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طرح پیاده سازی سیاست های کلی پدافند غیر عامل در استان هرمزگان با توجه به طرح توسعه آینده
استان و تهدیدات آینده
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چکیده
با توجه به اهمیت ويژه استان به عنوان خط مقدم کشور در برابر انواع تهديدات گوناگون نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،زيستی و  ...الزم
است توجه ويژهای به اين استان در حوزه های گوناگون پدافند غیرعامل به عمل آمده تا اهداف مهمی که در اين حوزه مد نظر مقام معظم
رهبری (مدظلهالعالی) میباشد مانند افزايش توان بازدارندگی ،حفظ و ارتقاء پايداری ملی ،تداوم فعالیت های ضروری کشور ،صیانت از
زيرساختها و سرمايه های ملی بخصوص استمرار خدمات رسانی به جامعه ضمن حفظ سالمت آحاد ملت در هر شرايط میسر گردد .و
بتوان سیاست های در راستای پدافند غیر عامل با در نظر گرفتن توسع استان و مقابله با تهديدات را ارائه نمود .در اين راستا توجه به
ظرفیتها و توانمندی های مختلف جغرافیايی ،جمعیتی و اقتصادی بیش از هرچیز میتواند در جهت نیل به اين اهداف مسدولین کشور
را ياری رسان د .آنچه مسلم است با توجه به اينکه اين استان دروازه ورود و نفوذ تهديدات گوناگون به کشور میباشد؛ ارتقاء توان
بازدارندگی و توجه ويژه به اصول و مالحظات پدافند غیرعامل در زيرساخت های حیاتی و حساس اين استان میتواند تا حد زيادی در
حفظ امنیت و سالمت کل کشور موثر باشد و در برنامه ريزی های توسعه همه جانبه استان به کار برده شود  .در يک کالم میتوان
هرمزگان توسعه يافته ،ايمن و پايدار در برابر تهديدات گوناگون دشمنان را به عنوان سپری مستحکم برای کل کشور در نظر گرفت و راه
نفوذ بخش اعظمی از خطرات و تهاجمات متصور علیه کش ور اعم از تهديدات نظامی ،زيستی ،اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی (با
توجه به ترکیب جمعیتی اين استان)؛ را مسدود و منقطع نمود .موقعیت خاص جغرافیايی و مرزی استان هرمزگان سبب شده است که
پاسگاه های مرزی ،ستادها و ديگر مقرهای انتظامی اين استان در معرض تهديداتی همچون گروهک های تروريستی ،قاچاقچیان عمدهی
مواد مخدر ،سوخت و کاال قرار گیرد و ضرورت افزايش ضريب امنیت آن ها با استفاده از رويکرد پدافند غیرعامل را ايجاد نمايد.
هرمزگان ايمن و پايدار در برابر تهديدات گوناگون دشمنان را می توان به عنوان سپری مستحکم برای کل کشور د ر نظر گرفت و راه
نفوذ بخش اعظمی از خطرات و تهاجمات متصور علیه کشور اعم از تهديدات نظامی ،زيستی ،اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی (با
توجه به ترکیب جمعیتی اين استان)؛ را مسدود و منقطع نمود .از آنجايی که نخستین درگیری ها به طور معمول در خطوط مرزی اتفاق
میافتد ،برای اجرای دقیق وظیفه سنگین حفظ و حراست از کشور اسالمی ايران ،بايد خطوط مرزی را باز شناخت و عوارض طبیعی
زمین را نقشهبرداری و شبیهسازی کرد.
کلید واژه ها :سیاست ،پدافند غیر عامل ،توسعه آينده ،هرمزگان

