. آمایش سرزمینی و طرح هاي در طرح

هاي ارتباطی  شبکه) دو یا چند منظوره کردن مستحدثات، تأسیسات و 6(
بـه ویـژه در    طرح هاي عمرانیگیري پدافندي از  و مواصالتی در جهت بهره

  مناطق مرزي و حساس کشور.
 بیرون بردن ) ممانعت از ایجاد تأسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و 9(

بینی تمهیدات ایمنی بـراي آن دسـته از    این گونه تأسیسات از شهرها و پیش
است و ممانعت از ایجاد مراکـز جمعیتـی در    ها الزامی تأسیساتی که وجود آن

 حریم آنها. تعیین کنار تأسیسات پر خطر با
آمایش سرزمین موضوعی امنیتی براي کشورهاي مختلف تلقی می شود. 

سـازي   این امر فضاي جغرافیایی، سیاسی و اقتصادي کشورها را بـراي بهینـه  
 هـاي  جنبه سرزمین آمایش لذا حیات انسانی و دوام سیاسی فراهم می کند.

 منطقی سنتزي واقع در و اقتصادي دارد امنیتی، انسانی، اجتماعی، قوي بسیار

 اي ومنطقه ملی جغرافیاي و فضا با ارتباط در ریزي برنامه هاي جریان ازکلیه

 امنیـت  تحقـق  و جهت ایجاد در مناسبی ابزار و استراتژي تواند می و است

   کند. ارائه را مختلف سرزمین مناطق در گوناگون ابعاد در پایدار
  
  
  

  )شش(



  
  
  

  مطالب تفهرس
  
 9  .......................................................................................................................   مقدمه  - 1

 11  .............................................................................................   و اصطالحات  تعاریف - 2

 15  ...................................................................  جمهوري اسالمی ایران سند چشم انداز - 3

 18  ........................  در بخش آمایش سرزمین و برنامه پنج ساله سیاست هاي کلی نظام - 4

  24  ......................................................................................  ضوابط ملی آمایش سرزمین - 5
  32  ...............................................................................................  اجزاي آمایش سرزمین - 6
  37  ........................................................................................  موضوع مورد بحث آمایش - 7
  40  ......................................................................  تطبیق آمایش سرزمین ودفاع غیرعامل - 8
  42  .....................................................................................................................یابی مکان - 9

  GIS  ...........................................................................  45سیستم اطالعات جغرافیایی  - 10
  GIS  ..............................................  48ها و مراکز حیاتی توسط  فرایند انتخاب سایت - 11
  54  ....................................................................................................  نتیجه گیري نهایی - 12

  55  ............................................................................................................................کتابنامه -
  

  
  

  )هفت(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (هشت)



  
 
  مقدمه -1

اش  رابطه با فضاي مورد استفاده جامعه بشري درشرایط کنونی جهان در
م با أتواند بدون مطالعات الزم مبتنی به آینده نگري و آمایش سرزمین تو نمی

دهـد.   بـه زنـدگی مطلـوب ادامـه    هاي آینـده   برنامه ریزي به ویژه براي نسل
مقوله توسعه و آمایش بـه مثابـه دو روي    ضرورت پژوهش و بررسی دربارة
  یک سکه از هم تفکیک ناپذیرند. 

پیچیدگی و ارتباط تنگاتنگ امور، خصوصاً مسائل امنیـت  سوي دیگر از 
ها و  ملی و دفاعی با امور سیاسی و اثر پذیري اقتصاد جهانی از این شاخص

ستقیم معادالت نظـامی و تسـلیحات اسـتراتژیک در افـزایش تحـرك      ثیر مأت
هاي جغرافیـایی بـراي کسـب     قدرتهاي جهانی و استفاده از مکان و موقعیت

هـاي امریکـا بـه منطقـه      گونه کشورها ( همانند لشگرکشـی  برتري توسط این
خاورمیانه و استقرار در کشور عراق و افغانستان ) اهمیـت فضـا و مکـان را    

پیش نمایان ساخته و برنامه ریزي خاص و دقیـق مبتنـی بـر اصـول      بیش از
علمی را براي ایجاد یک فضاي متوازن به جهـت اسـتراتژي سـامانه دفـاعی     

  نماید. کارآمد، به منظور احراز حداکثر امنیت ملی را طلب می
آمایش سرزمین موضوعی امنیتی براي کشورهاي مختلف تلقی همچنین 

جغرافیایی، سیاسـی و اقتصـادي کشـورها را بـراي     می شود. این امر فضاي 
 سرزمین لذا آمایش می کند. سازي حیات انسانی و دوام سیاسی فراهم  بهینه

 در و دارد اقتصادي و عقالیی امنیتی، انسانی، اجتماعی، قوي بسیار هاي جنبه

 ملـی  جغرافیاي و فضا با ارتباط در ریزي برنامه امور ازکلیه منطقی سنتزي واقع

 تحقـق  و جهت ایجاد در مناسبی ابزار و استراتژي تواند می و است اي ومنطقه

 یـا  و کـرده  ارائـه  را مختلف سرزمین مناطق در گوناگون ابعاد در پایدار امنیت

   .نماید ایجاد
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 مشکالت و تعیین آمایش سرزمین، تشخیص مطالعه نهایی و اصلی هدف

 پیشـنهاد  و طراحـی  و محیطیزیست  مدیریت مسایل و انسانی زندگی موجود

 وظیفـه  از دور بـه  توانـد  نمـی  است، این مطالعات آن با متناسب هاي حل راه

صورت،  این در و باشد مطلوب سیاست هاي وها  پیشنهاد و ارائه ریزي برنامه
 از نـوینی  آن نظـم  در کـه  مـی انجامـد   سـندي  ارائه به آمایشی مطالعه هرگونه

کنـد،   می آشکار را زمین برپهنه انسانی فعالیت هاي و طبیعی منابع سازماندهی
 بـه  مطلـوب  هـاي  سیاسـت  پیشـنهاد  و ریزي مرحله برنامه در آمایش بنابراین

انسـانی   تجمع هرگونه براي حیاتی موجود فضاي معتدل و سازماندهی منطقی
  ).1382اي،  منطقه کالبدي هاي (طرح پردازد می

 کـه  اسـت  فرآینـدي ، سـرزمین  آمـایش  به عنوان هدف نهایی یابی مکان

 امکانـات  و منابع به توجه با و شده تعیین شرایط اساس بر توان می آن ازطریق

 مکـان  .کـرد  تعیین مختلف کاربردهاي براي را نظر مورد محل بهترین د موجو

 بـه  توصـیفی  هـاي  داده و فضـایی  اطالعات مأتو تحلیل و تجزیه واقع در یابی

 نظـر  مـورد  توصـیفی  هـاي  ویژگی با فضایی موقعیت چند یا یک یافتن منظور

  .باشد می کاربر
 هـاي  گام از یکی،کشور سطح در فعالیت یک براي مناسب مکان انتخاب

 از مکـان  در تحقیـق  نیازمنـد  کـه  اسـت  گسـترده  طرح یک انجام براي اساسی

 زیـادي  اطالعـات  بـه  نیاز یابی که مکان آنجا از باشد می مختلف هاي دیدگاه

می ،      مختلف هاي ن مکا معرفی براي جزئی ازاطالعات بزرگی حجم، دارد
 از صـحیحی  ارزیـابی  تـا  شـوند  تحلیل و تجزیه و آوري، ترکیب جمع بایست

 .پـذیرد  صـورت  ،باشـند  داشته تأثیر مکان، انتخاب در است که ممکن عواملی
 از را منطقـه  یـک  هاي توانایی وها  قابلیت که است فعالیتی یابی بنابراین مکان

 انتخـاب  برايها  سایرکاربري با آن ارتباط و کافی و مناسب زمین وجود لحاظ



  
  پدافند غیرعامل از منظر آمایش سرزمین   / 11
 

(کریمـی،   دهد می قرار تحلیل و مورد تجزیه خاص کاربري براي مناسب مکان
1382 ،9.(  

باتوجه به مطالب گفته شده، امروزه لحاظ نمودن مالحظـات دفـاعی و   
کشورجزء اصول اساسـی  هاي کالن توسعه  امنیتی دربرنامه ریزي و استراتژي

یـابی نیـز عـالوه بـر      و بنیادین به حساب می آید. درمبحث آمـایش و مکـان  
 نظرداشتن به شرایط محیطی و فیزیکی، توجـه بـه اصـول تـدافعی و پدافنـد     

  غیرعامل نیز مهم می باشد.
  
  تعاریف و اصطالحات -2
  

  سرزمین آمایش تعاریف
کـردن، آمیخـتن، آراسـتن و    کلمه آمایش از مصدر آمودن به معناي آباد 

). در واقـع آمـایش سـرزمین ترکیبـی از     91: 1363نظم دادن اسـت (معـین،   
هاي مختلف علوم انسانی و تجربی و فنی است که با مشارکت منطقـی   رشته

 پردازد. اي هماهنگ به سازماندهی سرزمین می و شیوه
عبـارت اسـت از تنظـیم روابـط بـین انسـان، فضـا و         1آمایش سرزمین

برداري منطقی از تمام امکانات، براي بهبود  هاي انسان، به منظور بهره فعالیت
هـاي اعتقـادي، سـوابق     وضعیت مادي، معنوي و اجتماعی، بر اسـاس ارزش 

  فرهنگی و ابزار علم و تجربه در طول زمان.
رابطه بین انسان، سـرزمین  دکتر مجید مخدوم، آمایش سرزمین را تنظیم 

بـرداري در خـور پایـدار، از     هاي انسان در سرزمین به منظور بهـره  و فعالیت

                                                             
1- Spatial Planning 
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جمیع امکانات انسانی و فضایی در جهت بهبـود وضـعیت مـادي و معنـوي     
  ).11: 1374نماید (مخدوم،  اجتماع در طول زمان تعریف می

به به فضـاي  جان ریزي آمایش سرزمین چون با دیدي وسیع و همه برنامه
کند، کلیه مناطق کشور را با حوصله و دقت از جهـات مختلـف    ملی نگاه می

و  هـا  ، قابلیـت هـا  دهد و بر اساس توانمندي مورد مطالعه و شناسایی قرار می
استعدادهاي هر منطقـه بـا توجـه بـه یکنـواختی و همـاهنگی اثـرات نتـایج         

ختلـف کشـور   عملکردهاي ملی آنها ، نقش و مسئولیت خاص بـه منـاطق م  
   کند. محول می

تـرین   اي تـرین و پایـه   آمایش سرزمین به عنوان برنامه اي راهبردي، مهم
گیري توسعه بلندمـدت بـه منظـور بازشناسـی و بازنمـایی امکانـات،        جهت

براي  ،ها و تنگناها از دیگر سو ها از یک سو و محدودیت ها و قابلیت استعداد
وب بین عناصر سه گانه انسان، فضـا و  ها و ایجاد تعامل مطل زدودن نارسایی

دهی و چیدمان منطقی و ممکن آن بر سرزمین را به  فعالیت و چگونگی جاي
  عهده دارد.

