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   توپوگرافیک و مورفولوژیک سواحل جنوبی ایران درهاي نقش ویژگی
   امنیتی-فاعی آمایش د

  
 2، دکتر سعید نگهبان1دکتر احسان یاري

  
  چکیده

ها در منطقه متعدد آن هاي  بزرگ و پایگاه هاي   بیگانه و قدرتهاي امروزه شاهد حضور گسترده نیرو
ها تهدیدات ترین آن مختلف از جمله مهمهاي  این حضور، تهدیدات بسیاري را در حوزه.  هستیمفارس خلیج

لذا جهت مقابله با این . کند میجه جمهوري اسالمی ایران وبه خصوص سواحل جنوبی آن نظامی را متو
. تواند ضامن توسعه و امنیت پایدار گردد  می در سواحل منطقهویژه به امنیتی -تهدیدها، رعایت مسائل دفاعی

قیانوسی سواحل مکران با طول قریب به هشتصد کیلومتر از سواحل جنوب کشور وبه عنوان تنهاساحل ا
جا که مالحظات و الزامات از آن. ایران، از لحاظ آمایش دفاعی و استراتژیکی داراي اهمیت بسیار زیادي است

ویژه در شرایط امنیتی مورد نیاز در هر منطقه، ریشه در وضعیت و شرایط جغرافیائی آن منطقه و به
 توپوگرافیک و هاي ش ویژگیتوپوگرافیک و مورفولوژیک آن دارد، لذا هدف این پژوهش بررسی نق

 تحلیلی –پژوهش از نوع توصیفی . مورفولوژیک منطقه ساحلی جنوب شرق کشور، در آمایش دفاعی است
 ژئومورفولوژیک و هاي  است، بدین صورت که ابتدا ویژگیهاي  کتابخانه میدانی و يها روشمبتنی بر 

 در آمایش دفاعی امنیتی منطقه پرداخته هاتوپوگرافی منطقه شناسائی شده و سپس به بررسی نقش آن
  . شده است

  
  .  مورفولوژیک، سواحل مکرانهاي  توپوگرافیک، ویژگیهاي ، آمایش دفاعی، ویژگیفارس خلیج :واژگان کلیدي

   
  
  

                                                                                                                   
  e.yari22@gmail.com  ، استادیار دانشگاه شیراز- 1
  استادیار دانشگاه شیراز- 2
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  مقدمه
ي انواع نواحی جغرافیـایی، آمـایش    یابی به پایداري محیط درگستره      یکی از مفاهیم اساسی در دست     

ــان  ــاعی، مکـ ــدفـ ــردد     یـ ــهولت در تـ ــساس و سـ ــز حـ ــت مراکـ ــزایش امنیـ ــاعی و افـ ابی دفـ
 هـاي   هـا و محـدودیت   در ایـن میـان شـناخت و تـسلط بـر قابلیـت         .  )1392 دیگـران،   و  فخـري (است

 خاص دفاعی آن در مواقع بحرانـی، نقـش مهمـی در    هاي  ژئومورفولوژیک یک ناحیه و اتخاذ سیاست  
پـذیري و   به منظـور کـاهش آسـیب     آمایش دفاعی  ررسی موضوع ب. پایداري یک ناحیه خواهد داشت    

مـدیریت بحـران در مقابـل تهدیـدات و اقـدامات نظـامی       در  تـسهیل   نیـز     و محیطافزایش پایداري   
در ایـن راسـتا   . ، فرآیندي است که در پهنه سرزمینی یک کشور و امنیـت آن ضـروري اسـت    دشمن

 جغرافیـایی  هـاي   پذیري در محیط موضوع آمایش دفاعی به دلیل افزایش بازدارندگی و کاهش آسیب 
گـذاري  تأثیراز جمله مفاهیمی است کـه در پایـداري و مـدیریت محـیط بـا رویکـرد دفـاعی نقـش          

  . )1392 رحیمی هرآبادي،  و  فخري(دارد
تواند با اسـتفاده   ترین ارکان جغرافیایی است که می   پایداري محیط با رویکرد دفاعی یکی از مهم       

پذیري مناطق مختلف را در برابر مخاطرات و تهدیـدات انـسانی         زان آسیب از اصول آمایش دفاعی می    
 1379عنـدلیب،  (کاهش داده و فرآیند مدیریت بحران در حوزه دفاع را تسهیل نماید ) نظامی(عمدي

با توجه به تعدد تهدیـدات پیرامـونی کـشور و جایگـاه حـساس منطقـه سـاحلی دریـاي                  . )1380و  
ها تشدید یافته اسـت و ضـرورت        ها و آسیب    نرژي جهان، وقوع بحران    منابع ا  تأمیندر  ) مکران(عمان

 پایدار مراکـز حیـاتی و ثقـل جمعیتـی در        هاي   توجه و اجراي اصول آمایش دفاعی در تعیین محیط        
ترین اقداماتی است کـه در مواقـع بـروز مخـاطرات و تهدیـدات      مناطق مجاور با دریاي عمان از مهم   