 . 0نويسنده مسئول و دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی
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مقدمه
تاريخ زندگی بشر همواره با تهديداتی رو به رو بوده است که دستساختهها ،سرمايه های معنوی و حتی جان او را به مخاطره میاندازد.
از اين منظر تالش آدمیان برای بقاء ،آن ها را ناگزير به تجهیز و آمادگی در برابر تهديدات کرده است .هیچ جايی از اين کره ی خاکی را
نمیتوان نام برد که از اثر بحرانها ،حوادث و جنگ د ر امان بوده باشد .به همین دلیل جوامع مختلف پیوسته به دنبال کشف و ابداع
راهحلهايی بودهاند تا بتوانند بر اساس آن آسیبپذيری ها را به حداقل برسانند .دفاع گاهی با تکیه بر سالح و ابزار شکل میگیرد و گاهی
انسان با پیشبینی قبلی و يا واکنشی هوشمندانه ،بدون ابزار با بهره گیری از تنوع و پیچیدگی محیط ،به مدد خالقیت و ابتکار ،با استفاده از
فريب ،استتار و اختفا و  ...خود را حفظ و از گزند تهديدات مصون نگه میدارد .پژوهش حاضر بر اهمیت و آينده نگری در حوزه پدافند
غیرعامل در مقرهای انتظامی استان هرمزگان تاکید دارد که بر گرفته از اطالعات حاصل از پردازش داده ها در حیطه سیستم اطالعات
جغرافیايی  2و سنجش از دور  9است .امید است فرماندهان ،رؤسا و مديران با بهره گیری از اين پژوهش کاربردی بتوانند توجه بیشتری به
پدافند غیرعامل داشته باشند تا پیشگیری را به عنوان اصل اول در مديريت خود قرار دهند .در سالهای اخیر آينده پژوهی و ارائه طرح
های آمايشی به عنوان يکی از علوم جديد پیش بینی آينده و نیز ارايه دهنده آينده های حوزه های مطالعاتی مطرح شده است .امايش
سرزمینی و آينده پژوهی شامل تالش هايی است که با استفاده از تجزيه و تحلیل روشن در بسیاری ا ز منابع ،الگوها و عوامل تغییر و يا
ثبات ،به تجسم آينده های بالقوه و برنامه ريزی برای آنها می پردازد  .بر اين اساس در بسیاری از مطالعاتی که به روندهای محتمل آينده
می پردازند ،آينده پژوهی جايگاه ويژهای را به دست آورده است  .ورود آمايش سرزمینی به عرصه توسعه در قالب برنامه ريزی
راهبردی نقطه آغازين استفاده از آينده پژوهی در مطالعات آمايش سرزمینی بوده است .هر چند اين آينده پژوهی بیش از آن که در
مطالعات شهری و برنامه ريزی شهری به خصوص در کشور ما به کار گرفته شود ،بیشتر در مطالعات برنامهريزی راهبردی و آن هم به
تازگی ،کاربرد يافته است .به همین علت تاکنون در برنامه ريزی راهبردی شهرها توجه چندانی به مباحث آينده پژوهی نشده و در اغلب
موارد تکنیک های پیش بینی مورد توجه بوده اند .لذا در اين تحقیق سعی شده است تا با مطالعه گام های برنامه ريزی راهبردی ،امکان
کاربست روش ها و تکنیک های مورد استفاده در گامه ای آينده پژوهی در برنامه ريزی راهبردی نیز مشخص گرديد و سیاست های کلی با
توجه به طرح های توسعه استان هرمزگان ارائه شود.

ادبیات پژوهش
مفهوم دفاع و پدافند غیرعامل
هر اقدام غیرمسلحانهای که موجب کاهش آسیبپذيری نیروی انسانی ،ساختمان ها ،تاسیسات ،تجهیزات ،اسناد و شريانهای کشور در
مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن و يا بالیای طبیعی صورت می گیرد ،پدافند غیرعامل است ( .) Sánchez, 2007در پدافند
عامل سیستم هايی همانند ضدهوايی و هواپیمای رهگیر ،فقط نیروهای مسلح مسوولیت دارند .در حالی که در پدافند غیرعامل تمام
نهادها ،نیروها ،سازمان ها ،صنايع و حتی مردم عادی میتوانند نقش موثری بر عهده گیرند .دفاع شامل دو بخش عمده دفاع عامل و دفاع
غیرعامل (پدافند غیرعامل) میشود .در دفاع عامل تمامی طرح ريزی ها و اقدامات دفاعی مستلزم بکارگیری سالح و تجهیزات نظامی
است .دفاع غیرعامل شامل مجموعه اقداماتی است که سبب کاهش آسیب پذيری زيرساخت های مراکز حیاتی و حساس و مهم کشور و
افزايش استحکام ،ايمنی ،خدمات رسانی و تأسیسات کشور و همچنین سبب ارتقای پايداری ملی در سطح روستا ،محله ،شهر ،استان و
کشور میگردد .در پدافند غیرعامل برنامه ها و اقدامات موجب کاهش آسیبپذيری ها و افزايش پايداری و خدمات و هوشیاری کشور در
مقابل تهديدات است .اين تعريف حوزه های بسیار وسیعی را در بر می گیرد که می تواند شاملاقدامات فرهنگی ،سايبری ،اقدامات نرم
افزاری ،امنیتی ،مهندسی و ...باشد (نمازی و فکوری  .) 0940پدافند غیرعامل در واقع مجموعه تمهیدات ،اقدامات و طرحهايی است که با
استفاده از ابزار و شرايط و حتی المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی ،بصورت خود اتکا صورت گیرد (صادق آبادی .) 0900