آمایش سرزمین از طریق نگاه جـامع و همـه سـونگر بـه مسـایل یـک       
جانبـه و یکپارچـه    سرزمین یا یک منطقه، سعی دارد راهکارهاي توسعه همه

پیدا کرده و معرفی نماید. لذا حیطه بحث آمایش سرزمین یا مناطق معینی را 
سرزمین مناطق گوناگون یک سرزمین است که تعادل یا عدم تعادل میـان آن  

گیـرد. بنـابراین بـا     مناطق را در یک برنامه جامع توسعه یکپارچه در نظر می
اي بـوده و بـه    ریزي منطقـه  توجه به این مفهوم، آمایش در واقع نوعی برنامه

ریـزي   ریزي است که از نظریات برنامه تر، آمایش یک نوع برنامه قعبارت دقی
مباحث آمایش، تاکنون ناچار بوده  عبارت دیگر،   کند. به اي استفاده می منطقه
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ریـزي و توسـعه    هـاي برنامـه   است در قالب و چارچوب نظریات و تکنیـک 
  اي انجام پذیرد. منطقه

  
  توسعه

انسان آگـاه بـا فعالیـت خـود و     توسعه روندي است که در یک جامعه 
ایجاد هماهنگی و توازن بین امکانات موجـود و بـالقوه طبیعـت و همچنـین     

هاي مادي و معنوي که در اختیـار دارد بـراي تـأمین نیازهـاي خـود       سرمایه
کند. در یک چنین روندي نباید هیچ گونه مانعی در راه ایجاد  برداري می بهره

  عدالت اجتماعی به وجود آید.
هاي رشد اقتصادي  مفهوم توسعه از انحصار دیدگاه«چند دهه اخیر،  طی

شناسـانه   هاي عدالت اجتماعی، خوداتکایی و تعادل بوم خارج شده و دیدگاه
هاي مختلف، توسـعه را بـر اسـاس     و گروه» اند با مفهوم نوین آن پیوند یافته

توان  مثال می). به عنوان 40: 1379اند (صرافی،  هاي خود تفسیر نموده دیدگاه
و توسعه چنـد بعـدي بـه     به توسعه اقتصادي، توسعه سیاسی، توسعه نظامی 

  هاي اخیر اشاره کرد. مفهوم توسعه پایدار در سال
است همه جانبه کـه بـه مجمـوع      توسعه مفهومی«بر مبناي این تعریف 

ها و ابعاد مختلف زندگی انسـان توجـه دارد. توسـعه واقعـی بایـد       نیازمندي
شرایط الزم را براي همه افراد جامعه صرف نظر از موقعیـت اسـتقرار   بتواند 

مکانی (مرز یا مرکز) در همه ابعاد، در جهت پویایی، رشد و تعالی مـادي و  
  ).1380، 9(عندلیب، ». معنوي آنان فراهم سازد
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  ریزي برنامه
ریزي فرآینـدي   کند: برنامه ریزي را چنین تعریف می جان فریدمن برنامه

و تکنیکـی را بـه عمـل، در حـوزه عمـومی       کوشد دانش علمی  که میاست 
  ).Fridman، 1987تسري دهد ( 

گیـري   ریزي فرآیندي سازمان یافته، آگاهانـه و مبتنـی بـر تصـمیم     برنامه
نگري و حرکت کلیـه رونـدهاي موجـود بـه سـوي       است که به منظور آینده

انـد، صـورت    دههاي انسانی، که در چارچوب اهداف توسعه بیان شـ  مطلوب
ریزي جریانی نظـري اسـت کـه متعاقـب آن      پذیرد. به عبارت دیگر برنامه می

گـرا   ریزي به روشنی، آینده گیرد و از این رو برنامه کردارهاي عملی انجام می
هاي گونـاگون کـه    حل ریزي از انتخاب راهی از میان راه است. بنابراین برنامه

اطمینان خاطر از اجـراي آن همـواره بـا    سازد و با  تصویر آینده را نمایان می
  تخصیص منابع الزم تشکیل یافته است.

  
  اي ریزي توسعه منطقه برنامه
هـا در   یابی فعالیت اي فرآیندي است از تنظیم و مکان ریزي منطقه برنامه

جهت اهداف اجتماعی و اقتصادي مشخص در یـک فضـاي فراشـهري. بـه     
ـ  ریـزي منطقـه   تعبیري دیگر، برنامه ارت اسـت از فرآینـدي کـه شـامل     اي عب

هاي توسعه در هر منطقه و تعیین چگونگی کاربرد  شناخت امکانات و قابلیت
اي مناســب بــا  عقالنــی آنهــا در چــارچوب اهــداف توســعه ملــی و منطقــه

هاي اجرایی،  هاي فرهنگی، اجتماعی و تدوین سیاست خصوصیات و ویژگی
  د نظام اجرایی دارد.در تقویت مبانی اقتصادي و بهبو که سهم مهمی 

ریزي ملی و محلی را  اي شکاف میان دو سطح برنامه ریزي منطقه برنامه
کند، اما مسئله اساسی در تعریف صحیح مفهوم منطقه است، کـه از آن   پر می
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تعاریف و تعابیر  تنوع هاي متنوعی ارائه شده است. علت  تعاریف و برداشت
هاي مختلفی  و دانش  هاي علمی رشته رویکردموجود در این زمینه را باید در 

به پدیده منطقه و مطالعات منطقه جستجو کـرد. بنـابراین    ،که بدان اشاره شد
اي از عوامل محیطی، اقتصـادي، اجتمـاعی و    مجموعه مانندتوان منطقه را  می

  دولتی پنداشت که روابط متقابلی بین آنها برقرار است.
  
  ایران  سند چشم اندازجمهوري اسالمی  -3

هاي کلیدي هر برنامه ریزي درازمـدت شناسـائی نیازهـا،     لفهؤیکی از م
بینی یعنی مطالعـه   هاي آینده است. پیش ها و برتري ها، قدرت الزامات، ضعف

هدفمند آینده (آینده فرد، آینده سازمان، آینـده یـک ملـت یـا آینـده جامعـه       
، ایـن اسـت کـه    کنـد  هـا ترغیـب مـی    بینـی  بشري). آنچه ما را به انواع پیش

  ."دهند اقدامات امروز ما آینده را شکل می"
، مطالعاتی در مورد آینده ایران صورت گرفت اما 1381تا  1353از سال 

ریـزي بلندمـدت بـود کـه بـا روش حسـابداري ملـی،         همه آنها نوعی برنامه
بود که  1400کرد. کار دیگر، ایران  بینی می هاي اقتصادي آینده را پیش کمیت

کی تحـت  به طور موازي دو گروه در سازمان برنامه روي آن کار کردند که ی
تدوین شـدند. در  » شجره طیبه«عنوان اقتصاد بدون نفت و دیگري به عنوان 

جریان تدوین برنامه چهارم توسعه، سازمان برنامه به این فکر رسید که بدون 
ساله  20اندازي  اي را تدوین کرد و اگر چشم توان برنامه تصویر از آینده نمی
  هند کرد. هاي مختلف از آن تبعیت خوا تدوین شود، دولت

ساله به کار گرفتـه شـد همـان     20انداز  روشی که براي مطالعات چشم
سال گذشته صـورت   10برداري دقیقی از  تصویر ، ابتداهاي مرسوم بود روش

هاي قابـل طـرح    هاي کارشناسی مضامین اصلی و دیدمان بررسی باگرفت و 
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رائـه  نتیجه کار به مجمع تشخیص مصلحت اتدوین شد و براي آینده کشور 
   بینی شده است. هاي مطلوبی در آن پیش و سیاست  فاهدگردید، که ا

سـاله بایـد آن را    هـاي پـنج   انداز یک آرمان است که برنامـه  چشم سند
  .محقق کنند

  
  هجري شمسی 1404چشم انداز جمهوري اسالمی ایران در افق 

با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عـزم ملـی و کوشـش    
هـا و اصـول    امه ریزي شده و مدبرانه ي جمعی و در مسیر تحقـق آرمـان  برن

  قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله:
ایران کشوري است توسـعه یافتـه بـا جایگـاه اول اقتصـادي، علمـی و       
فناوري در سطح منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخـش در جهـان   

  وابط بین المللاسالم و با تعامل سازنده و موثر در ر
  جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت :

  توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و
هاي اسالمی، ملی و انقالبی، بـا تاکیـد    متکی بر اصول اخالقی و ارزش

، حفـظ  هـاي مشـروع   بر مردم ساالري دینی، عـدالت اجتمـاعی، آزادي  
  ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی. کرامت و حقوق انسان

  برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوري، متکی بر سهم
  برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.

  امن، مستقل و مقتدر با سامانه دفاعی مبتنی بر باز دارندگی همه جانبه و
  مردم و حکومت. پیوستگی
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  هـاي   برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصـت
،  برابر، توزیع مناسب در آمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد

  تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
     فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضـایتمند، برخـوردار از وجـدان

باط، روحیه تعاون و سازگاري اجتماعی، متعهد به انقـالب و  کاري، انض
  نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

  دست یافته به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه ي
آسیاي جنوب غربی (شامل آسیاي میانه، قفقاز، خاور میانه و کشورهاي 

نرم افزاري و تولید علم، رشد پـر شـتاب و   همسایه) با تاکید بر جنبش 
مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبی سطح در آمد سرانه و رسیدن بـه اشـتغال   

  کامل.
  الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسالم با تحکیم الگوي مردم ساالري

دینی، توسعه ي کارآمد، جامعه ي اخالقی، نو اندیشی و پویایی فکـري  
همگرایی فکري و اجتمـاعی، تـاثیر گـذار بـر      و اجتماعی، تاثیر گذار بر

همگرایی اسالمی و منطقه أي بر اساس تعالیم اسـالمی و اندیشـه هـاي    
  امام خمینی (ره).

   داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمـت و
  مصلحت.

مالحظه : در تهیه، تدوین و تصویب برنامه هاي توسعه و بودجه هـاي  
نکته مورد توجه قرار گیرد که : شاخص هاي کمی کالن آنهـا از   سالیانه، این

قبیل : نرخ سرمایه گذاري، درآمد سرانه، تولید نا خالص ملی، نرخ اشتغال و 
هاي باال و پایین جامعه، رشد فرهنگ  تورم، کاهش فاصله در آمد میان دهک

است و آموزش و پژوهش و توانایی هاي دفاعی و امنیتی باید متناسب با سی
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هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم انـداز، تنظـیم و تعیـین گـردد و ایـن      
  ها و هدف ها به صورت کامل مراعات شود. سیاست
 
در بخش آمـایش   و برنامه پنج ساله سیاست هاي کلی نظام -4

 سرزمین
  
  نظامهاي کلی  سیاست -1-4
گیـري هـا، اهـداف     سیاست هاي کلی، مجموعه اي هماهنگ از جهت 

مرحله اي و راهبردي کالن نظام در دوره هاي زمانی مشخص بـراي تحقـق   
  ها و اهداف قانون اساسی است. آرمان

سیاسـت هـاي کلـی     : نظام ها و مشخصات سیاست هاي کلی ویژگی
کلیه ارکان نظام حتی االمکان باید شاخص پذیر و قابل نظارت باشد و براي 

الزام آور بوده و ناظر بر همه قوانین از جمله برنامه هـاي توسـعه و بودجـه    
  ها و مشخصات زیر می باشد:  هاي سالیانه است و داراي ویژگی

  آینده نگري -ب         پایداري  –الف 
  فراگیر بودن –د            واقع بینی -ج 

 
  اصلی آمایش سرزمین  الف: توسعه منابع انسانی به عنوان رکن 

 از طریق زیر انجام می شود: 
هاي با انگیزه، سالم، شاداب، متـدین، وطـن دوسـت،     تربیت انسان -1

  گرا  جمع گرا، نظم پذیر و قانون
ارتقاء سطح آموزش، پژوهش و بهـره وري نیـروي کـار در جهـت      -2

  ثر در تولید ثروت ملی ؤافزایش سهم منابع انسانی در ترکیب عوامل م
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ي تناسب کمی و کیفی جمعیت و استقرار متعادل آن در پهنه ربرقرا -3
  سرزمین و تعمیم و گسترش شبکه هاي ارتباطی و اطالعاتی 

هاي توسعه انسانی بـا تاکیـد بـر تـدین و شـکوفایی       بهبود شاخص -4
ها، گسترش سالمت نیروي انسانی و ارتقاء سطح دانش  استعدادها و خالقیت

  عمومی
  

ایرانـی   –کپارچگی ملـی و تقویـت هویـت اسـالمی     ب: توجه به ی
    مدیریت سرزمین

 زیر انجام می شود: از طریق
هـاي فرهنگـی و    ثر از واقعیت، میراث تـاریخی و جاذبـه  ؤاستفاده م -1

طبیعی کشور در مسـیر اهـداف توسـعه، تقویـت گردشـگري و حفاظـت از       
 سوابق تاریخی.

