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 چكيده

 خارج شود منجر به الملل وقتي از منطقژئوپليتيك و روابط بين ،باشدمي جنگ از عناصر پايدار بشر

 عد است پدافندطوركلي دفاع و پدافند در مقابل جنگ و تهديد داراي دو ببه .شودجنگ مي رودررويي و

پيدايش انسان همراه بوده و به مرور زمان با رشد هاي دور و با غيرعامل كه از گذشته عامل و پدافند

تفاوت مقياس قدرت در جغرافياي جهان باعث شده تا كشورهايي به . تر  شده استتكنولوژي  پيشرفته

با اين ديدگاه كشورهاي مورد تهديد به فكر استفاده از  .فكر تجاوز، حمله و تهديد ساير كشورها برآيند

ها آمايش دفاعي سرزمين از ديدگاه پدافند كه يكي از اين برنامه اندافتادهود برنامه هايي براي دفاع از خ

ريزي به ساماندهي فضاي سكونت، اشتغال، امكانات، زيرساختها و به طوريكه اين برنامه .غيرعامل است

امنيتي، محيطي و انساني، موقعيت و شكل سرزمين و شرايط  ـ خدمات با توجه به عوامل دفاعي

از اين . گيردپرداخته و تمام جوانب ايجاد بحران و خطر را در نظر مي  ...، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي

 .استريزي آمايش سرزمين قرار گرفته ديدگاه بسياري از اهداف و اصول پدافند غيرعامل در بطن برنامه

برداري به استفاده و بهرهنگرانه و عادالنه نسبت ريزي آمايش سرزمين يك ديدگاه آيندهطوركلي برنامهبه

ها و ها، فعاليتامنيتي در پراكندگي انسانـ  هاي هر محيط و يك ديدگاه دفاعيها و قابليتاز توان

تحليلي ـ  در اين مطالعه با استفاده از روش توصيفي .هاي انسان در فضاي يك كشور ميپردازدزيرساخت

و تحليل مشكالت پيشه روي امنيت و دفاع كشور از اي اقدام به واكاوي كتابخانهـ  و مطالعه اسنادي
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به همين دليل و بخاطر شرايط سياسي و تهديدهايي  .ايي و شهري پرداخته شدسطح ملي تا سطح منطقه

گيرد و همچنين با تحليل كه به علت اهميت استراتژيك؛ عليه كشور ايران در منطقه و جهان صورت مي

ليت در اين مطالعه صورت گرفته، نتايج آن گوياي عدم تعادل و فضايي كه به پراكندگي سكونت و فعا

بوده  ...  فعاليت و ،ها، اشتغاللحاظ مسائل دفاعي در نظام شهري و روستايي، امكانات و زيرساخت

ريزان به ايجاد تعادل در عوامل ياد شده است كه لزوم نگرش دوباره مسئوالن سياسي، نظامي و برنامه

 .نمايددفاع و همچنين جلوگيري از ايجاد فكر تجاوز و تهديد به كشور را ضروري مي ،براي ايجاد امنيت

 
 .ايران ،ريزي شهري، جغرافياآمايش سرزمين، پدافند غيرعامل، برنامه :كليدواژگان
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 مقدمه

رو بوده از اين رو ها روبهاز آغاز آفرينش، انسان همواره با انواع خطرات، آسيبها، باليا و تهاجم

به همين دليل انسانها و جوامع مختلف  .است شدههاي جاني و مالي زيادي متوجه انسان آسيب

اين حوادث  .اندبه دنبال راههايي براي كاهش آسيبهاي ناشي از حوادث  غيرمترقبه و جنگها بوده

ترين عامل در كاهش مشود كه مهطوركلي به دو دسته حوادث طبيعي و غيرطبيعي تقسيم ميبه

حوادث طبيعي محاسبه دوره بازگشت اين حوادث و پدافند غيرعامل براي طراحي ساختار 

بررسيهاي آماري نشان  .(Ancey et al, 2004: 162 and Eckert et al, 2007: 90)دفاعي است 

ا دهد كه پيشرفت در فناوري، اطالعات، توانايي و غيره انسان، در صد سال گذشته، صدهمي

برابر حيات كنوني بشر بوده است ولي به همان اندازه كه انسان پيشرفت داشته است نزديك به 

چندين برابر براي خود خطرات انسان ساخت نظير، امكانات و سالحهاي جنگي، هوشهاي 

، جنگ افزارهاي راه )كه بزرگترين تحديد بشر در آينده نه چندان دور است(مصنوعي جنگي 

در نتيجه اين اقدامات مسئله دفاع كشورها در برابر اقدامات . د كرده استدور و غيره ايجا

شود با اين وجود احتمالي كشورهاي متخاصم با عنوان دفاع عامل و دفاع غيرعامل پديدار مي

دفاع عامل يك استراتژي قوي در برابر تحديدهاي كشور متجاوز نبوده و پدافند غيرعامل كه 

ها در البته اين استراتژي .شودعنوان مكمل آن مطرح مينوع دفاع است بهترين هزينهبهترين و كم

ريزي آمايش توان به برنامهگيرد كه از آن جمله ميهاي منسجم ملي صورت ميسايه برنامه

 ).1شكل(د سرزمين اشاره كر

 
 )1394نگارندگان، :منبع( مخاطرات برابر در سرزمين آمايش ريزيبرنامه راهبرد: 1لشك
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 مساله طرح

 قبال در كشورها عبارتي به ميشود تلقي دولتها تمامي هايدغدغه از يكي دفاع شد ذكر كه چنان

 كارهايي سازو به دستيابي درصدد شودمي آنها امنيت و قدرت هايشاخص متوجه كه تهديدهايي

 گردند تهديدها دفع به قادر و داده افزايش را خود دفاعي توان آنها مبناي بر كه هستند

 آمدن وجود به با دفاعي اقدامات دور هايگذشته از همواره هچاگر ).1: 1386پورموسوي،(

 غيرعامل و عامل شيوه دو در ترگسترده مقياس در اقدامات اين اما ،داشته وجود محلي حكومتهاي

 طور به كشور مرزهاي و شهرها در ... و ساسانيان ،هخامنشيان مانند زمان آن مقتدر حكومتهاي در

 هايجنگ براي مرزي شهرهاي ايجاد شهر، در دفاعي هاياليه ايجاد .است داشته وجود گسترده

 پدافندي اقدامات جمله از شهر اطراف در آبهاراه ايجاد بلندي، روي بر شهرها ساختن احتمالي،

 مدنظر كشورها دفاعي برنامه در آن جانبي فعاليتهاي و انسان امنيت اگر. است بوده دور هايگذشته

 و فعاليت فضا، براي عملكردي و فيزيكي تهديد خطر تريناصلي ثباتي،بي و ناپايداري نگيرد، قرار

 فضا پايداري براي را مساعدي زمينة كشور در ثبات و امنيت وجود عكس، بر و بود خواهد انسان

 بزرگترين شايد ).35، همكاران و مديري(د كنمي فراهم انسان زندگي و عملكردها بهتر كيفيت و

 و امكانات انسان، براي امنيت ايجاد و دفاع كشور يك نظامي و سياسي مسئوالن رويپيش چالش

 به توجه با كه آنجايي از و نمايدمي تبلور سكونتگاه نام به مكاني در كه باشد انساني تجهيزات

 خط و ندارد وجود كشور يك از دفاع براي مقدمي خط ديگر بشر تكنولوژي و صالحها پيشرفت

 جديد نگرش لزوم باشد كشور يك مرزهاي از خارج شايد يا و كشور يك جاي همه مقدم

 غيرعامل و عامل دفاع عمل حيطه دو در سرزمين دفاعي آمايش امر به نظامي و سياسي مسئوالن

 طوركليبه. است جدي طور به سرزمين آمايش ريزيبرنامه به توجه نگرشها اين از يكي. باشدمي

 لحاظ مختلف هايزمينه در را كشور در غيرعامل پدافند اصول تواندمي كه ايبرنامه ترينجامع

 انسان و فعاليتها انواع پراكندگي به اصوالً برنامه اين كه چرا ،است سرزمين آمايش ريزيبرنامه كند

 و توان به توجه با كشور يك در فضايي جامع نظام يك خلق آن هدف و پردازدمي فضا پهنه در

 سرزمين، آمايش يزيربرنامه در كه است آن بيانگر هدف اين .است انساني و طبيعي استعداد

 و خارجي تهديدات براي را زمينه كمترين كه باشد طوري بايد فضا در انسان و فعاليتها توزيع

 آمايش اهداف بيشتر .نمايد ايجاد داخلي تحركات براي را موقعيت و فضا  بيشترين و ناامني، ايجاد
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 از. دارد غيرعامل پدافند زمينه در ديدگاهي غيره و فعاليتها سكونتگاهها، پراكندگي مانند سرزمين

 .نشان داد 3و  2 هايشكل در را غيرعامل پدافند و آمايش ارتباط توانمي ديدگاه اين

 
  

  )338: 1393،حسيني(ل غيرعام پدافند و سرزمين آمايش متقابل رابطه :2شكل

 

 
 )43: 1392  همكاران، و مديري(ل عامغير پدافند و سرزمين آمايش ارتباط: 3شكل

  

 پدافند منظر از سرزمين آمايش به توجه زمينه كه ايران كشور در اساسي مسائل از يكي شك بدون