1- Geogra phic Information Sys tem
2- Remote Sensing
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مفهوم مکانیابی

عبارتست از انتخاب بهترين و مطلوبترين نقطه و محل استقرار ،به طوری که از لحاظ استراتژيک روند عادی نیروی انسانی ،تجهیزات و
فعالیت ها را به بهترين صورت امکانپذير سازد .اين شرايط می تواند از ابعاد فنی ،شرايط محیطی و اقتصادی قابل بحث باشدکه بررسی
تمام جنبه های آن با سیستم های يکپارچه شده جغرافیايی تحت GISامکان پذير است .در اين راستا ابزار GISهم از نظر دقت و هم از
نظر سرعت بهترين و کارآمدترين ابزار خواهد بود (.) Nasser, 2014

شکل 9- Error! No text of specified style in document.الف :حوزه های پدافند غیرعامل .ب :اصول
پدافندغیرعامل

توسعه
ت وجه به جايگزينی کاربری ه ا با نگاهی دفاعی و امنیتی ،تاکید بر اصول پدافند غیر عامل و استفاده از ديدگاه های پیشینیان و هم چنین
تجارب کشورهای سرآمد در پدافند غیرعامل به ويژه در حوزه توسعه شهری  ،می تواند در پیشرفت و توسعه برنامه ريزی شهری دفاعی
و رسیدن به امنیت و توسعه پايدار شهری ،م وثر و دخیل باشد .با توجه به پیشرفتی که در حوزه مهندسی رزمی در کشورهای پیشرفته از
لحاظ نظامی به وجود آمده است ،بايد نسبت به ايمن سازی شهرها اقدام نمود تا شهرها بتوانند در زمان جنگ ،کم ترين خسارات جانی
و مالی را متحمل شوند .اين مقاله سعی دارد که اصول پدافند غیرعامل را در برنامه ريزی شهری با تاکید بر کاربری های تاسیساتی و
حیاتی به عنوان کاربری های تهديدپذير به کار گیرد و فضاهای شهری را با ارائه نقش تدافعی به آن ها ايمن نمايد .هم چنین چگونگی
حفاظت و دفاع از انسان ها و مکان های زندگی آن ها را با اعمال ضوابط و مال حظات پدافند غیرعامل در حال و آينده میسر سازد .به
عالوه ،بسترهايی را برای امنیت و پايداری هرچه بهتر شهر با کم ترين خسارات ممکن در زمان تهاجم خارجی و حتی عملیات
تروريستی فراهم نمايد
خ لیج فارس

خلیج فارس دريای کم عمقی است که در حاشیه ی غربی اقیانوس هند واقع شده و بین شبه جزيره عربستان و جنوب ايران قرار دارد.
مساحت آن حدود  291111کیلومتر مربع است ،طول آن از دهانه ی شط العرب (اروند رود) تا تنگه ی هرمز که به دريای عمان میپیوندد
قريب  0944کیلومتر و عرض آن بین  001تا  241کیلومتر متغیر است .عمیقترين محل آن در قسمت جنوبی تنگه ی هرمز نزديک
راسالمسندم  002متر است ،عمق متوسط خلیج فارس حدود  24متر میباشد .شیخ نشین های خلیج فارس بعد از ايران با خط ساحلی به
طول  051کیلومتر طوالنی ترين ساحل اين خلیج را دارا هستند .کف اين دريا از ناهمواری های زيادی بوجود آمده است ولی از لحاظ
عمق همانطوری که بحث شد کالً کم عمق بوده و به همین علت تمام کفه خلیج فارس را میتوان سکوی قاره نامید که در بعضی
نوشته ها آن را فالت قاره يا ايوان خشکی و يا ژرفاشیب هم گفتهاند (عزتی.) 0900 ،
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خلیج فارس تنها دريای آزادی است که ايران را با دنیا از راه آب مربوط میسازد و سرتاسر سواحل شمالی آن در قلمرو کشور ايران
است ،از اين لحاظ شناسايی کامل آن برای ما کمال اهمیت را دارد .موقعیت خلیج فارس به نحوی است که در کلیه استراتژیهای شرق
به نحوی اين آبراه بزرگ دريايی خودنمايی میکند ،پس شناخت آن و بهره برداری صحیح از امکانات نظامی و اقتصادی آن رابطهی
مستقیمی با ثبات سیاسی و امنیت کشور ما دارد (عزتی.) 0900 ،

موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان

استان هرمزگان در جنوبی ترين قسمت ايران بین مدارهای محدوده ´ 24 25تا ´ 20 44عرض شمالی و ´ 49 50تا ´ 41 04طول خاوری
واقع شده است .استان هرمزگان با حدود  40012کیلومتر مربع وسعت 5/90 ،درصد از وسعت کشور ايران را به خود اختصاص داده
است و از اين جهت در بین استان های کشور در جايگاه نهم قرار دارد .اين استان از شمال با استان کرمان ،از باختر با استانهای بوشهر و
فارس و از خاور با استان سیستان و بلوچستان همسايه است و جنوب آن را آبهای خلیج فارس و دريای عمان در برگرفته است.
مرکز استان شهرستان بندرعباس است که تا تهران  0141کیلومتر فاصله دارد .استان هرمزگان بر اساس آخرين تقسیمات کشوری دارای
 09شهرستان 95 ،شهر 04 ،دهستان 90 ،بخش و  2101آبادی و  05جزيره است .شهرستان بندرعباس بزرگترين شهرستان استان و
شهرستان هرمز کم و سعتترين شهرستان استان محسوب میشوند .استان هرمزگان با دارا بودن  2110کیلومتر مرز آبی سهم 5470
درصدی از کل مرزهای آبی کشور با به خود اختصاص داده است ،اين مرز معادل معادل  21/4کل مرزهای کشور می باشد.

پیشینه پژوهش
دهقانی ( ،) 0900در مقالهای با عنوان « GISدرپدافند غیرعامل ،مديريت بحران وحوادث غیرمترقبه» پیرامون مباحث شـناخت سیستم
اطالعات جغرافیايی و کاربرد آن در اهداف دفاعی و سپس شناخت و جمع آوری اليه های اطالعاتی تحقیق کرده است.
آذری و فتح اللهی ( ،) 0901در مقالهای تحت عنوان «اولويت بندی مقاوم سازی در بافت فرسوده به منظور پدافند غیرعامل با استفاده از
 »GISبا استفاده از توابع تحلیلی  GISبافت فرسوده را مشخص نمودند و سپس با وزن دهی به فاکتورهای تراکم جمعیت ،کاربری
اراضی ،کیفیت بناها و  ...استفاده از مدل همپوشانی شاخص ،اولويت مقاوم سازی قطعات فرسوده مشخص گرديد .نتیجه تحقیق نشان
داد که  GISدر کلیه مراحل شناسايی ،تفکیک و اولويتبندی مقاوم سازی بافت فرسوده که در پدافند غیرعامل از گامهای اساسی است،
کمک مديران در امر تصمیمگیری میباشد.
فتوحی و مسعودی ( ،) 0901در مقالهای با عنوان« پدافند غیرعامل و مديريت بحران (بررسی موردی کاربرد  GPSو  GISدر
مکانیابی)»،روشها و تجهیزات نوين مکانيابی از جمله  GPSو  GISو نرم افزارهای مرتبط با آن ها را به طور خاص تشريح کردند و
سپس نحوه کمک رسانی در بعد مکانيابی بمنظور اجرای طرح های پدافند غیرعامل و مديريت صحیح بحران با استفاده از اين روش ها و
تجهیزات ارائه گرديد.
عزيزی و برنافر ( ،) 0910در مقالهای با عنوان «ارزيابی آسیب پذيری شهری ناشی از حمالت هوايی :ناحیه يک از منطقه  00شهر تهران»،
آسیب پذيری محدوده مورد نظر در حمالت هوايی براساس روش تحلیل سلسله مراتبی و بکارگیری سیستم اطالعات جغرافیايی () GIS
مورد ارزيابی قرار گرفت .يافتههای اين ارزيابی نشان میدهد که در مجموع  12/5درصد بلوك های ساختمانی واقع در محدوده ،دارای
آسیبپذيری متوسط به باال هستند.
جزينی و همکاران ( ،) 0910در مقالهای با عنوان «اعمال رويکرد فناورانه پدافند غیرعامل در طراحی ،اجرا و توسعه شبکههای برق و
انر ژی» با بکارگیری سیستم های هوشمند و خطاناپذيری چون  GISزمینههای برنامه ريزی ،بهرهبرداری و طرح توسعه شبکههای قدرت را
تحقق میبخشند که از اصول و مبانی پدافند غیرعامل میباشد.
میمندی پاريزی ( ،) 0919در مقالهای با عنوان «بررسی تمهیداتی در طراحی و مکانيابی کاربری های حیاتی شهری با رويکرد پدافند
غیرعامل در راستای توسعه پايدار شهرها» به اين نتیجه می رسد که می توان با تدابیر مناسب ،ترجیحاً در فاز صفر و مطالعاتی قبل از
ساخت و احداث با مدنظر قرار دادن شاخصه ها و معیارهای اصولی دفاع غیرعامل و اتخاذ تدابیر مناسب مهندسی دفاعی ،آسیبپذيری
اين مراکز را در برابر تهديدات احتمالی کاهش داده و با حفظ سرمايه های کالن زيربنايی ،آستانه مقاومت شهرها را ارتقاء داد.
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بنابراین ،فرضیه های پژوهش به شرح زیر تدوین شده اند:
فرضیه اصلی
 .9با کمک برنامه های آينده پژوهی و پدافند غیر عامل می ت وان راهبرد های توسعه کالن استان هرمزگان را تعیین
نمود.
.2