 – محوریـت ایرانـی  مین و وحدت ملـی بـا   تقویت یکپارچگی سرز -2
یافتـه سـهم    مردم و افـزایش سـازمان   –، تنظیم اثربخش رابطه دولت اسالمی

هاي کلی مصـوب مجمـع در بخـش     مردم در امور کشور با توجه به سیاست
 امنیت ملی و اقوام و مذاهب.» وحدت و همبستگی ملی«

هاي مثبت منـاطق گونـاگون کشـور و بـا      تعامل سازنده میان ارزش -3
هاي ملی و اقدام  هاي فرهنگی، آموزشی، اقتصادي و انگیزه از ظرفیتاستفاده 

اي و محلـی بـا    در جهت تفویض اختیارات مناسب قانونی به سطوح منطقـه 
  گذاري و حاکمیتی در دولت مرکزي. حفظ اصل تمرکز امور سیاست

 
ج) ارتقاي کارایی و بـازدهی و تسـهیل روابـط درونـی و بیرونـی      

  اقتصاد کشور
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  بر موارد زیر:با تکیه 
هاي مناسب مدیریتی و زیربنایی، ارتقـاء مسـتمر    فراهم آوردن زمینه -1

وري و افزایش سهم منابع انسانی در تولیـد ثـروت ملـی     سطح شاخص بهره
 متناسب با استعداد مناطق کشور.

سازي بخش کشاورزي متناسب با  هاي کشور، نوین افزایی مزیت هم -2
هاي تولیـد صـنعتی،    لیمی، اصالح و تکمیل زنجیرهبندي اق منابع تولید و پهنه

سازماندهی بخش خدمات نوین و تولید کاال و خدمات دانش پایه و تقسـیم  
هاي جدیـد در منـاطق    کار ملی با توجه به استعدادهاي طبیعی و خلق مزیت

  مختلف کشور.
هـاي   ها و توان هاي منطقه اي متناسب با قابلیت دستیابی به تعادل -د

  ه  هر منطق
 با توجه به نکات زیر:

هاي برابـر و رفـع تبعـیض نـاروا در      ایجاد امکانات عادالنه، فرصت -1
 مناطق مختلف کشور

تعیین نقش ملی و فرامرزي مناطق مختلف کشور براي رسـیدن بـه    -2
  اي و تقویت وحدت و یکپارچگی ملی هاي منطقه تعادل

معیـت و  هـاي مناسـب بـراي افـزایش سـهم ج      فراهم آوردن زمینه -3
  فعالیت در مناطق کم تراکم با اولویت مناطق شرقی و جنوبی کشور

  
بـه ویـژه    ،سازماندهی فضایی مناسب مراکز زیست و فعالیـت  -هـ 

  ثر مردم ؤکید بر مشارکت مأمناطق مرزي با ت
 زیر: مواردبا توجه به 
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سازماندهی، مدیریت کالن و نظارت مستمر بر توسعه سـرزمین در   -1
هـاي سـازمان    اهداف و اصول آمایش سرزمین و ایجاد شـبکه  راستاي تحقق

 یافته از مراکز زیست و فعالیت.
هاي توسعه یا اعمـال کنتـرل در منـاطق حسـاس و      تقویت محرك -2

ویژه با توجه به مالحظـات دفـاعی، امنیتـی، فرهنگـی، اجتمـاعی و زیسـت       
 محیطی و تقویت فعالیت مردم در فرآیند توسعه ملی

هنگ جزایر و سواحل جنوب و شـمال کشـور بـا بهـره     توسعه هما -3
هـاي همجـوار، موقعیـت جغرافیـایی، زیربنـایی       هاي اسـتان  گیري از ظرفیت

نفت و گاز و استقرار صنایع مرتبط، پشتیبان و انـرژي   ،اساسی، منابع دریایی
حرفه اي و تحقیقات  -بر و توسعه گردشگري، بازرگانی، آموزش عالی، فنی 

 سال در قالب دو برنامه پنج ساله) 10فراملی (طی  با تقویت تعامل
توسعه هماهنگ مناطق مرزي شرق و غرب با تقویت امور زیربنایی  -4

گردشـگري،   هـاي  ظرفیـت  هاي نسبی جهـت توسـعه   و بهره گیري از مزیت
  .آموزشی، بازرگانی و معامالت فرامرزي

  
  آمایش سرزمینی در برنامه پنج ساله پنجم توسعه -2-4

 2 برنامه پنج ساله پنجم توسعه چنین آمده است:در 
 آمایش اصل دو نمودن لحاظ با کشور ریزي برنامه نظام ارتقاء منظور به

 گذاري سرمایه و اي توسعه فعالیت هاي کلیه در محیطی پایداري و سرزمین
 اي منطقـه  - بخشی و اي منطقه بخشی، هماهنگی ایجاد استانی، و ملی هاي

 مناطق، متوازن توسعه ها، فرصت و منابع توزیع در عدالت رعایت منظور به
 و استانها به اجرایی اختیارات انتقال و ها استان مدیریتی هاي توانمندي ارتقاء

                                                             
   مجلس شوراي اسالمی برنامه پنج ساله پنجم توسعه به نقل از سایت مرکز پژوهش هاي -2



  
  پدافند غیرعامل از منظر آمایش سرزمین   / 22
 

 تصـویب  بـه  الزم هاي شاخص و سازوکارها مرکز، در حاکمیتی امور تمرکز
  .رسد می وزیران هیات

 
 164 ماده

 هـاي  طـرح  و ها برنامه اجراي و تهیه بر نظارت و هماهنگی منظور به
 یلذ اصـلی  یفوظـا  شـرح  بـا  »سـرزمین  یشآما شوراي« سرزمینی، توسعه
 :شود می تشکیل
 توسـعه  مـدیریت  و ریـزي  برنامـه  رچهیکپا نظام« یبتصو و ینتدو -1

 ».سرزمین
 توسـعه  مـدیریت  و ریـزي  برنامـه  رچهیکپا نظام« استقرار بر نظارت -2

 .آن اصلی ارکان روابط تنظیم و »سرزمین
 سطوح در سرزمینی توسعه هاي طرح و ها برنامه یبتصو و بررسی -3

 .آنها اجراي بر نظارت و استانی و اي منطقه ملی،
 یفوظـا  شـرح  اعضـاء،  کیبتـر  شـامل  مـاده  ایـن  اجرایی نامه آیین  -
 از مـاه  شش مدت ظرف حداکثر آن ارکان و اختیارات ها، مسئولیت ،تفصیلی
   .سیدر خواهد وزیران هیات تصویب به قانون این تصویب
 

 165 ماده
 تنظیم اي گونه به را خود عملیاتی هاي برنامه مکلفند اجرایی هاي دستگاه

 .آورد فراهم را سرزمین آمایش هاي گیري جهت تحقق زمینه که نمایند
 عهـده  بر ماده ینا مفاد تحقق بر نظارت و يپیگیر لیتمسئو - 1 تبصره

 .باشد می معاونت



  
  پدافند غیرعامل از منظر آمایش سرزمین   / 23
 

 هـاي  سیاسـت  سـرزمین،  آمـایش  شـوراي  پیشنهاد با دولت - 2 تبصره
 ها، تعرفه بانکی، تسهیالت کارمزد و سود رانهیا جمله از بازدارنده، و تشویقی

 کشور مختلف مناطق و ها فعالیت براي را مقررات سایر و ها مالیات عوارض،
 هاي بخش هاي گذاري سرمایه و اقدامات ها، برنامه که نماید تنظیم اي گونه به

 سـرزمین  آمـایش  هـاي  گیـري  جهـت  تحقـق  راستاي در غیردولتی و عمومی
 .شوند هدایت

 166 ماده
 ارزیـابی  نظام« اساسی، قانون 50 اصل در مندرج اهداف تحقق بمنظور

 محورهاي اساس بر موضوعی و اي منطقه ملی، سطوح در »محیطی راهبردي
 :یدآ درمی اجرا به و تدوین ذیل

 این تجمعی اثرات نمودن منظور و مناطق توسعه کلی راهبردهاي - الف
 .راهبردها
 .زیستی ظرفیت شاخص و توسعه محیطی اثرات شاخص - ب
 .ملی و اي منطقه پایداري هاي شاخص اعمال - ج
 .موضوعی و اي منطقه اي توسعه هاي طرح و ها برنامه پایش - د

 راهبـردي  ارزیـابی  اجرایی وکار ساز تعیین و توانمندسازي برنامه - هـ
  محیطی
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  ضوابط ملی آمایش سرزمین -5
  

 134108بنا به پیشنهاد شماره  6/8/1383هیئت وزیران در جلسه مورخ 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و بـه اسـتناد    25/7/1383مورخ  101/

اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران ضـوابط    
  سرزمین را بدین شرح تصویب نمود:ملی آمایش 

هاي ملی آمایش سـرزمین کـه در راسـتاي تبیـین      جهت گیري -1ماده 
فضایی سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران و ترسیم الزامـات تحقـق آن   
در توسعه بلندمدت کشور و مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین، شـامل  

تصادي، وحدت و یکپارچگی مالحظات امنیتی و دفاعی، کارآیی و بازدهی اق
هاي منطقه اي، حفاظـت محـیط    سرزمین، گسترش عدالت اجتماعی و تعادل

زیست و احیاي منابع طبیعی، حفظ هویـت اسـالمی، ایرانـی و حراسـت از     
میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشـور، رفـع   

شده است، به شرح  ها، بخصوص در مناطق روستایی کشور تنظیم محرومیت
  زیر تعیین می گردد:

کاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت درمناطق پر تراکم کشـور،   -1
ها در این  به ویژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعیت و فعالیت

هـاي صـنعتی و خـدماتی آنهـا در      مناطق، از طریق دگرگونی ساختار فعالیت
اي دانش پایه و زمینـه سـازي بـراي هـدایت     ه راستاي افزایش سهم فعالیت

  هاي کشور. هاي متمایل به این مناطق، به دیگر استان سرمایه گذاري
تغییر نقش و عملکرد شهر تهران به عنوان مرکزي با عملکـرد بـین    -2

المللی و شهرهاي اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهـواز و کـرمانشاه به عنوان 
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براي پوشش خـدماتی درحوزه هاي جغرافیایی و مرکـزي با عملکرد فراملی 
 یا عملکردي خاص.