 اين از .است سرزمين پهنه در جمعيت، آن پي در و فعاليتها حد از بيش تمركز آورد؛مي را غيرعامل

 جمله از ريزيبرنامه هر در آمايشي ابعاد به توجه ضرورت نيز و موضوع اهميت به توجه با رو

  غيرعامل پدافند در آمايشي ابعاد بررسي و تحليل به مقاله اين كشور، از دفاعي ريزيبرنامه

 تحليل ضمن قياسي روش به و كالن ديد با تا است شده تالش بين اين در كه پردازدمي 

 مطالعه به گرددمي محسوب دفاعي تهديد يك عنوانبه كه ملي مقياس در فضايي نابرابريهاي

 جمعيت نيز و) درصد 20 به نزديك( فعاليت عمده كه شود پرداخته تهران چون شهرهايي موردي
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  .است كرده متمركز خود در را) درصد 20 به نزديك كالنشهري منطقه احتساب با(

 
 تحقيق روش

 مباني ابتدا در اي،كتابخانهي ـ اسناد مطالعه و حليليي ـ تتوصيف روش از استفاده با مطالعه اين در

 در و گرفت قرار مطالعه مورد دقيق طوربه غيرعامل پدافند و سرزمين آمايش مبحث دو نظري

 به مربوط ديدگاههاي همچنين .شد اشاره جهان و كشور در برنامه دو اين متقابل ارتباط به ادامه

 و فعاليت جمعيت، فضايي پراكندگي هاينابرابري توصيف به و تشريح سرزمين دفاعي آمايش

 هم آخر در شد پرداخته شهري منطقه مقياس در سرزمين دفاعي الگوي تبين به كشور، در خدمات

 به غيرعامل پدافند با رابطه در سرزمين دفاعي امنيت زمينة در كشور روي پيشه مشكالت تحليل با

  .تاس شده پرداخته راهكار ارائه

  
 نظري مباني

 رويكردها و نظريات .1

 اين .است بوده امكاناتش و خود براي امنيت ايجاد پي در همواره انسان بشر، پيدايش آغاز از 

 قرن اواخر در طوريكهبه گرفته خود به رنگتري پر نقش يكجانشني زندگي آمدن وجود به با عامل

 است؛ بوده جهان بر فيزيكي تسلط صوص در ايالعاده فوق هايپيشرفت شاهد جهان نوزدهم،

 .اندافزوده آن بر نيز هاآمريكايي سپس و بودند نهاده بنيان اروپايي ملل را تفكرها اين اساس پايه

 قدرت روي بر را محيط تأثيرات شدند موفق كه بودند كساني جمله از وي همفكران و راتزل

 خاص قوانين تابع زنده، موجود يك مانند كشورها بود، معتقد راتزل .كنند بنديطبقه ملتها سياسي

 اندام كه است درختي شبيه آن، وابسته اجزاي و نداارگانيك تكامل حاصل دولتها .هستند خود

 و الزم ارضي توسعه يابد، تكامل و رشد اندام اين آنكه براي و دارد قرار خاك در آن فضايي

 اين از يكي .است گرفته شكل بريتانيا در جغرافيايي ديدگاههاي مؤثرترين اما .نمايدمي ضروري

 عنوانبه را آفريقا و آسيا اروپا، هايقاره او .است شده ابراز مكيندر هلفورد سر توسط ديدگاهها

 و است هارتلند يا محور ناحيه جهاني، جزيرة كليد كه داردمي ابراز و شناختمي جهاني جزيرة

 ادامه منطقه اين آبي نزديكي تا شمالي منجمد اقيانوس از كه دانستمي وسيعي ناحيه را هارتلند

 1940 دهه از بعد البته .افزود آن بر را نواحي و كرد نظر تجديد خود هارتلند در بعدها او .داشت
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 جهاني قدرت به كشور يك رسيدن براي زمين كره نواحي بنديتقسيم مورد در ديگري نظريات

 اشاره) ماينگ(انساني  معيارهاي و )اسپايكمن( ريملند نظريه به توانمي جمله آن از كه شده ابراز

 به ،)18ـ5: 1388عزتي،( اندكرده پيشنهاد را خاصي انساني و طبيعي معيارهاي كدام هر كه كرد

 چنين است؛ جغرافيايي محيط عوامل از  متأثر بشر قدرت معتقدند، سياسي جغرافيدانان طوركلي

 با تفكر طرز اين اما ،)2: منبع همان(د دار تاريخ در ريشه بلكه نيست، نوع پديده يك تفكري طرز

 مفهوم در جديدي نگرشهاي و گرفته قرار شعاعتحت اخير برتر تكنولوژيهاي آمدن وجود به

 آمده وجود به حمله استراتژيهاي و دفاعي ريزيهايبرنامه مانند عوامل ساير طريق از يافتن قدرت

 اساسي توجه بدان و گرفته درنظر را دفاعي و امنيتي مالحظات كه ريزيهاييهبرنام از يكي .است

 اين در اوايل اما .است شده مطرح اخير هايدهه طي كه است سرزمين آمايش ريزيبرنامه دارد

 ملزومات عنوانبه امنيت و دفاع كمكم ولي است بوده مدنظر اقتصادي مالحظات بيشتر برنامه

 خاصي توجه بدان كشورها بيشتر در اكنونهم و كرده پيدا برنامه اين در را خود جاي پايدار توسعه

 گرفته شكل توسعه و دفاع اصلي مفهوم دو اساس بر همواره سرزمين آمايش نظر اين از .شودمي

 از يكي به دفاع و امنيت .است بوده امنيتي و دفاعي بعد بر ناظر اي،توسعه مفهوم از پيش و است

 محتواي بر عالوه مختلف، فضايي هايمقياس در بشري حيات در دارريشه و مهم هايمقوله

 است نيز فضا يافته تثبيت موجوديتهاي براي امنيت ايجاد و دفاع بر ناظر آن، جغرافيايي و سياسي

 و جهان در كه ايران مانند كشور، يك مختلف هايبرنامه در رواين از). 337: 1393حسيني، (

 و اهميت روستروبه متنوع هايبهانه به مختلف كشورهاي سوي از مختلفي تهديدهاي با منطقه

 شودمي مطرح جدي طوربه فضايي و آمايشي ريزيهايبرنامه يسايه در امنيت و دفاع ضرورت

 اقتصادي، هايبرنامه يهمه امنيتي و دفاعي مالحظات به توجه بدون داده نشان تجربه كه چرا

  .شودمي هاسيستم فروپاشي موجب و گيردمي قرار الشعاعتحت ... و فرهنگي اجتماعي،

 
 غيرعامل پدافند و سرزمين آمايش ريزيبرنامه مفهوم .2

 البته .است شده شروع بعد به 1950 سال از اروپايي كشورهاي در سرزمين آمايش ريزيبرنامه

 قاره اين در كه است جهاني جنگ دو تأثيرات از ناشي اروپايي كشورهاي هايريزيبرنامه بيشتر

 اروپايي كشورهاي در تفضيلي و جامع اي،منطقه آمايشي، هايبرنامه اغلب تهيه. است افتاده اتفاق

 و كندمي برقرار را ملي و استاني يعني باالتر سطوح با متقابلي ارتباط و دارند عهده به شهرداريها را
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 نهضت اينكه به توجه با .دارند سرزميني فضاي در فعاليت جمعيت، پراكندگي بر خاصي تأكيد

 فضايي تعادل نتايج شاهد اكنون ،است افتاده اتفاق 1970 تا 1960 هايدهه از اروپا در تمركززدايي

 يك از اروپا فضايي پهنه در فعاليت هم و جمعيت هم كهطوريبه بوده اروپايي كشورهاي در آن

 به مربوط اروپايي كشورهاي آمايش هايبرنامه بيشتر محتواي. است بوده برخوردار نسبي تعادل

 ريزيبرنامه مهد اما .است زيست محيط طوركليبه و انساني جوامع و محيط بين تعادل برقراري

 و است درآورده اجرا به را برنامه اين 1950 اواسط از كه است فرانسه كشور در سرزمين آمايش

 و داده تجمع خود در جتماعيـ ا اقتصادي خدمات صنايع، بيشتر كه پاريس شهر هم آن علت

 بيشتر فرانسه كشور در اوايل نيز برنامه اين .بود شده فرانسه كشور در تعادل عدم و نابرابري باعث

 عرصه وارد نيز انساني و محيطي اجتماعي، مسائل تدريج به اما است داشته اقتصادي بوي و رنگ

 دوره 1990 تا 1980 سالهاي .گذاردمي سر پشت را موفقي دوره 1975 سال تا و شده ريزيبرنامه

 اتفاق مجدداَ كشور اين در آمايش برنامه شدن گرفته سر از 1990 سال در و كرده تجربه را افول

 همواره پاريس از تمركززدايي و فرانسه در ايمنطقه نابرابري كاهش براي ).1384 توفيق،( افتدمي

 و صنايع انتقال جهت كارآفرينان براي صنعتي وام و مالياتي هايمعافيت مانند تشويقي سياستهاي

 اين اما ،)260: 1391كالنتري،( است شده گذاشته اجرا به ديگر مناطق به اقتصادي فعاليتهاي

 استانهاي و مناطق در صنايع و امكانات فعاليت، جمعيت، كزگراييرتم موجب ايران در اقدامات

 آمايش ريزيبرنامه طوركليبه  .گرديد باعث را تعادل عدم و نابرابري نتيجه در و شد بخصوص