آيا با کمک پدافند غیر عامل و آمايش سرزمینی میتوان تهديدات پیش روی اين استان را پیش بینی نمود؟

.9

اصول و مبانی پدافند غیرعامل با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیايی و سنجش از دور قابل دستیابی هستند.

 .5تعدادی از مقرهای انتظامی واقع در استان هرمزگان در برابر حمالت نظامی آسیبپذير هستند.

بحث و نتیجه گیری
توسعه پديده ای چند بعدی  ،منظم و مستمر است و برای نیل به توسعه پايدار و متوازن بايد" انسان " محورقرارگیرد ،پس قبل از هر
چیز بايد موانع توسعه را شناخت و با برنامه ريزی و سرمايه گذاری آنها را بر طرف کرد  .مسايل فرهنگی و اجتماعی مقدم بر هر مساله
ی ديگری و در ارتباط مستقیم با انسان هستند ،توجه جدی به آنها گره گشای توسعه قلمداد می شود هر تغییری که اجرای آرمانهای
فرهنگی را با مشکل مواجه سازد ،چالشگری فرهنگی را شروع می کند .توسعه فرهنگی -اجتماعی ،راهکارهای پیشگیرانه تبديل چالش
به تهید و جايگزينی آن به يک فرصت و تحکیم اصول ارزشی فرهنگی -اجتماعی را فراهم می آورد .استراتژی فرهنگی –اجتماعی در
سطح کشور  ،استان و شه رستان در اين وضعیت ،در گروی مديريت کارآمد فرهنگی و برنام ه ريزی جامع و کامل می باشد  ،توسعه
فرهنگی –اجتماعی منجربه خود باوری جامعه شده است ،و توانائی های بالقوه و خالق انسان را در زمینه فرهنگی شکوفا می کند؛ و اين
مسئله خود در شکل گیری و هويت فرهنگی جامعه نقش مهمی را ايفا مینمايد ،از طرفی توسعه زمانی امکان پذير خواهدبود که در فکر
و انديشه ی بشر جای پیدا کند و نوع نگرش  ،عقیده  ،باور و نظام فکری و ارزشی حاکم بر جامعه مهیای انجام تغییرات باشد و آمادگی
پذيرش دگرگونی را داشته باشد و احساس نیاز نمايد که تغییرات برای جامعه ضرورت دارد .بنابراين بايد نوع نگرش  ،باور و ارزشهای
مربوط به کار و تالش  ،داشته های جامعه  ،خود و محیط پیرامون تغییر پیدا کند تا مسیر توسعه هموار شود  ،از طرفی ديگرهم بايد
روحیات و اخالق مناسب برای توسعه را درجامعه ايجاد کرد با برنامه ريزی،سرمايه گذاری و فرهنگ سازی بايستی بیش از هر چیز
اصالح ساختارهای سنتی را مد نظر قرار داد و همچنین ايجاد و تقويت سرمايه ی اجتماعی در منطقه می تواند تا حد زيادی بستر مناسب
برای توسعه را فراهم سازد.
توسعه متوازن (اجتماعی ) را می توان بهبود کیفیت زندگی در ساختار شهری دانست که بهبود کیفیت زيست محیطی را نیز بهمراه دارد.
بر ا ين اساس توسعه پايدار شهری ،توسعه انسانی پايدار را نیز به همراه می آورد که به شکل گیری سرمايه اجتماعی و ايجاد عدالت
اجتماعی مدد می رساند .مفهوم پايداری در توسعه ،با بسترسازی برای افزايش رفاه شهروندی ممکن می گردد که بهبود زيرساختها و
مسکن شهری و توزيع متناسب و عادالنه تسهیالت و خدمات شهری را بهمراه دارد .بر اين اساس رفاه شهروندی را می توان محور
اصلی توسعه متوازن شهری دانست که افزايش امنیت انسانی و رضايتمندی اجتماعی را امکان می دهد .توسعه متوازن  ،جز از طريق