ایجاد شبکه هاي سازمان یافته از شهرهاي بزرگ و متوسط کشور و  -3
تجهیز آنها به نحوي که بتواننـد در سـطوح منطقـه تحـت نفـوذ خـویش از       

) را به عهده گرفته و در راستاي عدم تمرکز 2وظایف شهرهاي موضوع بند (
 کارملی و منطقه اي، مشارکت نمایند. در یک تقسیم

توسعه علوم، آموزش، پـژوهش و فـن آوري و گسـترش و تجهیـز      -4
فـن آوري کشور  –هاي علـمی  ها و پارك مراکزآموزشی، پژوهشی، شهرك

هـاي نـوین، نظــیر فــن آوري اطالعـات و       ( با تأکید بر توسعه فـن آوري
متناسب با نیازهاي ملی و منطقـه اي  و و...) ننافناوري ، فناوريارتباطات، بیو

ها واستعداد هاي بومی هر منطقه در راستاي کاهش سهم  و با تکیه بر قابلیت
  منابع طبیعی و افزایش سهم در تولیدات ملی.

ها  هاي اجتماعی، فرهنگی و علمی استان کید بر استفاده از ظرفیتأت -5
ن، مشهد، تبریز، اهـواز و مناطق کشور، به ویژه شهرهاي تهران، شیراز، اصفها

و یزد با محدود نمودن توسعه کمی سـطوح پـایین آمـوزش عـالی بـه نفـع       
سطوح باالتر و ارتقاي سطح کیفی موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی 

هاي علمی بین المللی و ایفاي نقـش   و فن آوري آنها براي توسعه همکاري
 .واسط بین کشورهاي منطقه و کشورهاي پیشرفته علمی

توسعـه و تجـهیز گزیـده اي از محورهاي اصلی ارتباطــی کشـور    -6
 –جنـوبی و شـرقی    –شـمالی   «حمـل ونقـل بیـن المللـی  بزرگراه هايدر 

کشور به عنـوان محورهـاي اولویـت دار در توسـعه، بـراي اسـتفاده        »غربی
مناسب از موقعیت ممتاز ارتباطی کشور با تأکید بر تمرکز زدایی ارتبـاطی از  

 هران و استفاد از مسیرهاي جایگزین.ت
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هاي  ها و توان زمیـنه سـازي الزم براي استـفاده حداکثر از ظـرفیت -7
شـهرها و شـهرهاي    -مراکـز جمعیتی کوچک و پراکنـده (روسـتاها، روسـتا   

کوچک ) در حفظ و نگهداشت جمعیت و برقراري تعادل در الگوي استقرار 
هاي  یجاد اشتغال و افزایش نقش فعالیتها، ا جمعیت با متنوع سازي فعالیت

 صنعتی و خدماتی قابل استقرار در این مراکز.
ها و شبکه هاي زیر بنایی، به ویژه تـأمین منـابع    توسعه زیر ساخت -8

آب و خدمات اجتماعی متناسب با سهم فعالیت و جمعیت پیش بینـی شـده   
ه بـازدهی  هاي کمتر توسعه یافتـه کشـور، هـر چنـد کـ      براي مناطق و استان

 اقتصادي آنها در بلند مدت تحقق یابد.
ایجاد تعادل نسبی در توزیع و ترکیب جمعیت در سـطح کشـور بـا     -9

ها و بهبـود شـرایط اقتصـادي،     استفاده از ابزار استقرار فعالیت و زیر ساخت
اجتماعی و امنیتی در محور شرق، جنوب و مناطق کـم جمعیـت مرکـزي و    

 هاي داراي قابلیت توسعه و کانون راهبرديناطق استقرار ارادي جمعیت در م
هــا و منــاطق مختلــف در ایــن گونــه  ، بـا توجــه بــه تــوان محیطــی عرصـه  

 بارگذاریهاي جمعیتی و فعالیتی.
تعـادل بخشی به توزیـع جمعیت و فعالیت متناسب با منابع، توان  -10

یف ها، با تأکید بر ابعاد اجتمـاعی وظـا   محیطی و ظرفیت تحمل زیست بوم
هـاي   توسعه اي دولت در مناطق غربی و شمالی و تمرکز بر ایجـاد ظرفیـت  

فیزیکی و اجتماعی مورد نیاز توسعه در مناطق شـرقی، جنـوبی منـاطق کـم     
  جمعیت مرکزي کشور، به شرح ذیل :

  
  در مناطق شرقی، جنوبی و مناطق کم جمعیت مرکزي کشور : –الف 
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  براي زمینه سازي اسـتقرار  توسعه شبکه هاي زیر بنایی این مناطق
  ها و توسعه خدمات اجتماعی متناسب با استقرار جمعیت. فعالیت

  تقویت مراکز جمعیتی حاشیه سواحل دریاي عمان، خلیج فارس و
شرق کشور به منظور ایجاد مجموعه اي از مراکز گسترش توسـعه  
در این مناطق، با توجه به چشم انداز بهره برداري از منابع انـرژي  
حوزه جنوب، ذخایر معدنی دشتهاي مرکزي و جنـوبی سـرزمین،   
شیالت و صنایع دریایی و تـوان ایـن منـاطق از دیـدگاه ترانزیتـی      

  بازرگانی و گردشگري.
   ــاده و حاشــیه اي در ــواحی دور افت ــز نقــاطی در ن ــین و تجهی تعی

سواحل جنوب ( به ویژه دریاي عمان) در راستاي تسریع و بسـط  
، بـا هـدف ایجـاد تحـرك در شـبکه هـاي       توسعه در این نـواحی 

  ترانزیتی نواحی شرقی و جنوبی کشور.
 .توجه ویژه به توسعه پایدار مناطق کویري 
  
  در مناطق غربی و شمالی کشور: -ب
 هاي زیر بنایی موجــود در منــاطقی کـه از     اسـتفاده بهینه از ظرفیت

ریع در این جهـت توسعـه یافته اند، با نیت صرفه جـویی در میـزان و تسـ   
گذاریها و اولویت به کار گیري امکانات بخـش خصوصـی    بازدهی سرمایه
  در این مناطق.

  
         رفع تنگناهاي شـبکه هـاي زیربنـایی منـاطق مسـتعد، متناسـب بـا

  هاي تولیدي و خدماتی این مناطق. قابلیت
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   بهره برداري از شبکه نسبتاً توسعه یافته مراکز زیست و فعالیـت در
تقسیـم کار تخصصی بـین آنهـا، بـا تأکیـد بـر      این مناطق با اعمال 

  هاي کشاورزي، صنعتی، گردشگري و بازرگانی. توسعه فعالیت
گسترش تعامل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی درون و بین منطقه  – 11

  اي در راستاي تقویت همبستگی ملی.
اسالمی درتعامل با بـرون   –تأکید بر حفظ و پویایی هویت ایرانی  -12

نگري و اتکا بر این هویت براي تحکـیم و انسـجام وحـدت ملـی در ابعـاد      
  درونی.

حفاظت از محیط زیسـت  "، "امنیتی و دفاعی "رعایت مالحظات  -13
در استقرار جمعیت و فعالیت، بـه ویـژه    "حراست از میراث فرهنگی  "و  "

شـده، محـدود نمـودن و یـا     در محدوده هایی که با توجه به مالحظات یـاد  
  تسریع توسعه در آنها الزامی است.

تأکید خاص بر آمایش مناطق مرزي براي بهبود شرایط زنـدگی و   -14
  افزایش سطح توسعه این مناطق به منظور ارتقاي امنیت مرزهاي کشور.

رعایت اصول ایمنی و الگوي پدافند غیر عامل، از قبیل اسـتفاده از   -15
و عوارض طبیعی، پراکنـدگی مناسـب در پهنـه سـرزمین،     شرایط جغرافیایی 

هاي امن به لحـاظ سـوانح طبیعـی و غیـر مترقبـه و انتخـاب        انتخاب عرصه
هـا در راسـتاي کـاهش آسـیب      مقیاس بهینه در استقرار جمعیـت و فعالیـت  

  پذیري در برابر تهدیدات و بهره مندي از پوشش مناسب دفاعی.
و پر اکنش آن در پهنه سرزمین، با  ایجاد تعادل در افزایش جمعیت -16

توجه به منابع و امکانات مناطق مختلف، به طـوري کـه نـرخ رشـد طبیعـی      
جمعیت کشور ساالنه به طور متوسط از یـک درصـد و نـرخ رشـد طبیعـی      



  
  پدافند غیرعامل از منظر آمایش سرزمین   / 29
 

درصد،  5/1جمعیت هر یک از شهرستانهاي کشور ساالنه به طور متوسط از 
  فراتر نرود.

اعی در مناطق مختلف کشور و بر قراري توسعه رفاه و تأمین اجتم -17
تعادل در شاخصهاي اصلی آن در سطح ملـی بـا تاکیـد بـر توانمنـد سـازي       

هـاي جبرانـی    اجتماعی گروههاي آسیب پذیر و اجراي سیاسـت  -اقتصادي
  کاهش فقر و ارتقاي رفاه اجتماعی بر اساس مشارکت مردم.

نان درمناطق گسترش آموزش و بهداشت، به ویژه براي زنان وجوا -18
کمتر توسعه یافته و گروههاي اجتماعی در معرض خطر، به منظـور ارتقـاي   

  هاي ناسالم. کیفیت منابع انسانی و جلوگیري از تولید نسل
  ها از طریق: ساماندهی و هدایت هدفمند جریان مهاجرت -19

  ایجاد زمینه هاي اشتغال، فعالیت و سرمایه گذاري و جذب و
آفرین در مناطق مهاجر فرسـت داراي   نگهداشت نیروهاي کار

  قابلیت.
    ساماندهی مراکز جدید اشتغال و اسکان مهـاجرین در منـاطق

هـاي   داراي توان پذیرش جمعیت متناسب با سـرمایه گـذاري  
  جدید تولیدي و خدماتی.

تحول ساختار بخش کشاورزي در راستاي دستیابی به کشـاورزي   -20
هاي صنعت و خدمات، به گونه اي که  پایدار، مدرن و رقابتی و توسعه بخش

عـالوه بــر جـذب ســرریز شـاغلین کشــاورزي و پشـتیبانی از ایــن بخــش،     
  هاي جدید شغلی مورد نیاز کشور را نیز تأمین نمایند. فرصت

هاي طبیعی و امکانات آب و خـاك بـراي    استفاده پایدار از قابلیت -21
مـرتبط بـا آن در   هاي کشاورزي و صـنایع وابسـته و تبـدیلی     توسعه فعالیت

نواحی مستعد کشاورزي، به ویژه در نواحی شمالی، غربی و جنـوب غربـی   
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کشور، در راستاي دستیابی به امنیت غذایی و توسـعه صـادرات محصـوالت    
  کشاورزي.