 هايقابليت و توانها از برداريبهره و استفاده به نسبت عادالنه و نگرانهآينده  ديدگاه يك سرزمين

 در انسان زيرساختهاي و فعاليتها انسانها، پراكندگي در امنيتيـ  دفاعي ديدگاه يك و محيط هر

 ريزي برنامه فكر در مهم عنصر عنوان به غيرعامل پدافند ايده ما .دهدمي ارائه كشور يك فضاي

 آمده بوجود جنگ خطر معرض در كشورهاي ديگر و آمريكا كشور در استراتژيك

 محدود دنبال به كه است اقداماتي مجموعه عنوان به غيرعامل پدافند (Pedatzur, 2007)است

 به و شهروندان جان از حفاظت منظوربه فضايي هايقابليت بهبود جنگ، از ناشي خسارات كردن

 است گرم سالح و نظامي تجهزات از استفاده بدون جنگ از ناشي زندگي زيان رساندن حداقل

(Lacina, 2006)  .هاموقعيت و شرايط ابزار، گونه هر كارگيريبه از است عبارت غيرعامل دفاع 

 .كند مقابله دشمن حمالت مختلف مراحل با انساني عامل به نياز بدون و بخود خود كهطوريبه

 استفاده مورد استحكامات و پراكندگي اختفاء، استتار، طبيعي، موقعيتهاي دفاعي، ريزيبرنامه در
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  كاهش شدت به را آن راندمان و افزايش را دشمن حمالت مخارج عوامل اين گيردمي قرار

 كارگيريبه مستلزم كه است اقداماتي مجموعه غيرعامل پدافند ).23: 1390 زياري،( دهدمي 

 و تجهيزات به مالي خسارات شدن وارد از توانمي آن اجراي با و نبوده خاصي افزار جنگ

 اين ميزان يا و نمود جلوگيري انساني تلفات و غيرنظامي و نظامي حساس و حياتي تأسيسات

 اين وجود با ).8: 1390همكارن، و زارعپور( داد كاهش ممكن حداقل به را تلفات و خسارات

 ساز و ساخت و اجتماعي اقتصادي، سياسي، فعاليتهاي از ايگسترده طيف شامل غيرعامل پدافند

 دفاع براي يكپارچه برنامه ايجاد و استراتژيك سازيپياده و طراحي در سعي كشورها اكثر و است

 از تواندنمي غيرعامل پدافند اصول البته .هستند منظم زماني برنامه يك طريق از غيرعامل،

 به و شده تاييد بلندمدت و مدتكوتاه هايبرنامه در بايد و باشد جدا كشور يك كالن سياستهاي

 غيرعامل پدافند از استفاده هدف طوركلي به.  (Nikoumanesh, 2015: 6-7)شود گذاشته اجرا

 و حساس ،حياتي مراكز به خدمات ارائه و حياتي فعاليتهاي ادامه عمليات، ادامه افزايش به كمك

 پدافندي اقدامات از بسياري ديدگاه اين با.  (Tousi, 2013: 96)است بحران و تهديد زمان در مهم

 امنيتي و سياسي مربوطه مسئوالن و باشد شده لحاظ محلي و ايمنطقه ملي، هايبرنامه در بايد

 جزء امنيت و دفاع كه چرا باشند داشته كامل نظارت مختلف سطوح در آن اجراي به نسبت

 خواهد كشور ثبات عدم و ناپايداري موجب آن به نكردن عمل و كشور هر پايدار توسعه اساسي

  . شد

 
 سرزمين دفاعي آمايش نظري الگوي .3

 هر در زيرساختها و امكانات فعاليت، جمعيت، ساماندهي مورد در اقدام گونه هر طوركليبه

 همچنين .كنديم دنبال را دفاعي و اجتماعي سياسي، اقتصادي، مانند متفاوتي اهداف داراي كشور،

 به بسته كه شودمي منجر كشور هر در خاصي فضايي ساختار نوع يك ايجاد به اقدامات اينگونه

 اينكه يا و كند ايجاد جامعه آن افراد براي را امنيت و رفاه تواندمي كشور آن ريزيبرنامه نوع

 فكر ايجاد به شروع ريزانبرنامه امروزه حال هر در .آورد بوجود آينده در را مختلفي تهديدهاي

 ببرند كار به هاطراحي و هاريزيبرنامه پس در را امنيت توانندمي چگونه اينكه مورد در خالقانه

 در كشور هر قرارگيري به نسبت بايد هاريزيبرنامه اين طوركليبه.  (Tousi, 2013: 96)هستند

 ياد عوامل از يك هر در چراكه ،گردد طراحي ... و تهديدها سرزمين، شكل ها،محيط ها،موقعيت
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 .شود اعمال نيز متفاوتي هايبرنامه بايد شرايط اين به بسته كه گرددمي ايجاد متفاوتي شرايط شده

 شرايط به توجه با تواندمي كه است سرزمين دفاعي آمايش پيشنهادي، هايبرنامه از يكي اينرو از

 ساماندهي به اقدام برنامه، اين كه طوريبه .گردد استفاده مورد كشورها ريزيبرنامه در شده، عنوان

 محيط و موقعيت به توجه با سرزمين يپهنه در ... و زيرساختها و امكانات فعاليتها، انسانها، فضايي

 كشورهايي امروزه(زيستي  محيط شرايط گرفتن نظر در با برنامه اين همچنين .كندمي سرزمين هر

 آبي كم و غبار و گرد از ناشي هايبحران و مشكالت با عامل اين نگرفتن نظر در با كه هستند

 تهديدآميز اقدامات گونه هر مقابل در پايدار و امن محيطي طراحي به اقدام امنيتي و) اندمواجه

 بزرگ شهرهاي از تمكززدايي جديد، شهرهاي ايجاد شامل اقدامات اين .نمايدمي كشورها ساير

 و امكانات ايجاد صنايع، پراكندگي ،)خطر وقوع زمان در انساني فاجعه ايجاد خاطر به(

   . است ... و بحران هنگام در ارتباط برقراري براي متنوع زيرساختهاي

  
  عامل غير پدافند اصول.4

 سازي،قدرت خبر، اعالن تمركززدايي، سازي،پراكنده سازي،كوچك فريب، اختفا، ،استتار

  .استحكامات بقاء، قابليت جابجايي، و تفرقه بهينه، يابيمكان پوشش، قدرت، بازتوليد

 
 سرزمين آمايش  مالحظات و اركان.5

 و حمل زيست، محيط فرهنگي، اجتماعي، جمعيتي، سياسي، اقتصادي، امنيتي، دفاعي، مسائل

  .آموزش صنعت، ،نقل

 
  غيرعامل پدافند اصلي هايحوزه.6

  .مردمي و اقتصادي فني، و كالبدي ،شيميايي ،پرتويي بيولوژيك، زيستي، عمومي، سايبري،
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 غيرعامل پدافند با سرزمين آمايش ارتباط

 محل شامل طراحي اين .است سكونتگاهي نظام مطلوب طراحي سرزمين آمايش مهم اهداف از

 امنيتي و انساني محيطي، مختلف عوامل اساس بر بايد كه روستاهاست و شهرها در انسانها زندگي

 باشد برانگيزسوال شايد ديدگاه اين فرض با .گيرد شكل متعادل صورت به سرزمين نام به مكاني در

 اين جواب شايد نمود؟ متعادل سكونتگاهي نظام ايجاد به اقدام مختلف هايمحيط در چگونه كه

 دارد اختيار در تكنولوژي نام به ابزاري يكمي و بيست قرن حاضر متمدن انسان كه باشد اين سوال

 و داده سامان خود نفع به را محيطي مشكالت از بسياري و آمده فائق محيطي شرايط بر تواندمي كه

 جايجاي در را سكونتگاهها اين هاينمونه كه آورد بوجود مختلف هايمحيط در را سكونت نظام

 و نبوده سرزمين آمايش ريزيبرنامه هدف تنها سكونتگاهها مناسب توزيع اما .هستيم شاهد زمين كره

 توجه ... و روستاها و شهر حساس، مراكز صنايع، تاسيسات، زيربنايي، هايشبكه متعادل توزيع به

  عينيت آن اطراف و شهر در باال موارد از بسياري فضايي استقرار شكل كه آنجا از .دارد اساسي

 كشور دفاعي و امنيتي مسائل با رابطه در منسجم ريزيبرنامه و جانمايي به نسبت است الزم يابدمي

 ژئوپليتيك ديدگاه از .شود منظور مذكور عوامل به نسبت آمايشي ديدگاه يك شهرها، با رابطه در

 طوركليبه ).86: 1388، عزتي( ديابمي گسترش تكنولوژي پيشرفت و توسعه با فضايي قلمرو

 غيرارادي عوامل و ارادي عوامل به توانمي كه دهندمي شكل سرزمين فضاي به مختلفي عوامل

 نقش كنوني شرايط در حداقل انسان، اراده كه هستند عواملي جمله از ارادي، غير عوامل .كرد تقسيم

 تاريخي و طبيعي جغرافياي عوامل گروه دو به عوامل اين .ندارد آنها تحول و تغيير در ايكنندهتعيين

 جامعه و انسان اراده و تصميم تأثيرتحت كه است عواملي شامل ارادي، عوامل .شودمي تقسيم

 گروه سه به سرزمين فضاي دهندهكلش عوامل طوركليبه .گذارندمي تأثير سرزمين پهنه بر بشري،