مشارکت شهروندی امکان پذير نیست که بايستی بر توسعه انسانی پايدار منطبق گردد و سعی کند با ديدگاهی اصولی درمرحله برنامه
ريزی ،طراحی و اجرا ،بهبود کیفیت زندگی جمعی را ممکن گرداند که افزايش رفاه اجتماعی شهروندی را نیز در پی دارد .توجه به
مالحظات اجتماعی در توسعه متوازن شهری از اين جهت مهم می نمايد که پايداری جز از طريق نگاه همه جانبه به مضامین اجتماعی
حاصل نمی شود و می بايستی در راستای بهبود کیفیت زندگی جمعی بر مضامین اجتماعی تاکید کرد .اين رويکرد از اين مهم ناشی می
شود که نمی توان ساختار شهری را بدون ساختار اجتماعی آن مورد ارزيابی قرار داد ،بر اين اساس به برخی مالحظات اجتماعی در
توسعه متوازن شهری برای افزايش رفاه شهروندی اشاره می شود - :محور قرار دهی انسان در فرآيند توسعه متوازن شهری گسترش
فرهنگ شهرنشینی و آموزش شهروندی کاهش تراکم جمعیت شهرنشینی و شهر گرايی کاهش میزان مهاجرت های شهری التزام به
فرهنگ و هويت ملی و بومی تاکید بر مفهوم توسعه پايدار انسانی توزيع عادالنه امکانات و تسهیالت شهری بسترسازی عدالت اجتماعی
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در بستر خدمات شهری و شهروندی گسترش ارتباط ارگان های رفاه اجتماعی با نهادهای شهری و شهرداری مالحظات کالبدی و
فضايی در افزايش رفاه شهروندی :جدايی گزينی مسکن و منطقه زندگی در ساختار شهری در کشورهای در حال توسعه در حال افزايش
است .بر اين اساس افزايش کیفیت مسکن شهری ،رعايت استاندارد های معماری و شهرسازی ،بهداشت شهری و امنیت و تسهیالت
رفاهی شهری را اساس توسعه کالبدی و فضايی شهری بحساب می آورند .در فرآيند توسعه متوازن بايستی تالش شود تا ضمن
جلوگیری از جدايی گزينی فضايی و جدايی گزينی مساکن شهری ،امکان بهره مندی همگانی از کالبد و فضايی مطلوب در ساختار
شهری را فراهم کرد که شامل کیفیت مسکن و فضای شهری ،زيرساخت ها و قابلیت دسترسی و توده های فضايی مرتبط با خدمات و
تسهیالت شهری می گردد .تنها با تحقق اين امور امکان تامین رفاهی شهروندی حاصل می شود که در زير به برخی از مالحظات کالبدی
و فضايی در توسعه متوازن شهری اشاره می شود - :مکان يابی دقیق در فرآيند طراحی و برنامه ريزی شهری  -گسترش مفهوم عدالت
اجتماعی و برابری اجتماعی  -احا طه شهر با اکوسیستم های تولیدی يا تجزيه کننده زباله های شهری -بازيافت فضايی و بهره گیری از
فضاهای مخروبه شهری -اختالط کاربری و استفاده چند منظوره از فضای شهری  -توزيع متناسب تسهیالت و امکانات رفاهی  -تعیین
ظوابط برای کاهش آلودگی هوای شهری  -تعیین و التزام ضوابط ساخت و ساز برای بهبودی مطلوبیت مسکن شهری -ساماندهی توزيع
شهری متناسب با ظرفیت بستر اکولوژيکی شهری  -بهره گیری از انرژی پاك و رعايت استانداردهای طراحی اقلیمی شهری مالحظات
زيست محیطی در افزايش رفاه شهروندی ،امکان توسعه متوازن همگام با توسعه انسانی پايدار و در بستر شکل دهی به سرمايه اجتماعی
و شکل گیری مشارکت شهروندی فراهم می آيد .بر اين اساس به برخی از مالحظات زيست محیطی توسعه متوازن (اجتماعی ) شهری