  هاي آب براي مصارف کشاورزي، با تأکید بر : توجه به محدودیت -22
   افزایش راندمان آب با استفاده از مهار آب -الف
هاي صنعتی، معدنی و خدماتی براي جذب و  افزایش سهم فعالیت -ب

  نگهداشت جمعیت در ا ین مناطق.
هـاي   انتقال درون و بین حوضه اي آب، با توجه بـه حفـظ تعـادل    -ج

  محیطی، براي مصارف شرب، خدمات و صنعت.
توسعه بهره برداري از قابلیت هاي معدنی کشور به عنوان یکی از  -23

ی سرزمین، با تأکید بر حداکثر نمودن عملیات فرآوري معدنی هاي نسب مزیت
و کاهش صادرات مواد خام معدنی، به گونه اي کـه بـه افـزایش سـهم ایـن      

  بخش در اقتصاد ملی بیانجامد.
تأکید بر توسعه صنایع شـیمیایی و پتروشـیمی، صـنایع و معـدنی      -24

ونقـل و صـنایع   هاي غیر فلزي)، صنایع مرتبط با حمل  (ذوب فلزات و کانی
ICT هاي نسبی کشور در ایـن   به عنوان صنایع اولویت دار، با توجه به مزیت

  صنایع.
هاي اکتشاف و بهره برداري از ذخایر عظیم نفـت   افزایش ظرفیت -25

هاي صنعتی مبتنی بـر   و گاز و استفاده از این منابع در راستاي توسعه فعالیت
ت و گاز و تکمیـل زنجیـره هـاي    تقویت صنایع باال دستی و پایین دستی نف

تولید، با تأکید بر اولویت بهره برداري از میادین مشـترك و کـاهش صـدور    
  مواد خام نفتی.

هاي صنعتی مبتنی بر نفت و گاز درمنـاطق   کید بر توسعه فعالیتأت -26
هاي اقتصادي و برخوردار  هایی براي توسعه سایر فعالیت مواجه با محدودیت
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ک، از جمله مناطق کمتر توسعه یافته جنوب شرقی کشور، از اهمیت استراتژی
سواحل خلیج فارس و دریاي عمان و مناطق کمتر توسعه یافته غرب کشـور  
با توجه به خطوط انتقال مواد و فـرآورده هـاي نفـت، گـاز و پتروشـیمی و      

  امکان توسعه آنها.
توجه ویژه به صنایع انرژي بر در تلفیق مزیت نسـبی برخـورداري    -27

از ذخایر معدنی و مزیت نسبی برخورداري از منابع انرژي، به خصوص گاز 
و استقرار آنها در نقاط واقع بـر کریـدورها و محورهـاي حمـل ونقـل بـین       
المللی، با اولویت استقرار در مناطق تخصصی انرژي در سواحل خلیج فارس 

  با هدف توسعه صادرات.
ایع خودروسـازي،  توسعه صنایع پشتیبان حمل ونقـل، شـامل صـن    -28

واگن سازي، تجهیزات راه آهن و صنایع حمـل ونقــل هــوایی درمراکـز و    
نواحـی مسـتعد ( با تاکید بر کاهش سهم تهـران در صـنایع خودروسـازي)،    
صنایع تولید و تعمیر و خدمات وسایط حمل ونقل دریایی در نـوار سـاحلی   

  جنوب.
هـاي منطقـه، بـا     توسعه صنایع تولید کاالهاي مـورد نیـاز کشـور    -29

  هاي مرزي. اولویت استقرار در جوار بازارهاي مصرف این کشورها در استان
تحول بنیادي در ساختار بخش خدمات و افزایش سهم خـدمات   – 30

نوین و دانش پایه، با تاکید بـر توسـعه : خـدمات پشـتیبان تولیـد، خـدمات       
گردشگري، خدمات بازرگانی، بانکی و بیمه اي، حمـل ونقـل و ترانزیـت و    

  .هاي نوین در این بخش آوري استفاده از فن
ارتقاء جایگاه صنعت گردشگري در اقتصاد ملی، از طریق استفاده  -31

هاي: طبیعی، تاریخی و میراث فرهنگی کشور و گسترش و تسهیل  از ظرفیت
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هـا و   ارتباطات بین مناطق، به منظور تقویت پیوند بین اقوام و خرده فرهنـگ 
  همچنین، گسترش تعامالت فرهنگی فراملی.

مات اجتماعی و خدمات برتر، از جملـه  سازماندهی و تقویت خد -32
رسته هاي خـدمات: مهندسـین مشـاور، حقـوقی، حسابرسـی، بیمـه، مـالی،        
بازاریابی، بورس وخدمات اطالعات و ارتباطات براي ارایه خدمات پشتیبانی 

  .فرآیندهاي توسعه ملی 
صـنعتی و ویـژه    –باز تعریف نقش وظایف منـاطق آزاد تجـاري    -33

هاي مناطق کشور و با هدف تقویت تعامل الزم  به ویژگیاقتصادي، با توجه 
  بین عملکرد اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی

  
  اجزاي آمایش سرزمین -6
  

تعریف و مفهوم اولیه اي که از آمایش سـرزمین داده شـده بـود مثلـث     
سازد. این تعریف  فعالیت را در کنار یکدیگر مطرح می -فضا -معروف انسان

گذرد، به دلیل اینکه براي  ز ارایه آن براي نخستین بار میسال ا 40که حدود 
ریزي توسعه، عامل فضا را وارد کرده ، مورد توجه قرار  نخستین بار در برنامه

اي که از آمایش بر اساس این مثلث مورد توجـه   گرفته است. در مفهوم اولیه
عـم از  ریـزي توسـعه ا   بود، اینکه سه عنصر انسان، فضا و فعالیت در برنامـه 

   .اي باید مورد مطالعه قرار گیرند شهري و منطقه
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  انسان عناصر و اجزاي آمایش سرزمین -1شکل 
  
هـاي   ها و برنامه ترین عنصري است که با طرح ترین و اصلی انسان مهم 

آمایش سرزمین در جستجوي تهیه ضروریات زندگی، تأمین رفاه، و رشـد و  
باشـد. نحـوه    ریـزي مـی   هاي مورد برنامه کلیه بخشتوسعه و پیشرفت آن در 

چیدمان و توزیع فضایی انسان در فضاي کشور و یا یک منطقـه بـه عوامـل    
هاي آمایشی سعی در توزیع بهینـه ایـن عنصـر     مختلفی بستگی دارد که طرح

  مهم به منظور اجراي عدالت اجتماعی هستند.
  

  هاي انسان فعالیت
بندي کلی،  هاي مختلفی دارد. در یک دسته بندي هاي انسان دسته فعالیت
هاي غیر  هاي اقتصادي و فعالیت توان به دو دسته فعالیت ها را می این فعالیت

هاي اقتصادي انسان عبارتند از کشاورزي،  بندي نمود. فعالیت اقتصادي تقسیم
هاي غیر اقتصادي انسان اموري هستند که هدف  صنعت و خدمات و فعالیت
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باشـد از جملـه تفـریح، اسـتراحت و      به دست آوردن سود نمی از انجام آنها
  غیره.

کند، اما آنچه اهمیـت دارد   هاي انسان، فضایی را اشغال می همه فعالیت
این است که هر فضایی براي هر فعالیتی مناسب نیسـت و هـر فعـالیتی هـم     
قابلیت استقرار در هر مکـانی را نـدارد. بـه همـین علـت در طـرح آمـایش        

ها  ها و فضاهاست تا این فعالیت عی در شناخت ویژگیهاي فعالیتسرزمین س
  به صورت بهینه و مناسب در سطح سرزمین توزیع شوند.  

  
  فضا

هـا و   منظور از فضا، همان سرزمین یک کشـور اسـت، یـا کلیـه زمـین     
هـاي   مکانهایی که به هر نحوي در اختیار یک حکومت قـرار دارد. در طـرح  

از نظر نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتها  آمایش سرزمین، فضاي ملی
گیرد تا با توجه به پتانسیل و توان شـان، بـراي آنهـا     مورد بازشناسی قرار می

 ریزي صورت گیرد. برنامه
گیرند، تعریف  هایش که درون یک فضاي معینی قرار می انسان و فعالیت
و همـان  دهند و هویت آن فضا از هویت همـان انسـان    معینی از آن فضا می

  شود. فعالیت نتیجه می
ریزي و مدیریت تولید  بر اساس این مفهوم از فضا، آمایش، مفهوم برنامه

ریـزي اقتصـادي و هـدایت سـرمایه بـه سـمت        کند. با برنامه فضا را پیدا می
هاي جدید و یا اسـتقرار   فضاهاي معین، تولید فضاهاي جدیدي براي فعالیت

هــاي جدیــدي در آن فضــا،  انســان انســان در فضــاهاي جدیــد یــا اســتقرار
شود. از این روي، عامل طبیعی و محیط زیست به عنوان عامل  پذیر می امکان
هاي سیاسی و اقتصادي  گیري شود، بلکه تصمیم کننده و ثابت تلقی نمی تعیین
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زنی میـان متقاضـیان    شوند. آمایش سرزمین نیز کار چانه کننده می عامل تعیین
کننـد را   د فضا و استفاده از آن با یکدیگر رقابت مـی گوناگونی که براي تولی

کند. عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي توسط قدرت  مدیریت می
هاي  گیري است، از طریق تصمیم حاکمه که معموالً دولت و یا بخش عمومی 

معموالً سیاسـی و حـاکمیتی در مـدیریت تولیـد و اداره فضـا دخالـت داده       
  .شود می

  
  سازمان فضایی مفهوم

یافتـه در   هـاي سـازمان   اي از فعالیت منظور از سازمان فضایی، مجموعه
پایی  30000کنیم که در ارتفاع  مشاهده می  فضا است این سازمان را هنگامی

گاه هاي شهري  از سطح زمین پرواز نماییم. از چنین ارتفاعی تعدادي از گره
گاهی به وسیله شبکه خطـوط   باشد. این نقاط گره و روستایی قابل رویت می

هـاي   آهـن، راه  باشند. شبکه شـامل خطـوط راه   ارتباطی به یکدیگر مرتبط می
باشد. اگر ارتفاع پرواز خود را کمتر کنیم، جزئیات بیشـتري   اصلی و غیره می

هـاي بزرگتـر    گـاه  هـا را مشـاهده خـواهیم کـرد. گـره      ها و شـبکه  گاه از گره
کننـده فضـا نیسـت مثـل      ارند که مصـرف اي د هاي ویژه اختصاص به فعالیت

کننـده   هایی اسـت کـه مصـرف    هاي کوچک، خاص فعالیت گاه بازرگانی، گره
هـا داراي   هاي بینـابینی ماننـد شـهرك    گاه فضا است، مانند کشاورزي و گره

 ).76: 1386باشند (شمسایی،  هاي مختلط می الگوي فعالیت
  

  مفهوم ساختار فضایی
گاه ها و شبکه در فضا نسبت به یکـدیگر را   ترتیب (نحوه ساختار) گره

نامند. هر کشور یا منطقه داراي ساختار فضایی ویژه خـود   ساختار فضایی می
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باشد که ناشی از تصمیمات گذشته افراد یا دولت است. کشورهاي توسعه  می
مانـده داراي   یافته داراي یک نوع ساختار فضایی هستند و کشـورهاي عقـب  

در حال توسعه هم، گونه دیگري از این ساختار را به نوع دیگر و کشورهاي 
  گذارند. نمایش می