 و تغيير .3 و نظامي سياسي، فرهنگي، هايويژگي .2 ؛اجتماعي اقتصادي، ساختار .1: دشومي تقسيم

 ).211: 1391، كالنتري( فراملي تحوالت

 يافتهتوسعه كشورهاي كه است اهميت داراي قدري به غيرعامل پدافند مبحث امروز، جهان در

 ).20: 1392خمر،(د دهنمي اختصاص آن به را خود ملي و جامع هاييزيربرنامه از مهمي بخش

 مانند كشورهايي دارد موضوع اين اهميت از نشان مختلف كشورهاي در غيرعامل پدافند رويكرد

 پدافند از استفاده فكر به مسئوالن، باز برخوردارند بااليي نظامي تجهيزات و ابزار قابليت از كه چين

www.SID.ir


                                            آمايش دفاعي سرزمين از منظر پدافند غيرعامل

 
 

 هايمجتمع  در پناهگاه ايجاد .1: عمل حيطه دو در كشور مختلف مناطق و شهرها در غيرعامل

 ظهور از پس و 1960 اوايل در غيرعامل پدافند آمريكا در اندافتاده عمومي پناهگاههاي .2؛  بزرگ

: شد مطرح دليل سه به ريگان و كارتر جمهوري رياست زمان در و غرب و شرق قدرت دو بين تنش

 مديريت در مهمي ابزار غيرعامل پدافند .2؛  دارد بازدارندگي توجهي قابل بخش غيرعامل پدافند.1

 شماليكره در .است كشور يك بقاي و حفظ براي كانوني نقطه در غيرعامل پدافند. 3و  است بحران

 كشور در .دارد جاي كوهها درون در و زيرزمين متري 100 تا 80 عمق در نظامي و حياتي تأسيسات

 برنامه از هدف و شود مديريت مدني، دفاع فدرال وزارت توسط غيرعامل پدافند اقدامات سوئيس

 اين جمعيت نفر ميليون 6/5 براي بحران بروز موقع در پناهگاه عرضه كشور اين در غيرعامل پدافند

 استراتژي، از ضروري بخش يك عنوان به همواره غيرعامل پدافند نيز اسرائيل كشور در .است كشور

 غيرعامل پدافند اصلي هدف حاضر، حال در (Mosavi, 2015: 3)شودمي محسوب كشور حفظ در

 موردنياز ساختهاي زير پذيري آسيب كاهش و امنيت براي شرايط ايجاد و عمومي امنيت حفظ

 اقدام اولين كه گيرد صورت بايد اقداماتي قبال در اهداف، اين اما.  (Hasanvand, 2014: 45)است

 .است محلي و يامنطقه ملي، هايبرنامه و طرحها در غيرعامل پدافند به مربوط قوانين تصويب

 جامعه عموم براي را امنيت ايجاد شرايط بتواند كه بود خواهد فرايند اين در آموزش اقدام دومين

 امنيتي،ـ  دفاع مالحظات گرفتن نظر در بدون كه داد نشان مقدس دفاع ساله هشت تجربه .كند فراهم

 به بحراني، شرايط در معنادار بخشي اثر فاقد ملي واحد در فعاليت و جمعيت فضايي آمايش گونه هر

 هر و كشور هر پايدار توسعه روند مسلماَ .بود خواهد امنيتي آسيبهاي ساير و جنگ وقوع ويژه

 يا و كشور آن در توسعه حركت كه گيردمي قرار خطرها و تهديدها انواع معرض در سرزميني

 را تهديدهايي چنين ينابنابر .سازدمي هاييبحران و مشكالت ناهماهنگي، اختالل، دچار را سرزمين

 كه نيست موضوعي دفاع بحث). 20: 1386 پورموسوي،(رد ك اقدام آن رفع به نسبت و شناخت بايد

 مقابل در دفاع نماييم بيان تردقيق باشيم خواسته اگر و كند پيدا معنا دشمن تهديدهاي مقابل در تنها

 فعاليتهاي و انسان امنيت اگر). 18: 1392 وفائي،( يابدمي معنا دارد دادن رخ امكان كه سوانحي تمام

 ثباتيبي و ناپايداري تنها نه نگيرد، قرار مدنظر سرزمين آمايش جمله از ايمنطقه طرحهاي در او

 و امنيتي و دفاعي عوامل رعايت عدم بلكه شودمي فضا عملكردي و فيزيكي تهديد خطر تريناصلي

 صنايع، سدها، شهرها، در توجهي قابل پذيريآسيب باعث جديد، شهرهاي مكانيابي در ايمني

 هر برابر در كشور از دفاع براي كه طرحي تريناساسي .شد خواهد كليدي زيرساختهاي و نيروگاهها
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 رابطه طرح اين هايمؤلفه تريناساسي چراكه است؛ سرزمين آمايش طرح است، مطرح تهديدي نوع

 در و انجامدمي هم توسعه پايداري و تثبيت به كه است فضا در انسان فعاليتهاي و فضا انسانها، بين

  از دفاع اي،منطقه و ملي شهري، مقياس در دفاع سياسي و نظامي محتواي بر عالوه واقع

 محيط به موكول پايدار توسعه توصيف اين با .است استفاده مورد نيز فضا يافته تثبيت هايموجوديت

 را انسان جان كه خطري گونه هر و غيرطبيعي و طبيعي سوانح برابر در ايمني باشد،مي پايدار و ايمن

 يكي وجود اين با ).38: 1393، اخباري( است مكاني و فضايي ريزيبرنامه الزامات از كند،مي تهديد

 انواع بهينه مكانيابي اصل سرزمين آمايش مهم اركان از يكي و غيرعامل پدافند اصول ترينممه از

 و طرحها در كه مواردي از يكي  كه دهدمي نشان هايافته و تجارب .است مختلف مراكز و فعاليتها

 است بوده غيرعامل پدافند و دفاع موضوع شودمي پرداخته آن به كمتر سرزمين آمايش هايبرنامه

 توانمي اينگونه را غيرعامل پدافند و سرزمين آمايش بين ارتباط طوركليبه ).317: 1390 رجبي،(

 قرار سرزمين آمايش هايريزيبرنامه بطن در غيرعامل پدافند اهداف از بسياري كه كرد توصيف

 يك در مختلف موضوعات در را منيتيعي ـ ادفا اقدامات تواندمي كه است برنامه اين تنها و دارد

 به برنامه اين مربوطه مسئولين و مقررات پشتيباني با و نموده طراحي اساسي و منظم طورهب كشور

  ).1جدول( شود گذاشته اجرا مورد

 

  سرزمين دفاعي ابعاد و ايران در سرزمين آمايش

 و هلند كانادا، استراليا، جهان، در سرزمين آمايش تمركزيافته و جانبههمه برنامه اجراي پيشگامان

 كرده سرزمين آمايش دفتر تأسيس به اقدام 1960 دهه اوايل و 1950 دهه اواخر در كه هستند فرانسه

 سرزمين مقياس در ريزيبرنامه سوابق ).20: 1392 مخدوم،(د انگذرانده را آن مراحل تمامي اينك و

 نگاه .است نبوده آميزموفقيت آنچنان هاريزيبرنامه اما گذاشته، سر پشت را پرباري تجربيات تاكنون

 چرا طلبدمي را خاصي روش يابد استقرار آن در بايد جمعيت و فعاليت كه مكاني و فضا به كاربردي

 كه زماني تا و است طبيعت و انسان ميان متقابل هايواكنش و هاكنش تمام بستر عنوان به محيط كه

 مكان در فعاليت و جمعيت گذاريربا باشيم نداشته دقيقي اطالعات آن نهادهاي و محيط كيفيت از

 ايران در سرزمين آمايش به توجه ).11: 1393رهنمايي،(بود  نخواهد پذير امكان آن طبيعي و درست

 اين در كه است الگويي و روش از متأثر شدت به و است فرانسه كشور در آن شروع با مقارن تقريباَ

 نكردن توجه هم آن علت و نبوده يكديگر شبيه گاههيچ آنها نتايج اما ،است بوده استفاده مورد كشور
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 اين از استفاده علت .است بوده اقتصادي برنامه يك صرفاَ و ايران در آن انساني و محيطي عوامل به

 بوده گذشته رژيم هايبرنامه ايمنطقه نامتوازن و غيراصولي ايعهتوس هايسياست جهت به برنامه

 فرانسه كشور مشاوران از وقت بودجه و برنامه سازمان درخواست به 1353 سال در كه است

 نظر از .كردند ترسيم را 1391 سال اندازچشم مطالعاتي طي) ستيران( مشاوران اين .گرفت صورت

 تعيين و فضا اشغال نحوه دادنسازمان و ريزيبرنامه از است عبارت سرزمين آمايش ستيران مشاوران

 نظام گوناگون عوامل بين هايكنش همچنين و تجهيزات و فعاليتها محل و انسانها سكونت محل

 منطقه 9 به ايران بود داده ارائه ستيران كه طرحي در) 14: 1354ستيران،(است  اقتصادي ـ ياجتماع

 اين رد. شدمي بارگذاري اقتصادي اقدامات مناطق اين در بايستمي كه بود شده تقسيم ريزيبرنامه

 اسالمي انقالب ايجاد با .بود يافته تمركز غرببجنو و غرب بخش در فعاليتها و اقدامات بيشتر طرح

 عمالَ 1360 سال تا و نگرفته خود به عمل جامه وقت برنامه سازمان توسط شده منتشر هايبرنامه