در راستای افزايش رفاه شهروندی اشاره می شود - :سالم سازی فضای شهری و بهداشت اکولوژی شهری  -کاهش آالينده های هوايی،
صوتی و فاضالبی  -ايمن سازی شهر در برابر سوانح طبیعی -بستر سازی جريان چرخه ای بازيافت مواد در اکوسیستم شهری -التزام
تدقیق در آثار زيست محیطی پروژه های شهری  -گسترش فضاهای تصفیه کنندن شهری و فضاهای سبز درون شهری  -کاهش استفاده
از وسايل آالينده محیطی بوسیله آموزش شهروندی -آموزش التزام حفاظت و ترمیم محیط زيست شهری ،مالحظات اقتصادی در
افزايش رفاه شهروندی :در راستای افزايش رفاه شهروندی در بستر توسعه متوازن (اجتماعی ) ساختار شهری ،بايستی تالش بر آن باشد
تا ضمن التفات به تمام طبقات اجتماعی و خاصه طبقات آسیب پذير اجتماعی و يا اقشار خاص اجتماعی همچون معلوالن ،سالمندان و
کودکان ،امکان بهره مندی عام از مسکن و خدمات شهری با نرخ بهینه فراهم شود.بدون رفع مشکالت اقتصادی ساکنین شهری نمی توان
توسعه ای متوازن را در سیستم شهری امکان داد که می بايست اقدامی اساسی در جهت حل تورم اقتصادی ،نابرابری بهره مندی از
درآمد ماهیانه و يا فقر ،برداشته شود .در توسعه پايدار شهری نیز بايد تا حد امکان از میزان هزينه خدمات و تسهیالت شهری کاست و
ضمن کمک های مخصوص به طبقات پايین رتبه اقتصادی از تضاد و نابرابری اجتماعی کاهید تا امکان بهره مندی مطلوب همگان از
خدمات شهری فراهم گردد  .اين مهم در روند توسعه پايدار دشوارترين بخش را تشکیل می دهد که بايستی در راس اهداف سیاست
های دولتی در راستای توسعه پايدار مبتنی بر توسعه انسانی قرار گیرد ،زيرا که بدون تامین حداقل مايحتاج زندگی نمی توان انتظار
داشت تا رفاه اجتماعی همگانی در ساختار شهری حادث گردد .بر اين اساس اهم مالحظات اقتصادی را می توان چنین بیان کرد- :
تامین رشد و توسعه اقتصادی شهری  -کاهش هزينه حمل و نقل عمومی شهری  -تغییر الگوی تولید ،توزيع و مصرف مصالح و مواد -
تامین و بستر سازی رشد اقتصادی شهری  -بهبود سطح خدمات اقتصادی شهری  -کاهش هزينه سرانه خدمات شهری برای افزايش رفاه
اجتماعی  -کاهش هزينه تورم درون شهری مالحظات سیاستی و مديريتی و اجرايی در افزايش رفاه شهروندی:سیاست های موسوم به
توسعه می توانند فرآيند کاهش يا افزايش پیوسته سطح زندگی را بهمراه داشته باشند .با تفکیک مفهوم توسعه ،دو مفهوم توسعه حاصل
می شود که توسعه سرمايه ،فرآيند انباشت و افزايش سرمايه را شامل می شود که می تواند به ارتقای سطح زندگی و مطلوبیت همگانی
بینجامد يا نینجامد .توسعه مردم نیز معنای افزايش سطح ارضای نیازهای هر گروه اجتماعی بر اساس سلسله مراتب اين نیازها را شامل
می شود.
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 .0ت وانمندسازی ساکنان و تقويت بنیه اقتصادی خانوارها از طريق ايجاد شرايط برای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و فعالیت
تجاری ،تفرجگاه محلی و -اعمال سیاست های تشويقی جهت تقويت عملکردهای اقتصادی مورد نیاز و دارای ظرفیت توسعه
خالقانه در بافت شهری.
.2