شناسی که بدان اشاره شد چنین ساده نیسـت، در واقـع آن را    البته گونه
باید روند ساختار فضایی از قطبی شدن زیاد به پراکنـده شـدن زیـاد تصـور     

  ر گیرد.تواند در این تداوم و قانونمندي قرا نمود که هر کشور یا منطقه می
  

  ریزي فضایی مفهوم برنامه
ریزي فضایی بـه تشـخیص، تشـریح و تصـویرگري سـاختارهاي       برنامه

هـاي متشـکل از روابـط داراي معنـی      فضایی، بـه عنـوان بخشـی از سیسـتم    
ها و  ریزي فضایی، مجموعه مفاهیم، دیدگاه پردازد. به عبارتی دیگر، برنامه می

و سـاختار فضـایی مطلـوب و     هایی است که در جهت ایجاد سـازمان  روش
ریزي فضایی در واقـع نـام دیگـري     گیرد. برنامه دلخواه مورد استفاده قرار می

تـر از   اي است. با این تفاوت کـه مفهـوم فضـا کلـی     ریزي منطقه براي برنامه
کند و این یک فرآیند مـداوم   مفهوم منطقه است و مرزهاي منطقه را قطع می

شـود و در سـطوح    افقـی نمایـان مـی   است که به صورت حالت عمـودي و  
ریـزي   ریزي فضـایی از اهـداف برنامـه    رود. هدف برنامه گوناگون به کار می

ها،  تواند دورنماي کاملی از سازمان موجود فعالیت اي جدا نیست و می منطقه
ها، محورهاي توسعه، چگونگی استقرار جمعیت، نحوه ارتباط شهري و   قطب

  . روستایی و غیره ارائه نماید
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در مجمــوع، بــا توجــه بــه ســیر تکــاملی مفهــوم آمــایش و توجــه بــه 
گانـه زیـر،    خصوصیات هر یک از تعاریف ارائه شده در قالب وظایف شـش 

  شود: سرزمین به شرح زیر حاصل می مفهوم عملیاتی و تخصصی آمایش
  هاي معلوم. یابی براي فعالیت ) مکان1(
  .هاي معلوم یابی براي مکان ) فعالیت2(
ــین جمعیــت و ظرفیــت توســعه ) 3( ــذیري در هــر حــوزه  تناســب ب پ

  .جغرافیایی
  .هاي متناسب الگوي اسکان جمعیت ) ارائه گزینه4(
  .هاي متناسب الگوي سازماندهی فضا ) ارائه گزینه5(
 .حفاظت از محیط زیست رعایت) 6(

 
  موضوع مورد بحث آمایش -7
  

چون آمایش سرزمین   عام دارد که این ویژگی، مفاهیمی آمایش مفهومی 
گیرد. ضـمن اینکـه    اي، آمایش شهري را در بر می در بعد ملی، آمایش منطقه

توانـد همـراه بـا صـفاتی بـه منظـور مشـخص کـردن عملکـرد           این واژه می
تر استفاده گردد، مانند: آمایش روستایی، آمـایش صـنعتی، آمـایش     تخصصی

ي خاص نیـز بـه   ها توان براي مشخص کردن آمایش محیط توریسم و نیز می
کار برد مانند آمایش نواحی کوهستانی، آمایش مناطق ساحلی، آمایش مناطق 

ها،  هاي مختلف نظیر: آمایش راه مرزي و همچنین براي مشخص کردن بخش
  آمایش بنادر، آمایش دفاعی و غیره.
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  سازماندهی اجتماعی
مقدم بر آمایش سرزمین، سازماندهی دوباره یـا آمـایش جامعـه اسـت.     

اي که به طور اصولی سازمان یابد، سازماندهی فضا هـم بـه دنبـال آن     جامعه
خواهد آمد چون محصول یک جامعه اصولی و با اراده و هدفمنـد خـود بـه    

  تر است.  خود فضایی سازمان یافته
سانی باشد. موضوع اصـلی بایـد   ریزي باید توسعه ان مبناي اصلی برنامه

ها در جهت رسیدن به آن  ها و کوشش تالش  اي باشد که تمامی الگوي جامعه
  باشد: الگو باشد. این فعالیت نیز شامل دو جریان زیر می

هـاي   در مورد مقوله نیروي انسانی شامل بررسی  هاي کمی تحلیل -الف
وي انسـانی و سـطح   انـداز نیـر   هاي اقتصادي نظیـر چشـم   متعارف در برنامه

  اشتغال و مهارت و کارآیی نیروي انسانی.
ریـزي   مـرتبط بـا برنامـه    له هـاي مقو بطور معمولتحلیل کیفی که  -ب

  باشد. اجتماعی و فرهنگی می
هـاي اجتمـاعی و    با توجه به مفصل بودن بحث ضرورت تهیـه برنامـه   

نها بـه آن  ریزي متعارف اقتصادي است در اینجا ت فرهنگی که مقدم بر برنامه
شـود کـه    ریـزي اشـاره مـی    هـاي برنامـه   هاي اصـلی فعالیـت   گروه از جریان

  باشند. دهنده مقوله توسعه منابع انسانی می پوشش
  ها عبارتند از: این جریان

 بینی براي اصـالح سـاختار فرهنگـی     بررسی الگوي فلسفی و جهان
 هویت ملی؛

  توسـعه بـا   بررسی نظام اجتماعی و نحوه مشارکت مردم در فرآیند
 هاي تخصصی و نهادهاي مدنی؛ تأکید بر نقش تشکل
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   بازنگري در نظام آموزش در سطوح مختلف براي تأمین مهـارت و
کارآیی نیروي انسانی بر اساس مشی توسعه انتخابی در نظریه پایـه  

 هاي آن؛ و تحقیقاتی در تعیین اولویت و تأکید بر نظام علمی 
 گیري و مدیریت؛ بررسی نظام تصمیم  
 

  3تهدیدات در حوزه آمایش سرزمین 
  

بی تعادلی، بی نظمی، اغتشـاش بـین عملکردهـاي اختصـاص یافتـه و      
هاي دفاعی انسان و فضاي جغرافیایی در صورت بروز عقاید نظامی  ضرورت

توان تهدید در حوزه آمایش سرزمینی تعریف کرد؛ به بیان دیگـر عـدم    را می
هاي ضروري و اساسی کشور، عـدم پایـداري و قـدرت     پایداري زیرساخت

هاي اجرایی کشور و عدم قابلیت مدیریت و پاسخگویی بـه   ستگاهاداره در د
تـوان نـوعی آمـایش     نیاز مردم در صورت وقوع و عملی شدن تهدید را مـی 

سرزمینی غلط و عدم هماهنگ با نیازهاي اولیه انسان که امنیت دفاع در برابر 
 تـوان پدافنـد غیرعامـل را در    کرد. بنـابراین مـی   باشد، تعریف می متجاوز می

  حوزه آمایش سرزمینی بدین ترتیب تعریف نمود: 
هـا و الزامـات آمایشـی مثـل تمرکززدایـی، ایجـاد        کلیه راهبردها، برنامه

ــراي   ــه مقیــاس و... ب تعــادل، اختصــاص عملکــرد مناســب و انتخــاب بهین
ها (شامل عدم تعادل، تمرکـز و... )   ها و ضعف پاسخگویی این آسیب پذیري

در برابر تهدیدات نظامی بشکلی که بـا ایـن مجموعـه اقـدامات بتـوان یـک       
ها، شهرها و مردم در برابـر تهدیـد ایجـاد کـرد      ري نسبی در زیرساختپایدا

کشور، استان، شهر،  فرضیبشکلی که با عملی شدن تهدیدات نظامی دشمن 
                                                             

ی، دکترغالمرضا جاللینیسرزم شیدر حوزه آما رعاملیپدافند غ - 2 
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بخش، دستگاه، محله و مردم در درون این قسمت با تعیین الگوي زندگی در 
هـا بتواننـد ضـمن حفـظ      شرایط جنگ قابل اداره و مدیریت بوده و دسـتگاه 

هاي خود و تأمین نیازهاي ضروري مـردم قـادر بـه اداره     داري زیرساختپای
  باشند.  موجود وضعیت
  
  دفاع غیرعامل تطبیق آمایش سرزمین و -8
  

سازماندهی و چینش هماهنگ، منطقی و عادالنه فضاي حیاتی کشور در 
هـاي کـالن    هاي کالن کشور با فراگیرشدن و تعمیـق سیاسـت   قالب سیاست

هـا   تداوم توسعه، نگرش هم جانبه، فراگیر به طرح ها، برنامهدفاعی با هدف 
و نیازهــاي اجتمــاعی، اقتصــادي، فرهنگــی و دفــاعی و کالبــدي کشــور در 

هـاي دفـاعی (در پاسـخ بـه      چارچوب مرزهاي جغرافیایی و لحاظ ضرورت
هـاي حسـاس،    تهدیدات نظامی) به شکلی که پایداري مناسب در زیرساخت

تضمین نماید. به گونه اي که در صورت عملی شدن حیاتی و مهم کشور را 
تهدیدات نظامی دشمن مفروض کشور، استان، شهر، بخش، محله و مردم در 

ها با تعیین الگو و دریافت ایـن زنـدگی در شـرایط جنـگ      درون این قسمت
هــا بتواننــد ضــمن حفــظ پایــداري  قابــل اداره و مــدیریت بــوده و دســتگاه

یازهاي ضروري مردم، قـادر بـه اداره شـرایط    هاي خود و تأمین ن زیرساخت
  وضعیت و پاسخگویی باشند.
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  جدول همسانی مفاهیم پدافند غیرعامل و آمایش سرزمین
  مصادیق آمایش  هاي پدافند غیرعامل واژه

  عدم تمرکز  پراکندگی
  اختصاص فضاي جغرافیایی امن و بی خطر  انتخاب پهنه امن

  جغرافیایی مناسب با عملکرداختصاص فضاي   مکان گزینی مناسب
  اختصاص عملکرد مناسب دوگانه  تولید موانع دومنظوره

  و مجازي به سازه اختصاص عملکرد موازي  فریب همه جانبه
  اختصاص عملکرد موازي و مجازي   سد و موانع و استحکامات

  اختصاص عملکرد مکمل با آمایش دفاعی  استقرار واحدهاي نظامی
  استفاده مناسب از فضا  جغرافیاییاستفاده از برتري 

  هاي مکان مرجع پرهیز از ضعف  فاصله مناسب از مرز
  راهبردهاي تکمیلی آمایشی  حفاظت فیزیکی

هـا در برابـر    پایداري زیرساخت
  تهدیدات

  راهبردهاي تکمیلی آمایشی

ــتم   ــازي سیس ــوازي س ــاي  م ه
  پشتیبانی مورد اتکاء

  اختصاص عملکرد مناسب و موازي و چندگانه

  حداکثر هماهنگی با پس زمینه محیط  استتار
  هاي جغرافیایی فضا استفاده از ویژگی  اختفاء
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  یابی مکان -9
  

یافتن محل مناسب براي یک مرکز دفـاعی، تأسیسـات خـاص، منطقـه     
صنعتی و غیره به شکلی که پارامترهاي مختلفی همچون شکل منطقه، فاصله 

هاي مختلف در یـافتن   جمعیتی و ... با وزنهاي اصلی، فاصله از مراکز  از راه
  نامند. یابی می آن تأثیر داشته باشند را مکان