  . )1387پارساپور، (پذیري مناطق خواهد بودها و آسیب ینهنظامی، عامل مهمی در کاهش هز
در تمـام طـول سـاحل ناحیـه     . عرض و باریک استمناطق ساحلى جنوب ایران عموماً بسیار کم     

الیه شـمال غربـى   اگر از جلگه خوزستان منتهی. شودی آباد و پر جمعیت یا بندرگاه طبیعى دیده نم        
نادر فعال خرمشهر، آبادان و ماهشهر قرار دارند بگذریم،       فارس که در طول سواحل آن ب      ساحل خلیج 

الیه ساحل جنـوب شـرقى ایـران و دیگـري سـواحل             فقط دو منطقه یکى مجاور پاکستان در منتهی       
سـوى داخـل کـشور گـسترش        هاى ساحلى وسعت یافته به    مکران است که در این دو منطقه جلگه       

دهد و بندر چابهـار از بنـادر     ییز دشتیاري تشکیل م   منطقه اول را جلگه نسبتاً حاصلخ     . اندپیدا کرده 
منطقه دوم ناحیه جاسک که زمانى فعالیت بندرى داشـته       . بلوچستان در جنوب این جلگه قرار دارد      

-هاي ژئوپلیتیک سرزمین ملی، شناخت ضـعف  آگاهی از موقعیت  . )1387همایش چابهار، (استاست  
هـاي توسـعه در فـضاي ملـی،     دها و توانمنـدي  هاي فضاي ملی، شناخت دقیـق اسـتعدا       ها و قابلیت  

هـا و عالیـق ژئوپلیتیـک بـازیگران     تنگناهاي امنیتی و توسعه فضایی درون کشور، اهـداف، خواسـته     
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برداري و بهره . . .اي و جهانی، سنجش، ارزیابی و کدگذاري منابع تهدیدات داخلی و خارجی و            منطقه
هـا قـرار    که در دستور کـار بـسیاري از حکومـت     اساسی است  مسائل ژئواکونومیکی از    هاي  فرصتاز  

گذاري در عرصه اقتصادي همـان   ویکم، سرمایه توان گفت که در قرن بیست     بنابراین می . گرفته است 
در تفکـرات  . کاري را خواهد کرد کـه قـدرت آتـش بـاالي نظـامی قـادر بـه انجـام آن بـوده اسـت                        

هاي بزرگ  قدرت و  نظامی خارج از کشور    هاي  هاژئواکونومیک، نفوذ و رخنه در بازارها، جایگزین پایگ       
ــی ــودم ــن. ش ــاتاز ای ــی     رو دیپلم ــت مل ــصادي و سیاس ــافع اقت ــاع از من ــدعی دف ــروزه م ــا، ام ه

) مکـران (هاي ژئوپلیتیک ایران، سواحل دریاي عمانیکی از این موقعیت   . )1390: 106عزتی،(هستند
 هـاي  هیـانوس هنـد یکـی از حـوز    منطقـه دریـاي عمـان و اق    . در جنوب شرقی سرزمین ایران اسـت      

وجـود دو  . اسـت ژئوپلیتیکی مهمی است که شامل کشورهاي ایران، امارات، عمان، پاکستان و هنـد             
اي مانند آمریکا و تالش براي حـضور        اي در این حوزه و توجه ویژه کشورهاي فرامنطقه        قدرت هسته 

براي شرایط بحرانـی را چنـدین برابـر    ریزي تر ایران در این منطقه و برنامهمداوم در آن، حضور فعال  
  . )1379 :16صفوي، (کندمی

و دریا، درمعرض تهدیدات نظامی و      دیگر مناطق ساحلی ازسویی، به دلیل مجاورت با کشورهاي       
داراي ، هـا و کـل کـشورند و ازسـوي دیگـر     امنیتی که از آن سوي مرز و دریا ممکن است متوجه آن 

ات مـستقیمی بـر رونـد و    تـأثیر هـا، باعـث   یدات و آن ویژگـی    هایی است که تعامل میان تهد     ویژگی
مالحظـات  ، بنابراین، درچارچوب آمایش مناطق مـرزي .  آمایش و توسعۀ آن مناطق شوند      هاي  هبرنام

 از تهدیـدات خـارجی اسـت و    متأثر امنیت پایدار باید درنظر گرفته شوند که این مالحظات ازسویی  
ام و خاص هرمنطقه مرزي؛ و درنهایت تعامل میان تهدیدات و      هاي ع  ویژگی تأثیر تحتازسوي دیگر،   

  . )1371حافظ نیا، (ها استاین ویژگی
همین خصوصیات را دارند؛ که      درمنطقۀ سواحل جنوب شرق کشور نیز، مالحظات امنیت پایدار        

.  خـود دارد تـأثیر  تحتها، آمایش و توسعۀ آن منطقه را   ها و حاصل تعامل میان آن     ویژگی،  تهدیدات
افزون براین، تهدیدات امنیتی و     . این منطقه، درتاریخ معاصر خود شاهد تهدیدات خارجی بوده است         
نفـوذ عوامـل خرابکـار، تحریـک        . نظامی از آن سوي سواحل مرز امري تقریباً همیشگی بـوده اسـت            