 سازماندهي جهت در تالشها بيشتر و شودنمي ديده كشور در آمايشي ديدگاه با رابطه در ايهبرنام

 و مطالعه به اقدام بودجه و برنامه سازمان آمايش دفتر بعد به 1360 سال از اما سازمانهاست مجدد

 البته .كرد منتشر جلد شش در 1363 سال در را آن نتايج و نموده سرزمين آمايش پايه طرح تدوين

 در اين بوده انقالب از قبل و اروپايي روش همانند زمان آن در مطالعات اين تدوين و چارچوب

 كه انگلوساكسون روش به را خود جاي موردنظر وشر 1355-1365 هايسال در كه است حالي

 مخدوم(بود  داده است اجتماعيي ـ اقتصاد و اكولوژيكي اطالعات آميخته اساس بر آن ريزيبرنامه

 سرزمين اكولوژكي ابعاد گرفتن نظر در بدون ريزيبرنامه يعني ).333: 1391كالنتري، از نقل به

 علت به كه خوردمي رقم دارد ايمنطقه نابرابري محيطي، زيست ابعاد مشكالت، و شده طراحي

 آمايش طرح انجام 1371 سال در وجود اين با. نگرفت خود به عملي محور برنامه اين جنگ شرايط

 آمايش هايبرنامه در اجتماعي ابعاد زمان اين در .يافت اختصاص بودجه و برنامه سازمان به سرزمين

 برنامه در آمايشي هايديدگاه نيز انقالب بعد ساله پنج هايبرنامه در .يابدمي بيشتري اهميت سرزمين

 اين البته. است شده گنجانده آن در نيز امنيتي و دفاعي مالحظات و كرده پيدا نمود بيشتر چهارم

 به نيز امنيتي و دفاعي مالحظات آن ضوابط در كه 1404 اندازچشم اهداف تحقق راستاي در هابرنامه

 انجام مرحله سه در ايران در سرزمين آمايش برنامه كلي طوربه. است شده تدوين خوردمي چشم

 توسعه هايبرنامه تهيه .3؛ مناطق آمايش طرح تهيه .2؛ سرزمين آمايش پايه طرح تهيه.1؛ گيردمي

 آمايش خصوصيات مهمترين) 1364( اي،منطقه ريزيبرنامه دفتر ).210 :1391كالنتري،( مناطق
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 همان( است كشور فضايي سازماندهي و گراييكيفيت گرايي،كل دورانديشي، نگري،جامع سرزمين،

 كه چرا .است ساله 40تا  20بلندمدت افق داراي سرزمين آمايش هايبرنامه وجود اين با )210:منبع

 آمايش ريزيبرنامه در .است توجه مورد بلندمدت در اقدامات، اثرات هاريزيبرنامه نوع اين در

  شودمي سرزميني فضاي در انسانها و فعاليتها مكانيابي و پراكندگي به خاصي توجه سرزمين

 رو اين از .شودمي مديريت فضا در انسان فعاليتهاي از يك هر به زمين اختصاص نحوه كه طوريبه

 جمله آن از كه گيرد صورت مالحظاتي به توجه با بايد انسانها زندگي مكان همچنين و فعاليتها اين

 و جهان در ايران حاضر حال شرايط به توجه با .كرد اشاره امنيتي و دفاعي مالحظات به توانمي

 شده احساس خوبي به سرزمين آمايش ريزيبرنامه مانند ملي جامع برنامه يك از استفاده لزوم منطقه

 و امكانات فعاليتها، انسانها، پراكندگي در را دفاعي و امنيتي شرايط تواندمي كه است برنامه اين تنها و

 البته .كندمي جلوگيري بيافتد اتفاق است ممكن آينده در كه هاييبحران از و كرده لحاظ زيرساختها

 از و باشند داشته مشتركي عمل ديدگاه ريزانبرنامه و نظامي سياسي، مسئوالن بايد مورد اين در

 آوردهاي دست به توجه با و بوده خبر با دشمن هايسالح تاكتيكي و تكنيكي پيشرفت وضعيت

 به با عمل اين كه نمايند عمل دشمن اقدامات سازيخنثي به نسبت جهان و كشور فني و علمي

  .آمد خواهد وجود به غيرعامل پدافند و موثر روشهاي كارگيري

 غيرعامل پدافند با سرزمين آمايش ارتباط و مفاهيم :1جدول

 غيرعامل پدافند سرزمين آمايش

 پراكندگي تمركز عدم

 ايمن پهنة انتخاب خطربي و امن جغرافيايي فضاي اختصاص

 مناسب گزيني مكان  عملكرد با مناسب جغرافيايي فضاي اختصاص

 دومنظوره كاربريهاي و موانع توليد دوگانه مناسب عملكرد اختصاص

 جانبههمه فريب  سازه هر به مجازي و موازي عملكردهاي اختصاص

 استحكانات و موانع سد، سازه هر به مجازي و موازي عملكردهاي اختصاص

 نظامي واحدهاي استقرار دفاعي آمايش با تكميل و مكمل عملكرد اختصاص

 جغرافيايي برتري از استفاده فضا از مناسب كارگيري به

 مرز از مناسب فاصله مرجع مكان ضعفهاي از پرهيز

 فيزيكي حفاظت آمايشي تكميلي راهبردهاي

 تهديدات برابر در زيرساختها پايداري آمايشي تكميلي راهبردهاي

 اتكا مورد پشتيباني سيستمهاي سازيموازي چندگانه و موازي مناسب، عملكردهاي اختصاص

 استتار محيط پسزمينة با هماهنگي حداكثر

 اختفاء فضا جغرافيايي ويژگيهاي بكارگيري

  .19: 1388 همكاران، و نياحافظ :منبع     
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 هاي استراتژيك واردن حلقه :2جدول

 حلقه
هاي   عناوين حلقه

 استراتژيك
 مالحظات اهداف مورد حمله

مقايسه تطبيقي 

 با اندام بدن انسان

 رهبري ملي اول

هاي  گيري رهبري سياسي، مراكز اصلي تصميم

ها، تأسيسات و  وزارتخانه(كالن سياسي و نظامي 

هاي عمده  مراكز عمده ستادي و دولتي، قرارگاه

هاي  فرماندهي، مخابرات راه دور، مراكز و قرارگاه

 ، سازمان مركزي صدا و سيما)عمده پليس

با انهدام اهداف ياد شده، سيستم عصبي 

گيري كشور مورد تهاجم، توانايي  تصميم

هدايت، اداره و كنترل و فرماندهي 

 دهد هاي مربوطه را از دست مي زيرمجموعه

مغز و سيستم 

 عصبي

 دوم
توليدات و محصوالت 

 كليدي

هاي برق، مراكز و صنايع سنگين، توليد  نيروگاه

ها و مخازن سوخت، صنايع  مواد خام، پااليشگاه

صنايع دفاع و دپوهاي (نظامي، توليدي تجهيزات 

اي و مراكز تحقيقاتي  هاي هسته ، نيروگاه)مهمات

ذيربط، انبارهاي عمده مواد غذايي و دارويي، شبكه 

 ها و مراكز عمده مالي آبرساني، بانك

ها  با انهدام و تخريب اين اهداف ساير ارگان

هاي  ها فلج گرديده و زيرساخت و سازمان

تيباني متوقف اقتصادي و عملياتي و پش

 گردند مي

سيستم هاضمه و 

 گردش خون

 سوم
سيستم حمل و نقل و 

 شبكه مواصالتي

ها،  ها، پل آهن، بنادر، جاده  ها، راه فرودگاه

اي و محلي،  هاي مخابراتي، منطقه شبكه

 هاي عمده مسافرتي پايانه

با انهدام اين مراكز، خطوط مواصالتي كشور 

حمل و نقل،  مورد تهاجم قطع گرديده و امكان

 شود رساني و پشتيباني سلب مي كمك

هاي حركتي  اندام

دست، پا و (

 )استخوان عضالت

 چهارم
جمعيت مردمي و اراده 

 ملي

بر عليه مردم  (Psyops)انجام عمليات رواني 

و نيروهاي مسلح، در اين حلقه به علت 

مخالفت افكار عمومي جهاني و موانع 

المللي، بايد از بمباران مستقيم مردم  بين

غيرنظامي احتراز نموده و به جاي آن با انجام 

هاي  عمليات رواني از طريق پخش اعالميه

اندازي  مخرب رواني، ايجاد شايعه، راه

هاي راديويي و  يستگاها(هاي گروهي  رسانه

هاي طرفدار كشور  تلويزيوني، جرايد و ماهواره

روحيه مردم را تخريب و ضمن انهدام ) مهاجم

هاي راديو، تلويزيوني كشور مورد  ايستگاه

هجوم، ارتباط نظام سياسي را با محيط اجتماعي 

 )اي جنگ رسانه(قطع نمود 

  :در اين حلقه موارد ذيل مورد توجه است

سته امريكا به خواست تبديل خوا –

  .المللي و جهاني بين

تخريب روحيه و حس فداكاري، مقاومت  –

و وفاداري مردم و كاهش آستانه مقاومت 

ملي كشور و نا اميد كردن مردم به هيئت 

 حاكمه

نظام سياسي و   ايجاد شكاف و فاصله بين –

 هاي اجتماعي جامعه ها و ارزش گرايش

سيستم خاصيت نشان دادن  ناكارآمد و بي –

 حكومتي

ها و بهم زدن وحدت  تغيير باورها و ارزش –

 ملي

روح و روان و 

 اراده

 نيروهاي عملياتي پنجم

هاي اعالم خبر راداري، موضع و  سيستم

اي و موشكي پدافند هوايي،  هاي توپخانه سايت

هاي موشكي زمين به  هاي هوايي، پايگاه پايگاه

راكز هاي عمده دريايي، شناورها، م زمين، پايگاه

هاي  تعميراتي و انبارهاي قطعات يدكي، يگان

عملياتي مستقر در خطوط مقدم جبهه نبرد، 

مقرهاي عمده نيروهاي بسيج مردمي، 

 هاي تاكتيكي و عملياتي قرارگاه

با انهدام اهداف ياد شده و كسب برتري 

هوايي، هواپيماها  هليكوپترهاي تهاجمي با 

يي را آزادي و ابتكار عمل الزم عمليات هوا

انجام و شرايط را براي انجام عمليات زميني 

 كنند و اشغال كشور مورد تهاجم مهيا مي

هاي دفاعي  سلول

 بدن

  .عاملسايت سازمان پدافند غير : منبع
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 ملي مقياس در آمايش منظر از سرزمين دفاعي ابعاد تحليل