یابی عبارت است از انتخاب موقعیـت مناسـب بـراي     به طور کلی مکان
استقرار یک کاربري که مکان مذکور بتواند با نیازهاي خاص کاربري مربوطه 

اي مختلـف در محـل   هـ  هماهنگ گردد. نیازهاي مربوط به اسـتقرار کـاربري  
یـابی هسـتند. انتخـاب     مناسب همان معیارهاي انتخاب و یا معیارهاي مکـان 

مکان مناسب براي یک فعالیت در سطح شـهر یکـی از تصـمیمات اساسـی     
هـاي   براي انجام یک طرح گسترده است که نیازمند بررسی مکان از دیـدگاه 

دارد، حجـم   نیـاز  یابی به اطالعات زیـادي  باشد. از آنجا که مکان مختلف می
آوري،  هاي جزئی براي معرفی مکان هاي مختلف بایـد جمـع   بزرگی از داده

ترکیب و تجزیه و تحلیل شوند تا ارزیابی صـحیحی از عـواملی کـه ممکـن     
است در انتخاب تأثیر داشته باشند صورت پذیرد. بنابراین در مقیـاس شـهر،   

ي یـک منطقـه را از لحـاظ    ها ها و توانایی مکان یابی فعالیتی است که قابلیت
هـاي شـهر بـراي     وجود زمین مناسب و کافی و ارتباط آن با سـایر کـاربري  

انتخاب مکانی مناسب بـراي کـاربري خـاص مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار        
  ).9:1382دهد (کریمی،  می

تـوان بـر اسـاس شـرایط      فرآیندي است که از طریق آن می: 4یابی مکان
و امکانات موجود، بهتـرین محـل مـورد نظـر      تعیین شده و با توجه به منابع

                                                             
1- Site Selection 
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یابی در واقع تجزیـه و تحلیـل توأمـان     مکان براي یک فعالیت را تعیین کرد.
هاي توصیفی به منظور یافتن یک یـا چنـد موقعیـت     اطالعات فضایی و داده

 باشد. هاي توصیفی مورد نظر کاربر می فضایی با ویژگی
 
  یابی اهداف مکان -1-9
 توان بدین صورت عنوان نمود:بی را مییا اهداف مکان 
 بررسی مسائل دفاعی با رویکرد رعایت اصول پدافند غیرعامل؛ 
 ها؛تر صنایع و فعالیت توزیع متعادل  
 توزیع فضایی جمعیت؛ 
 توزیع فضایی بهینه مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور؛ 
 هاي مکان ها؛ شناخت قابلیت 
 استقرار واحدهاي خاص در مکان هاي معین؛  
 هاي هاي دولتی و خصوصی به بخش هدایت و تخصیص سرمایه 

  مختلف اقتصادي؛     
 ها (نیروي کار، زمین، مواد اولیه، حمل و نقل و بهینه کردن هزینه 

  ...)؛      
 اهداف اجتماعی، سیاسی و عدالت اجتماعی؛  
 استفاده از عوامل و نتایج تولید نواحی و مناطق مختلف؛  
  ،جلوگیري از ازدحام آلودگی، افزایش قیمت زمین و ساختمان 

  افزایش مشکالت اجتماعی و افزایش شدید اختالف درآمد؛    
 هاي  توجه به استعداد و برتري نسبی مناطق و شناخت قابلیت  

  هر منطقه؛     
 بررسی مسائل زیست محیطی؛ 
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 ها یابی و وزن آن هاي مکان تعیین شاخص -2-9
  

هاي زیـادي را در نظـر بگیـریم. ایـن      مکان یابی باید شاخصدر زمینه 
اجتمـاعی، طبیعـی، سیاسـی و     -هاي اقتصادي ها مشتمل بر شاخص شاخص
باشند. از آنجا که براي هر نوع فعالیت یا جانمایی هر نـوع سـایتی،    غیره می
هـاي   هـا، شـاخص   باشند، باید از میان کلیـه شـاخص   ها متفاوت می شاخص

ها، از  لیت را مشخص نمود و با توجه به درجه اهمیت آنخاص هر نوع فعا
  گذاري یا وزن دهی کرد. نظر فعالیت مورد نظر، آنها را ارزش

  
  یابی هاي مکان شاخصمواردي از:  

  عبارتند از: یابی هاي مکان شاخصمواردي از 
ــل  شــاخص ــر عام ــد غی ــاي پدافن ــه شــاخص -ه ــاي برنام - اي ه

 هاي ارتبـاطی  شاخص -ها  حریمهاي  شاخص - اي هاي توسعه شاخص
 -هــاي اقلیمــی شــاخص - هــاي موجــود هــاي زیرســاخت شــاخص -

  .اجتماعی و هاي اقتصادي شاخص -هاي محیطی شاخص
 هاي پدافند غیر عامل شاخص :  

  این شاخص ها عبارتند از:
  دفاعی  -سازگار با اهداف کالن امنیتی •
  ها موریتأسازگاري با م •
 ن؛قرارگیري در تیر رس دشمعدم  •
 ؛قابلیت پدافند عامل و غیر عامل •
 ؛دشمنقابلیت پوشش و اختفاي مناسب از دید  •
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هاي موشـکی، هـوایی، زمینـی و     توانایی(  میزان توانایی نظامی •
 .)دریایی دشمن در مناطق مرزي، میانی و مرکزي کشور

 
 یابی انجام مکان -3-9

هاي فعالیت مورد نظر شـناخته   با نظر به اینکه ویژگی مرحلهین در آخر
هـاي مـورد نیـاز     هاي مورد نیاز تعیین شده و اطالعات و داده شده، شاخص

آوري گردیـده، بایـد    براي کاربرد در مدل و انتخـاب نـوع مـدل هـم جمـع     
یـابی نمـود و بـا توجـه بـه       افزارهاي مرتبط با امر مکان اطالعات را وارد نرم

افـزار   کند، نرم افزار تعیین می باید و نبایدهایی که کاربر براي نرمدستورات و 
هاي تعیین شده، بهتـرین سـایت    فرض به صورت خودکار و با توجه به پیش

کند و حتی چنـدین سـایت بـا درجـات      مورد نظر براي فعالیت را تعیین می
اولویت مختلف (یعنـی اولویـت اول اسـتقرار فعالیـت، اولویـت دوم بـراي       

افزارهاي مختلفـی امـر    کند. نرم هاي بعدي) را مشخص می قرار و اولویتاست
 هـاي افـزار   دهنـد کـه بهتـرین و پرکـاربردترین نـرم      مکان یابی را انجام مـی 

  باشد.  می GISافزار  یابی، نرم مکان
یـابی   حال به بررسی سیستم اطالعات جغرافیایی و کاربرد آن در مکـان 

  شود: پرداخته می
  

  GIS5العات جغرافیایی سیستم اط -10
  تعاریف  

 GIS باشـد و عبـارت اسـت از یـک      سامانه اطالعات جغرافیایی می
 GISیـا   هاي مکـانی.  تکنولوژي کامپیوتري براي مدیریت، تأمین و آنالیز داده

                                                             
1- Geographic Or Geospatial Information System  
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سازي، کنترل، اداره کردن، آنـالیز و   یک سیستم براي به دست آوردن، ذخیره
 باشند. میهاي فضایی زمین مرجع  نمایش داده

 اي  یافتـه  عبارت است از سیستم سازمان سیستم اطالعات جغرافیایی
هاي طراحی شده  افزار، نیروهاي متخصص و مدل افزار، نرم متشکل از سخت

سازي، بازیافت، تجزیه و  هنگام سازي، نمایش، پردازش، به جهت اخذ، ذخیره
هـدف نهـایی آن    تحلیل و ارائه اطالعات  زمین مبنا با اشکال جغرافیایی که

گیـري   ریـزي و تصـمیم   استفاده از اطالعات بـه دسـت آمـده جهـت برنامـه     
  ).1378تر و باتدبیر است (منصوریان،  صحیح

با توجه به تعریف فوق کاربردهاي سیستم اطالعات جغرافیـایی شـامل   
یابی اماکن  باشد که یکی از آنها مکان اي از خدمات مختلفی می طیف گسترده

باشـد. در ایـن سیسـتم     تلف با توجه به شرایط تعیین شده میو یا مناطق مخ
شناسـی   هاي زمین هاي توپوگرافی، نقشه هاي اطالعاتی از قبیل نقشه کلیه الیه

هـاي   ارتفاع زمین، نقشـه   و ژئومورفولوژي، نقشه خطوط گسل، مدل رقومی
کاربري اراضی و سایر اطالعات مربوطه به صورت زمین مبنا به سیستم وارد 

گردد. سپس  ده و شرایط الزم براي محل مورد نظر در سیستم مشخص میش
اي را  گیري از منطق بولین و یا منطق فازي بهترین منطقـه  با بهره GISسیستم 

یـابی   کند. براي مکان باشد، مشخص می که با شرایط تعیین شده هماهنگ می
نظـامی،   هـاي اقتصـادي،   مراکز و مناطق مورد نظر جهت انجام انواع فعالیت

هاي اطالعات جغرافیایی ابتدا  توسعه مناطق شهري و ... با استفاده از سیستم
بایـد متناســب بــا شــرایط الزم و مـورد نیــاز پــروژه، اطالعــات موبوطــه را   

آوري نمود. این اطالعات بسته به نوع پروژه متفاوت است. بـه عنـوان    جمع
ا شرایط مـورد نیـاز   مثال شرایط الزم جهت احداث یک پادگان یا فرودگاه ب

براي یک پروژه صنعتی متفاوت است. مهمترین شـرایط مـورد نیـاز جهـت     
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آهـن، نزدیکـی    ها و خطوط راه یابی مناطق صنعتی، نزدیکی به شبکه راه مکان
از قبیل خطوط انتقال نیرو، وجود آب، قـرار گـرفتن در     به تأسیسات عمومی

باشـد (رضـایی،    و ... مـی  هاي آبریز، جهت بـاد، منـابع معـدنی    انتهاي حوزه
1388 :15.(  

  درآمایش مناطق مرزي )GIS(جغرافیایی اطالعات از سیستم استفاده
  

هـاي مهـم و حسـاس    هاي اطالعات جغرافیـایی داراي قابلیـت  سیستم
ریزي جهت تصمیم سازي دفاعی می باشد که امروزه توانسته است در برنامه

توجه قرار گیرد. در ایـن رابطـه   گیري در پدافند غیرعامل نیز مورد و تصمیم
مـی شـوند کـه شـامل       هاي مکانی بیشترین تصمیمات امنیتی شامل موقعیت

ي دشـمن و  ها در حملـه  پذیريتشخیص عملیات تروریستی و کاهش آسیب
هـاي جدیـد و مهـم بـا      یا تصمیمات اساسی مدیریتی در تأسـیس سـاختمان  

حداقل میزان دید می شود. تکنولوژي سیستم اطالعـاتی جغرافیـایی  نقشـی    
هاي اطالعاتی بازي مـی کنـد کـه بـه صـورت       مهم در دفاع مدرن و سیستم

  فراگیر به جمع آوري اطالعات فضایی در تأسیسات نظامی می پردازند. 
ها  از ارائه نقشه و نمایش تصاویر، فراتر است. تکنیک GISامروزه نقش 

عمومی و بـراي اطمینـان از    و مفاهیم جغرافیایی براي ایجاد یک چهارچوب
بکارگیري همه آنها در موقعیت دلخواه به کار می رود. این موضوع بـه ایـن   

م زمانی کسـب مـی شـود کـه سیسـت      -دلیل اهمیت دارد که آگاهی موقعیتی
  اطالعاتی بتواند به تجزیه و تحلیل اطالعات از منابع چند گانه بپردازد.