توجه و توسعه شرکت های خصوصی به عنوان موتورهای محرك خالقیت

.9

شناسايی نیازهای ساکنین و استفاده کنندگان و اولويت بندی توجه به مکان های تعامل غیر رسمی و ايجاد و توجه به مراکز
اجتماعی خالق به جای مراکز محله قديمی.

.5

پیش بینی نیازهای مرتب ط با جمعیت جوان بخصوص در ارتباط با اوقات فراغت و فعالیت های دانش بنیان

.4

پیش بینی عرصه هايی برای مراسم و فعالیت های ويژه شهروندان.

.0

استفاده از هنرمندان و نمود هنرهای ايشان در منظر شهری.

منابع
.0

آذر ی ،ح ،.فتح اللهی ،ر ،0901 ،.اولويت بندی مقاوم سازی در بافت فرس وده به منظور پدافند غیرعامل با استفاده از ،GIS
اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازههای مقاوم.

.2

جزينی ،مهدی ،جزينی ،محسن ،.جزينی ،محمد ،.دادفر ،سجاد ،0910 ،.اعمال رويکرد فناورانه پدافند غیرعامل در طراحی،
اجرا و توسعه شبکههای برق و انرژی ،يازدهمین کنفرانس دا نشجويی مهندسی برق ايران ،دانشگاه کاشان.

 .9دهقانی ،ا GIS ،0900 ،.درپدافند غیرعامل ،مديريت بحران وحوادث غیرمترقبه ،همايش سراسری سامانه اطالعات مکانی
( ،) GISانجمن علمی فناوری اطالعات و ارتباطات وداجا.
 .5صادق آبادی ،ا ،0900 ،.استفاده از پدافند غیرعامل برای حفاظت دستگاه های حفاری و چاه های نفت و گاز ،ماهنامه اکتشاف
و تولید (وزارت نفت) ،شماره ،05صفحات .00- 40
.4

عزتی ،ع.ا ،0900 ،جغرافیای نظامی ايران ،مرکز تهیه و توزي ع منابع آموزشی دانشگاهی ،تهران.

.0

عزيزی ،م.م ،.برنافر ،م ،0910 ،.ارزيابی آسیبپذيری شهری ناشی از حمالت هوايی  :ناحیه يک از منطقه  00شهر تهران ،مجله
علمی پژوهشی علوم و فناوری های پدافند غیرعامل ،سال سوم ،شماره  ،2ص .024- 094

.4

فتوحی ،م.ص ،.مسعودی ،م.ح ،0901 ،.پدافند غیرعامل و مديريت بحران (بررسی موردی کاربرد  GPSو  GISدر مکانیابی )،
اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

 .0میمندی پاريز ی ،ص ،0919 ،.بررسی تمهیداتی در طراحی و مکانيابی کاربریهای حیاتی شهری با رويکرد پدافند غیرعامل
در راستای توسعه پايدار شهرها ،دومین همايش ملی معماری ،عمران و محیط زيست شهری ،دانشکده شهید مفتح.
.1

نمازی ،ح ،.فکوری ،م ،0904 ،.پدافند غیرعامل ،چاپ اول ،معاونت حفظ و توسعه منابع و سرمايه های انسانی -اداره کل
آموزش ضمن خدمت.

10. Nasser, H., 2014, Learning ArcGIS Geodatabases: Packt Publishing, Birmingham,
141 pp.
11. Sánchez, R., 2007, Civil Defense and Cultural Property, Francis and tailor group,
London.