 پراكندگي كنوني وضعيت توانمي مطالعه اين در شده عنوان ديدگاههاي و مسائل به توجه با

 پراكندگي نماينگر) 4(شكل .كرد تبيين كشور در را عوامل ساير و زيربنايي شبكه سكونتگاهها،

 .است سرزمين پهنه در ... و اشتغال روستايي، و شهري سكونتگاههاي جمعيت،

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )1383 سرزمين، آمايش ملي سند منبع(ي مل مقياس در فعاليت و سكونت فضايي ساختار :4شكل

  

 در اشتغال سكونتگاهها، پراكندگي در كشور در تعادل عدم و ناپايداري) 4(شكل به توجه با

 در جمعيت فضايي تمركز بيشترين .است نمايان واضح طور به جمعيت و مختلف هايبخش

 حالي در اين .است درصد 89/8 با شمال و غرب شمال غرب، در كشور مساحت درصد  0/045

 جنوب و جنوب شرق، در كشور مساحت درصد 0/055 در جمعيت از درصد 10/2 كه است

 گوياي شكلها اين .است صورت همين به وضع ديگر رامترهاياپ در همچنين .دارد جاي شرقي

 بدليل گذشته در .بود خواهد آينده و حال گذشته، در ناپايداريها و نابرابريها واقعيتها، از بسياري

 به منجر غيراصولي سياستهاي و رشد قطبهاي تمركزگرايي، به مبتني نظريات سري يك از پيروي

 .شودمي احساس آينده در ناامني نوع يك دفاعي منظر از و است شده كنوني هاي نابرابري ايجاد

 تهديدهاي دچار راحتي به كشور سكونتگاههاي و جمعيت كه شودمي باعث آينده در شرايط اين

 با هايمحدوده در جاني و مالي سنگين خسارات تحميل موجب و گرفته قرار انساني و طبيعي

 به كشور از جايي در درست فعاليت و انسان تمركز اين و شد خواهد انسان و فعاليت باالي تمركز
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 و خدمات امكانات، بهينه توزيع در .دارد وجود بزرگي ايمنطقه تهديد طرف آن از كه آمده وجود

 كه يهايپتانسيل و هاتوان به توجه با ديگر بعضي و انسان خود را آنها از بعضي كه زيرساختها

 ).5شكل( شودمي ديده تعادل عدم و نابرابري نيز است گذاشته انسان اختيار در طبيعت

  

  

  

  

  

  

  

 
 )1383، سرزمين آمايش ملي سند منبع(ملي مقياس در فعاليت و سكونت فضايي ساختار :5شكل

  

 شرقي جنوب و جنوب شرق، محدوده آبي مرز و معدني مواد عامل دو در فقط )5(شكل به توجه با

 و غرب شمال غرب، محدوده به نسبت داده قرار انسان اختيار در طبيعت كه است پتانسيلي هم آن

 ،بلكه نبوده محسوب خطري كشور براي آينده در نيز عوامل اين و بوده توان بيشترين داراي شمال

 بيشترين ... و برق گاز، انتقال خطوط راهها، انواع مانند عوامل بقيه در اما .شد خواهد هم توان باعث

 5و  4 اشكال به امنيتيـ  دفاعي و آمايشي ديد با اگر. شودمي مشاهده كشور غربي قسمت در تمركز

 پدافند و سرزمين آمايش هايبرنامه با تناقض در اشكال، اين عوامل از بسياري باشيم گرظارهن

 در او فعاليتهاي و انسان ساماندهي سرزمين آمايش اهداف از يكي كه چرا ،دارند قرار غيرعامل

 خدمات و امكانات زيرساختها، مانند عوامل ساير و جمعيت، پراكندگي در نگرشي چنين .فضاست

 نظر در را سرزمين دفاعي آمايش ديدگاه يك بخواهيم اگر وجود اين با .شودنمي ديده كشور در

 زيرساختها، جمعيت، پراكندگي در اساسي تجديدنظر يك خود هايبرنامه به نسبت بايد آوريم

 را انساني و طبيعي عوامل تهديد از ناشي تبعات كه چرا آوريم وجود به ... و شهرها صنايع، امكانات،

 بحران بروز از بعد معنوي و مادي هايهزينه بسا چه ،كرد جوييچاره و انديشيد آن وقوع از قبل بايد

 .باشد صلح دوره طول در منسجم برنامه يك ايجاد هايهزينه برابر صدها شايد
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 شهري منطقه مقياس در سرزمين دفاعي پذيريآسيب

 و شهرنشيني جديد روند توسعه حال در كشورهاي اداري_فضايي روند در اصلي مشكالت از يكي

 از پيروي با كشورها اين.  (Hasanvand, 2014: 41)است آن سياسي و اقتصادي مكاني، پيامدهاي

  تنظيم به اقدام ميالدي 60 و 50 هايدهه در توسعه و رشد بر مبتني نظريات سري يك

 توجه دفاعيـ  امنيتي مالحظات به آنكه بدون ،نمودند متفاوت هايمقياس در توسعه هايبرنامه

 1350 تا 1340 هايسال در كه بود پرو فرانسوا رشد قطب نظريه نظريات، اين از يكي .نمايند خاصي

 اولين ايجاد با سالها اين در .گذاشت ايران كشور اجتماعي و اقتصادي هايبرنامه در عميقي تأثير

 با دولت و خوردمي رقم كشور در تعادل عدم و ناپايداري ايجاد براي زمينه تهران در رشد قطب

 كه كندمي ايجاد كشور در را اي بيسابقه تمركزگرايي يك تهران در خدماتي و صنعتي مراكز جانمايي

 به تصميم ريزانبرنامه )1394(اكنونهم و شده احساس بعد سال دهها تا آن مخرب اثرات

 كه آمده بوجود منطقه اين در كوچكي و بزرگ شهرهاي فاجعه اين با .گيرندمي تهران از تمركززدايي

 اين به جاني و مالي نظر از سنگيني هايخسارت دهد رخ يعطبي غير يا و طبيعي بحراني اگر آينده در

 نشان واضح طور به را ايران كشور شهري نظام وضعيت نمايانگر )6(شكل .شد خواهد وارد شهرها

   .كندنمي مطابقت غيرعامل پدافند و سرزمين آمايش اهداف و اصول با كه دهدمي

 
 ملي شهر نخست عنوان به تهران منطقه در فضايي تمركز :6شكل
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 ديده آن اطراف و تهران در خدمات از بسياري در شديدي تمركزگرايي يك 6 شكل به توجه با

 تهديد يك در سرزمين دفاعي آمايش ديدگاه از كشور شهري نظام شكل اين در همچنين .شودمي

 است كرده پيدا استقرار كشور غرب و شمال قسمت در شهرها نقاط از بسياري و دارد قرار بزرگ

 و پدافندي اصول با تعارض در عامل اين كه است شهري نقاط كمترين داراي شرقي قسمتهاي و

 به خسارت همچنين و سنگين اليـ م جاني تلفات شامل بحران و جنگ اثرات .است دفاعي

 خسارات پيشگيري و كاهش به غيرعامل پدافند اقدامات از استفاده با توانمي كه شهرهاست

 وضعيت كنيم شهر به محدود را بحث بخواهيم اگر ديدگاه اين از.  (Kameli, 2014: 298)نمود

 خيلي وضعيت غيرعامل پدافند منظر از شهري عوامل ساير و ساز و ساخت نظر از ايران شهرهاي

 يافته توسعه كشورهاي در شهري نقاط و مراكز اين .داشت خواهد ملي مقياس به نسبت را بدتري

.  (Mosavi, 2015: 2)است شده تقويت انساني و طبيعي تهديدهاي برابر در توجهي قابل مقدار به

 مختلف هايبرنامه در امنيتي و دفاعي اقدامات مورد در نگرشي توسعه حال در كشورهاي در اما

 تهديد مورد كشورها اين فعاليت و سكونت فضايي ساختار اكنونهم و نبوده ايمنطقه و ملي

 از بسياري ملي منسجم ريزيبرنامه يك با توانمي ديدگاه اين از .دارد قرار متخاصم كشورهاي