 ریـزي در  برنامـه  فعالیـت  یـک  عنوان به مرزها جغرافیایی امنیتی آمایش

 الگـوي  ارائـه یـک   بـراي  مرزهـا  فضایی ساماندهی و سازماندهی براي تالش

 بـراي  .اسـت  مـرز  قسـمت از  هر هاي توانایی و استعدادها با متناسب فضایی
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 اطالعـات  نیازمنـد  شـده  مراحل یـاد  کلیه در آمایشی ریزي برنامه موفق انجام

 انـواع  در اطالعـات  از انبـوهی  ایجاد حجـم  به منجر که است فراوانی و دقیق

 عنـوان  بـه  (GIS)جغرافیایی  اطالعات از سیستم استفاده که شود می گوناگون

 .کـرد  خواهد یاري موفق ریزي برنامه امر در را ما باال، هاي با قابلیت ابزار یک
 بـراي  را هـاي بـاالیی   توانمندي جغرافیایی، اطالعات سیستم یک حقیقت در

 و تجزیـه  ترکیـب، جسـتجو،   نمـایش،  تبـدیل،  پـردازش،  ورود، جمع آوري،
 با مرتبط توصیفی و مکانی هاي کلیه داده از خروجی ارائه و سازي مدل تحلیل،

 اهـداف  بنـابراین  .سازد می فراهم را ریز برنامه مورد نظر اهداف براساس آنها،

بـه   توان می را جغرافیایی امنیت آمایش و جغرافیایی سیستم اطالعات مشترك
 :نمود بیان زیر شرح

o مرزها در فعالیت ها و فضا جمعیت، رابطه تنظیم 
o مرزي صادرات و واردات سازماندهی 
o مرزي هاي ناامنی از جلوگیري 
o دسترس قابل غیر و کور نقاط شناسایی 
o مرزي حساس قسمت هاي به دسترسی مناسب هاي شبکه شناسایی 
o بانی دیده هاي پایگاه ها و برجک مناسب گزینی مکان  

  
ها و مراکز حیاتی و حسـاس توسـط    فرایند انتخاب سایت -11

GIS  
  فضاي مورد مطالعه و اطالعات) 1

بر اطالعاتی که در تحلیل تأثیر اطالعات محیطی و سیستم قـرار    عالوه
دارند، اطالعات جغرافیایی دیگري براي گنجاندن در مـدل انتخـابی سـایت    
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یابی ترکیـب خواهنـد شـد. اطالعـات موجـود       متناسب با نوع موضوع مکان
  شامل موارد زیر خواهد بود: 

  

  
  
 عکسهاي هوایی اسکن شده وبه صورت دیجیتالی -
 و...) با طیف رنگی   SPOTاي ( تصویر ماهواره  -
 اطالعات بارندگی و نقاط هم بارش   -
 هاي مرطوب و خشک اطالعات سرزمین  -
 اطالعات خاك و نوع مقاوت خاك  -
 خاك، هوا و...  هاي رادیولوژیکی، آب، نقشه آلودگی -
 اطالعات جمعیتی و تراکم جمعیت  -
 اطالعات شبکه دسترسی -
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هـا (خطـوط انتقـال     اسیسات و زیرسـاخت شده ت اطالعات رقومی  -
 ها و... ) نفت، برق، گاز، پاالیشگاه

ــیل    - ــایی مس ــه (شناس ــوان در منطق ــز و آبخ ــعیت آبخی ــا و  وض ه
 ها) رودخانه
 وضعیت آبهاي سطحی و زیرزمینی -
 شناسی و ژئوتکتونیک در منطقه وضعیت زمین -
 هاي شناسایی شده در منطقه اطالعات گسل -
اطالعــات جــدول آب، عمــق آب اطالعــات دیگــر شــامل شــامل  -

یابی مورد ارزیابی  زیرزمینی، جغرافیایی سطح ، و ... بر حسب موضوع مکان
 گیرند. قرار می
  افزار کامپیوتر افزار و سخت نرم )2
افزارهـاي   آوري اطالعـات مـذکور، اطالعـات در نـرم     پس از جمع -

هاي مختلف در بانک اطالعاتی  شده و الیه رقومی   Arc Mapکامپیوتري مانند
 تشکیل خواهد شد. 

  مدل اطالعاتی   )3
هاي اطالعـات جغرافیـایی، اطالعـات فضـایی کـه شـامل        در میان سیستم

  هاي   به عنوان پوششی براي الیه ،هستند 7و اطالعات توصیفی 6اطالعات مکانی
شوند، خصوصیات هر مدل اطالعـاتی   هاي سلولی ذخیره می برداري و الیه

بایــد قبــل از ترکیــب در سیســتم انتخــابی ســایت مــورد توجــه قــرار گیــرد در 
یـابی   گیري در شرایط خـاص ماننـد مـدیریت بحـران و همچنـین مکـان       تصمیم

                                                             
٦- Location Data 
٧- Attribute Information 
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هاي حساس، کاربران به نتایج سریع و مفید نیـاز دارنـد و گـاهی اوقـات      سایت
  گردند. تصمیمات در یک زمان کوتاه اتخاذ می

  

  
GIS Ready Capabilities Output 

  ایجاد مدل مکانی )4
سـازي در سـامانه اطالعـات جغرافیـایی بـا اسـتفاده از مجموعـه         مدل

هـا   پذیرد. هـدف از ایـن مـدل    هاي مکانی و ارتباط بین آنها صورت می داده
  باشد. استقرار مییافتن بهترین مکان براي یک فعالیت یا 

  
  طراحی سیستم   )5

هایی  نویسی هاي اطالعات جغرافیایی، طراحی و برنامه امروزه در سیستم
صورت گرفته که کـاربر بـا ترکیـب مـدل انتخـابی سـایت تحلیلـی توسـط         

یابد و  سفارشی کردن و تعریف معیارهاي ارزیابی به انتخاب سایت دست می
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هـاي مختلـف را بـا هـم      اربران تحلیـل شوند که کـ  افزارها باعث می این نرم
 .هاي اطالعاتی و معیارهاي ارزیابی انجام دهند پوشانی الیه

نتایج حاصله بدین نحو است که با توجه به اهمیت بسیار زیاد انتخـاب  
درست یک مکان و عواقب و پیامدهاي منفی زیـادي کـه ممکـن اسـت در     

هـا وجـود    فعالیـت  نتیجه انتخاب نادرست براي استقرار و جانمایی درسـت 
یابی از یک سري اصول پیـروي کـرد. مراحـل     داشته باشد، باید در امر مکان

ها و مشخصـات فعالیـت شـروع     انتخاب یک مکان بهینه، از شناخت ویژگی
افزار به  شده و در نهایت به انتخاب یک مکان یا سایت بهینه با استفاده از نرم

یابی، یکی از مهمترین مسـائلی   رسد. آنچه مسلم است در امر مکان پایان می
هـاي منتخـب بـراي انتخـاب فضـاي       که باید به آن توجه کرد نوع شـاخص 

محققی که قصد انجام ایـن کـار را    .باشد مناسب براي احداث یک واحد می
هایی انتخاب کنـد کـه    دارد باید بتواند با شناخت فعالیت مورد نظر، شاخص

تواند بـر انتخـاب    ها می وع شاخصدر نهایت به سایت بهینه برسد، چرا که ن
اي داشـته باشـد. بـا در نظـر گـرفتن ایـن موضـوع کـه بـا           مکان تأثیر عمده

  هاي مورد نیاز را تهیه و ترسیم کرد. توان انواع نقشه می  GISافزار نرم
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GIS SYSTEM  
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  نتیجه گیري نهایی -12

با توجه به اینکه یکی از مهمترین اصول پدافنـد غیـر عامـل و یکـی از     
هـا و   یابی بهینـه بـراي انـواع فعالیـت     ارکان مهم آمایش سرزمین، اصل مکان

رابطـه بـین آمـایش سـرزمین، پدافنـد       کتابچـه این  درمراکز مختلف، است. 
و نتایج بـه دسـت آمـده     اطالعات ،ها  شد. یافتهتبیین غیرعامل و مکان یابی 

هـا   هاي گمشده یا یکی از مواردي که در طرح دهد که یکی از حلقه نشان می
هاي آمایش سرزمین به آن پرداخته شده است، موضـوع دفـاع و آن    و برنامه

باشد که با توجه به تنوع در نـوع و شـدت تهدیـدات     هم دفاع غیر عامل می
آمایش سـرزمین در هـر سـه     هاي متصوره بر مناطق مختلف کشور، در طرح

اي و محلی باید به امر دفاع بیشتر توجه شود. عالوه بر آنها  سطح ملی، منطقه
هاي معلوم و  یابی براي فعالیت هاي آمایش سرزمین امر مکان از انجا که طرح

یابی نیـز   دهد، با موضوع مکان هاي معلوم را انجام می یابی براي مکان فعالیت
هـا و   یابی بهینه فعالیت ن د. همچنین به لحاظ اینکه با مکاارتباط تنگاتنگی دار

توان به اهدافی مانند افـزایش قـدرت    مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور می
هـا، بازداشـتن کشـورهاي متخاصـم از      دفاعی کشور، استمرار تولید فعالیـت 

  دست یافت.  صنایع و تسلیحات نظامیهاي  حمله و کاهش هزینه
 آمـایش  اصل دو نمودن لحاظ با کشور ریزي برنامه نظام ارتقاءبنابراین 

 گذاري سرمایه و اي توسعه فعالیت هاي کلیه در محیطی پایداري و سرزمین
 اي منطقـه  - بخشی و اي منطقه بخشی، هماهنگی ایجاد استانی، و ملی هاي

 مناطق، متوازن توسعه فرصت ها، و منابع توزیع در عدالت رعایت منظور به
  انشااهللا   .، را موجب خواهد شد استان ها مدیریتی هاي توانمندي ارتقاء
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1386.  
دانستنی هاي پدافنـد غیرعامل،انتشـارات بوسـتان    اسکندري حمید ،  .7

 ، تهران1389حمید،سال 
یابی با استفاده از سیستم اطالعـات جغرافیـایی،    رضایی، سعید، مکان .8

 .1مطالعه موردي: اسکله بندرعباس، مجله پدافند غیرعامل، شماره 
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دومـین   ، (GIS)جغرافیـا   اطالعات سیستم کاربرد محمدرضا، طاهري، .9
 .1388 ماه، خرداد تهران، ، الکترونیک شهر کنفرانس
. کریمی پور، یدا...، طرح مطالعات استان هاي ساحلی کشور، وزارت 10

  .1388کشور، اداره کل امور مرزي   
. مخدوم، مجید، شالوده آمایش سرزمین، تهـران، انتشـارات دانشـگاه    11
  .1374تهران، 
تهـران،  . معین، محمـد، فرهنـگ فارسـی ، جلـد اول، چـاپ سـوم،       12

 .  1363، انتشارات امیرکبیر
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