 امنيت و دفاع مانند عوامل از بسياري زمينه در را كشور و نموده خنثي را دشمن احتمالي اقدامات

 .رساند نسبي تعادل يك به

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
  )حافظ نيا :منبع(راهبردي سرزمين  نقشه: 7شكل

 

www.SID.ir


                     

 

 بنديجمع

 اين در است پرداخته سوانح و حوادث برابر در خود از دفاع به همواره انسان بشر، پيدايش آغاز از

 با كمكم است بوده زمان آن شرايط و خصوصيات به توجه با و ابتدايي خيلي دفاعي اقدامات مقطع

 در .گرددمي ابداع خاصي تدابير آن، امكانات و قبيله از دفاع لزوم و جانشيني يك زندگي ايجاد

 از كه شودمي مطرح كشور يك ارضي تماميت حفظ لزوم مقتدر هايحكومت تشكيل با زمان اين

 هاياليه ايجاد احتمالي، حمالت برابر در دفاع جهت مرزي شهرهاي ايجاد مانند اقداماتي نظر اين

 هارودخانه كنار همچنين و بلنديها در شهر ساخت قوميتي، پراكندگي شهرها، اطراف در دفاعي

 اين و گرفته پيش در را ترقي و رشد همواره انسان بشر زندگي طول در اما .كرد اشاره توانمي

 طمع صنعتي انقالب ايجاد با .است بوده آن از بعد نتايج و صنعتي انقالب ايجاد اشنتيجه رشد،

 آنها تسلط براي راه و شده افزونتر كشورها ساير ثروت و منابع به دستيابي براي اروپايي كشورهاي

 بيستم، قرن به شدن وارد با .گرددمي آسانتر شده توليد ابزاهاي از استفاده با زمين و دريا طريق از

 قدرت و اقتدار به توانمي زمين، كره در خاصي محيط بر تسلط با اينكه مورد در ديدگاههايي

 توانمي كه شودمي مطرح بريتانيا و آلمان جمله از اروپايي كشورهاي در رسيد اقتصاديـ  سياسي

 جنگ دو ايجاد هانظريه اين نتايج .كرد اشاره ماينگ و اسپايكمن مكيندر، راتزل، هاينظريه به

 پايبند هانظريه اين به متجاوز كشورهاي سران مواقعي در چند هر .است بوده سالها آن در جهاني

 همچنين و جنگ در درگير كشورهاي مكانيـ  فضايي سازمان تغيير به جنگها اين ولي باشند نبوده

 همچنين و جنگها نتايج به توجه با .شد منجر نداشتند دخالت جنگ در كه كشورهايي ساير

 مورد در خسارات و هاآسيب كاهش درباره جديدي تفكر لزوم آن، از ناشي آمده بار به خسارات

 پدافند اههبرنام اين از يكي كه ميشود مطرح هاييبرنامه آينده، در كشورها احتمالي اقدامات

  عنوان جنگ در درگير كشورهاي و آمريكا كشور در 1960 سال در كه است بوده غيرعامل

 ارمغان به كشور يك براي را امنيتيي ـ دفاع شرايط تواندنمي خود تنهايي به برنامه اين اما .شودمي

 و جوانب تمام كه ملي منسجم ريزيبرنامه يك قالب در را برنامه اين بايستمي رو اين از بياورد

 مطرح باشد داشته تطابق انساني و محيطي موقعيت با بتواند و داشته مدنظر را كشور يك شرايط

 را كشور يك كل فضاي در انسان هايفعاليت و انسان سازماندهي بتواند كه اي برنامه  .شودمي

  اين .بيافتد خطر به كشور آن دفاع و امنيت و زيست محيط آنكه بدون، دربرگيرد
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 ساماندهي به ريزيبرنامه اين .شد مطرح فرانسه كشور در كه بود سرزمين آمايش ريزيبرنامه

 امنيتي، و دفاعي عوامل به توجه با خدمات و زيرساختها امكانات، اشتغال، سكونت، فضاي

 و پرداخته ... و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، شرايط و سرزمين شكل و موقعيت انساني، و محيطي

 اصول و اهداف از بسياري ديدگاه اين از .گيردمي درنظر را خطر و بحران ايجاد جوانب تمام

 ريزيبرنامه طوركليبه .است گرفته قرار سرزمين آمايش ريزيبرنامه بطن در غيرعامل پدافند

 و هاتوان از برداريبهره و استفاده به نسبت عادالنه و نگرانهآينده ديدگاه يك سرزمين آمايش

  و هافعاليت ها،انسان پراكندگي در امنيتيعي ـ دفا ديدگاه يك و محيط هر هايقابليت

  ايران در سرزمين آمايش ريزيبرنامه .دهدمي ارائه كشور يك فضاي در انسان هايزيرساخت

 سند تدوين به آن مطالعات و شد مطرح بودجه برنامه سازمان در 1353 سال در ي كهطورهب

 انقالب آمدن وجود به با اما .است داشته اقتصادي بار بيشتر برنامه اين كه انجاميد 1391 اندازچشم

  سند جديترين در و انقالب از بعد در .ماند مسكوت و نگرفته خود به عمل جامه اسالمي

 سازمان پيشنهاد به بنا و 6/8/1383 مورخه در وزيران هيأت توسط كه سرزمين آمايش ريزيبرنامه 

 اساسي قانون 138 اصل به بنا همچنين و 25/7/1383 تاريخ در كشور ريزيبرنامه و مديريت

 تصويب زير شرح به امنيت و دفاع بحث در سرزمين آمايش ملي ضوابط ايران اسالمي جمهوري

 از راستح” و “زيست محيط از حفاظت”، “دفاعي و امنيتي” مالحظات رعايت.1: است گرديده

 مالحظات به توجه با كه هاييمحدوده در ويژه به ،فعاليت و جمعيت استقرار در “فرهنگي ميراث

 مناطق آمايش بر خاص تأكيد .2؛ است الزامي آنها در توسعه تسريع يا و نمودن محدود ،يادشده

 مرزهاي امنيت ارتقاي منظوربه مناطق اين توسعه سطح افزايش و زندگي شرايط بهبود براي مرزي

 و جغرافيايي شرايط از استفاده قبيل از ،غيرعامل پدافند الگوي و ايمني اصول رعايت .3؛ كشور

 سوانح لحاظ به امن هايعرصه انتخاب ،سرزمين پهنه در مناسب پراكندگي ،طبيعي عوارض

 كاهش راستاي در هافعاليت و جمعيت استقرار در بهينه مقياس انتخاب و غيرمترقبه و طبيعي

 آمايش ملي ضوابط جمله از دفاعي مناسب پوشش از منديبهره و تهديدها برابر در پذيريآسيب

 ريزي،برنامه ديدگاه اين با .شودمي ديده كشور امنيتي و دفاعي بحث در كه است سرزمين

 دو در سرزمين دفاعي آمايش اصول به توجه با امنيتيدفاعي ـ  ريزيبرنامه به اقدام كه كشورهايي

 براي كه كرده ايجاب ديگر كشورهاي منافع و سياستها اند؛نپرداخته غيرعامل و عامل دفاع حيطه

ـ  دفاعي شرايط كه كشورهايي است كرده ثابت تجربه همچنين. كنند گيريتصميم كشور آن
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 شرايط اي،منطقه و محيطي موقعيت ملي، منسجم ايهبرنامه با مطابق را فعاليت و زيست امنيتي،

 غيرقابل متخاصم كشورهاي ديگر يحمله و تجاوز براي را شرايط ،اندهكرد تنظيم  ...و جهاني

 موقعيت داراي ايمنطقه و جهاني موقعيت نظر از ايران كشور حال اين با .اندهكرد تصور

 فراواني استعدادهاي و توانها داراي انساني و محيطي عوامل نظر از همچنين و ژئواستراتژيك

 نيز اكنون و بوده خود دشمنان طمع مورد گذشته هايهده طي كشور ديدگاهي چنين طرح با .است

 وجود اين با .كنندمي ابراز كشور عليه بر را تهديدهاي روز هر جهان و منطقه شرايط به توجه با

 و پهناور كشور اين آينده براي ريزانبرنامه و نظامي سياسي، مسئوالن كه شود پرسيده بايد

 و گذشته هايبرنامه به رجوع با اما .داشت خواهند ايبرنامه چه و اندانديشيده چه ژئواستراتژيك

 و توزيع در نابرابري و نامتوازني فضايي، تعادل عدم نوع يك شده انجام اقدامات تحليل همچنين

 كشور استانهاي و مناطق بين در واضح طور به ... و خدمات امكانات، فعاليت، سكونت، پراكندگي

 خطر به هازمينه همة در مناطق اين آينده متخاصم دشمن احتمالي اقدامات با كه شودمي ديده

 كشور در جمعيت و خدمات درصد 20 از بيش تمركز با تهران كالنشهر زمينه اين در .افتاد خواهد

 در صحيحي سياستگذاري لزوم كه است شده محسوب امنيتيـ  دفاعي نظر از منطقه نامتعادلترين

 شهري نظام ساختار بخواهيم اگر اما .است شده شناخته راهكار عنوانبه منطقه اين از تمركززدايي

 و اجتماعي اتحاد بردن بين از براي دشمن هدف اولين عنوانبه بحران وقوع زمان در كه را كشور

 داراي كشور شهري نظام ساختار كه رسيممي نتيجه اين به كنيم بررسي را است كشور يك سياسي

 كه جايي همان يعني غرب طرف به بيشتر تعادل عدم اين وزن كه طوريبه بوده تعادل عدم

 دگرانديشي يك كه شودمي پيشنهاد وجود اين با .شودمي انجام كشور اين عليه تهديدها بيشترين

 تمركزگرايي( تمركززدايي و پراكندگي در غيرعامل پدافند منظر از سرزمين آمايش ريزيبرنامه در

 اجتماعي، اقتصادي، تبعات موجب آن حد از بيش افزايش و باشد خوب تواندمي حدودي تا

 تأسيسات و زيرساختها امكانات، و خدمات روستاها، و شهرها از )شد خواهد فرهنگي و سياسي

 . گردد لحاظ امنيتيدفاعي ـ  شرايط به توجه با ... و
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 هاي شهر و استعداد پدافند غيرعامل مشخصات و ويژگي: 3جدول

 پتانسيل و استعداد پايداري ويژگيمشخصات و  رديف

 ريزي عرصه محدود و قابل برنامه گسترده) ارتباط(كوچك و شبكه ) شهرهاي(هاي  هسته 1

2 
پديدار شدن فرايند اطالعات به عنوان هسته آن، فعاليتي بنيادي كه اثربخشي و 

 كند وري تمامي فرايندهاي فرآوري، پخش، مصرف و مديريت را تعيين مي بهره
 سازي اي، كوچك امكان برقراري فضاي شبكه

 ارتباط همزمان و متنوع ها و امكان ارتباط همزمان ها و سرمايه انتقال آني اطالعات، داده 3

 امكان انتخاب محل و مكان جهت استقرار تأسيسات شهري عصر اطالعات شكل جديدي از شهر را ايجاد كرده است كه شهر اطالعاتي نام دارد 4

5 
اطالعاتي نه يك شكل بلكه يك فرايند است، فرايندي كه سلطه ساختاري شهر 

 ها ويژگي آن است فضاي جريان
 مالحظات جغرافيايي و آمايش سرزمين

6 
ها سازمان يافته  استوار است و پيرامون شبكه  ماهيت جامعه نوين كه بر مبناي دانش

 ها تشكيل شده است و تا حدي از جريان

شناسايي و مقابله با امكان اختالل در 

 هاي ديداري سنجنده

7 
هاي  فواصل زماني را از ميان برداشته است و نظم طبيعي دوران قديم يا چارچوب

 مكانيكي جهان صنعتي را به كلي دگرگون ساخته است

امكان اختالل در شناسايي و مقابله با 

 هاي حرارتي سنجنده

8 
يا عدم دسترسي به اطالعات و ابزار ي خود با مفهوم دسترسي  مكان نيز به نوبه

 انتقال و پردازش آن ارتباط پيدا كرده است
 هاي محيطي استقرار ويژگي

9 
دهد و بدين ترتيب روندي تاريخي را واژگون  ي ما شكل مي فضا، زمان را در جامعه

 ها وابسته به زمانند دهند، ولي مكان زمان را شكل مي ها، زمان بي جريان. سازد مي

هاي ضدانعكاس  مناسب بكارگيري تكنيك شرايط

 راداري، ديداري، پوشش و ابتكارات فريب

10 

اين سه فرايند . اي محصول همگرايي سه فرايند تاريخي مستقل است جامعه شبكه

. پذير ساخت اي را امكان انقالب اطالعات كه ظهور جامعه شبكه: عبارتند از

 ريزي متمركز برنامهداري و اقتصاد متكي به  تجديدساختار سرمايه

  قابليت اطمينان سيستم در تأمين 

 نيازهاي آبي شهر

11 

هاي ارتباطات الكترونيكي و اطالعاتي گسستگي روز افزون قرابت  ايجاد سيستم

هاي  مكاني و انجام وظايف زندگي روزمره مانند كار، تفريح، خريد، مراقبت

 ممكن ساخته است بهداشتي، آموزش، خدمات عمومي، حكومت و نظاير آن را

 ها و ارتباط چند سويه وجود دسترسي

12 
هاي نظم اجتماعي و سياسي را كه منجر به  تواند همه ويژگي هر كس مي

 شوند، مورد توجه قرار دهد همبستگي ملي و ثبات مي
 فاصله اهداف به اندازه واقعي

13 

ها به  اين مدل ها است و بسياري از كننده انواع ارتباط و تناسب مدل فرهنگ تعيين

گذارند و  شوند كه اثرات اجتماعي شديد برجاي مي نهادهاي اجتماعي تبديل مي

كنند  ها، اصول و آداب و سنن ايفاي نقش مي در قالب فرهنگي براي تقويت ارزش

 سازند و زمينه را براي دگرگوني فراهم مي

  پذيري تأسيسات به  ميزان برگشت

 رساني توليد و خدمات

14 
هاي مناسب جهت  ها معيارهايي براي تشخيص نيازها و كانال رهنگسنت و ف

 دهد پذيرش تغييرات ناشي از فناوري به دست مي
 شهري ميزان حريم در دسترسي به تأسيسات آب

15 
داري در  هاي ارتباطي و تجديدساختار نظام سرمايه تركيب و همگرايي، فناوري

 تاريخ جوامع بشري شده است اي در هاي اخير، باعث گشايش مرحله تازه دهه
 ايجاد پراكندگي

16 

هاي از جمله اقتصاد اطالعاتي جهاني، هندسه  توان پديده ويژگي جامعه نو را مي

هاي ديجيتال،  انگيز فناوري اي فرهنگ مجاز واقعي، توسعه حيرت متغير شبكه

 خدمات پيوسته و نيز فشردگي زمان و مكان را برشمرد

محيط زمينه، وجود سازي هدف با  همگون

 هاي الزم دسترسي
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 پتانسيل و استعداد پايداري مشخصات و ويژگي رديف

17 
تا بيست سال آينده بشر در عصر مجازي يا مقطع اساسي تحول تاريخ خود قرار 

 خواهد گرفت
 - 

18 

در حقيقت لزوم توسعه يافته عصر اطالعات و دانش است كه ديگر مشكل عمده 

معاش، تهيه ابزار و دستر سي به دانش و اطالعات حل شده بشر در زمينه تأمين 

 است و نياز به تغيير و تحول بزرگتري در جامعه به صورت مجازي خواهند بود

هاي پايدار  هاي الزم به جهت عرصه وجود زمينه

 رساني و امكان تداوم فعاليت و خدمات

 امكان آزمون آلترناتيوها و معيارها استدر عصر مجازي بيشتر امور به صورت غيرفيزيكي قابل انجام  19

20 
محوري، اساس اداره جوامع مجازي خواهد شد و آموزش در طول عمر به  دانش

 عنوان اولين نياز بشر مطرح است

به روز بودن و به كارگيري فناوري و امكان 

استفاده از پوشش ضد بازتاب راداري، ديداري 

 پذيري با ابتكار و خالقيت و برگشت

21 
ساختار فضايي هر مكان تجلي كنش متقابل بين جامعه انساني و محيط فيزيكي 

 پيرامون آن است
 - 

22 

پيوندهاي موجود بين مراكز سكونتگاهي خود متشكل از پيوندهاي مختلف 

كالبدي، اقتصادي، جمعيتي، مالي و غيره است كه نظام چند بعدي فضايي را به 

 آورند وجود مي

 - 

23 
فضايي، پيوندهاي تكنولوژيك است كه امكان افزايش توليد و يكي از سه بعد 

 كند دهي را ميسر مي بهره
 - 

24 

هيچ يك از اهداف افزايش بازده و ازدياد درآمد و نيز عدالت بيشتر در توزيع 

درآمد، بدون افزايش رابطه بين مراكز و بدون يكپارچه كردن كاركردهاي شهري و 

 بل دستيابي نيستروستايي در سيستم فضاي ملي، قا

 - 

25 

ها، سازمان فضايي  ها و برقراري پيوندها مناسب بين آن با شناخت و تعيين خوشه

كند و سطح مناسبي از تجمع و تنوع اقتصادي  تري پيدا مي اي شكل مناسب منطقه

 آورد را براي رقابت را شد مناطق مركزي به وجود مي

 - 

26 
پارادايم تكنولوژي اطالعات به ويژگي شبكه سازي، در اين است كه 

 پذيري متكي است انعطاف
 - 

27 
تحول تكنولوژيك سريع، خالقيت تكاپوگران اقتصادي را با راهبردهاي حساب 

 كند ي دولت در حمايت از تحقيقات و هدف قراردادن فناوري تركيب مي شده
 نوآوري و خالقيت

28 

هاي  لي اين شبكه مكانمكان است و ها بي اگرچه منطق ساختاري فضاي جريان

هاي اجتماعي، فرهنگي و  كند كه داراي ويژگي اي را به يكديگر متصل مي ويژه

 اي هستند فيزيكي تعريف شده

يابي با امكان انتخاب  هاي مكان ويژگي

 آلترناتيوهاي مختلف

 وعدسترسي و ارتباطات متن كند شهرنشيني يكپارچه بر اتصاالت، ارتباطات و اتحاد تأكيد مي 29

30 

گذاري، توسعه  توسعه پايدار فرايندي است كه بتواند استفاده از منابع، سرمايه

هاي انساني در زمان حال و آينده  ها را با نيازها و خواسته تكنولوژي و نهادسازي

 منطبق نمايد

  قابليت اطمينان سيستم در تأمين

 نيازهاي آبي شهر 

  مديري:منبع
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