عه چنین، شاخص هاي توسـ هم. منطقه مشاهده شده است در این امنیعوامل داخلی و انواع دیگر نا  
  . شودمحسوب مینیافته   این مناطق محروم و توسعهدهد بخش زیادي ازنشان می

به همین دلیل، در بررسی امنیـت پایـدار سـواحل جنـوب شـرق کـشور، مالحظـات آمایـشی و             
تـوان رابطـه میـان دو پدیـدة توسـعه و          چراکه نمـی  .  و بررسی قرار گیرند    موردتوجهجغرافیائی باید   

د بدون توجـه  توان میمنطقه ن در این درنتیجه، رویکرد به توسعه  . دیده گرفت مناطق نا  در این    امنیت
  . اي باشدتواند فارغ از عوامل توسعهچنین هر رویکرد امنیتی نمیبه مقولۀ امنیت و هم
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  پیشینه پژوهش
 محـیط طبیعـی در مـسائل دفـاعی و     هـاي   مختلف و در ایران به بررسی نقش ویژگـی  هاي  در کشور 

  :شود ها اشاره میخته شده است که در زیر به تعدادي از آنامنیتی پردا
 هـایی بـراي   تعیـین ظرفیـت و مکـان   را بـراي  کمـی  يها روشبرخی از  )(Segall, 2000سگال 

دارد و  هـا وجـود     اطـراف اورژانـس    شیمیایی کـه     با توجه به مواد    مناطق نظامی    اورژانس در امکانات  
تعامـل   (Gilewitch& et al, 2003(گیلـویچ و همکـاران  .  دادشوند، را مورد استفاده قرارپراکنده می

 در  Mojaveبررسـی بیابـان      ها بـه  آن. بررسی کردند ت نظامی را    اها و عملی  بین ژئومورفولوژي بیابان  
 نـد شناسی پرداخت  زمین هاي  هاي و نقش  هاي نظامی با استفاده از تصاویر ماهواره      کالیفرنیا در عملیات  

. رسـیدند دهـد  اي را نـشان مـی  هاي پیچیدهکه ویژگی زمین  ی دقیقی از سطح     ارزیاب و به تولید یک   
 ارتـش آمریکـا در منـاطقی ماننـد عـراق،      هـاي  ه به بررسی خطرات اردوگا(Corson, 2007(کارسون

پرداخته است و به انتخاب یـک مکـان مناسـب بـراي محـل              بوسنی و هرزگوین  افغانستان، کوزوو و    
ــا در  ــاي آمریکـ ــتقرار نیروهـ ــت  اسـ ــوردي پرداخـ ــه مـ ــورت منطقـ ــه صـ ــوزوو بـ ــان و .  کـ ایرفـ

 بررسی یک نگـرش ژئومورفیـک محیطـی در    ه ب(IrfanYesilnacar. M. , &Cetin. 2008(همکاران
ناك پرداختند و در انتخاب مکان بـراي ضـایعات خطرنـاك عوامـل      انتخاب مکان براي ضایعات خطر    

ترین عوامـل   اقلیم و کاربري اراضی را از مهم زمینی،هاي زیر شناسی، ژئومورفولوژي، شرایط آب   زمین
به بررسـی جغرافیـا و آمـایش دفـاعی بـا اسـتفاده از سیـستم        ) (Drinnan, 1985دریننان . دانستند

اطالعات جغرافیائی پرداخت و چگونگی کاربرد سیـستم اطالعـات جغرافیـائی در مـسائل امنیتـی و               
  .دفاعی را تحلیل کرد

- مکـان بـه ) 1378(مولـوي : توان به موارد زیر اشـاره کـرد  می  شده، مطالعاتی که در ایران انجام    
گزینی یک لشکر نمونه در یک عملیات آفندي با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و سـنجش                  

-دهـد مکـان  تحقیق نشان مـی  نتایج.  پرداختاز دور در منطقه زوایه واقع در شمال شهرستان ساوه  
 و مطالعـات  گیـرد ت مـی عات جغرافیایی با سرعت و دقت زیادي صوریابی با استفاده از سیستم اطال 

به بررسی الزامات معمارانـه در دفـاع   ) 1383(جدي اصغریان. کندزمینی صحت این نتایج را تائید می 
 که امروزه درجه دفاع در معماري معقـول واقـع          دهد او نشان می   هاي  هیافت.  پایدار پرداخت  غیرعامل

 به صورت نـاقص توجـه شـده و الزم اسـت           غیرعاملر معماري به دفاع     شده است به همین جهت د     
اي به رشتهعدم رسیدگی متعادل و میان. اي به صورت متعادل مورد تفقد قرار گیرد    علوم میان رشته  

 بـسیار  هاي هها صرف هزینگردد که الزمه نگهداري از آن     منجر به خلق آثار ناقص می      غیرعاملدفاع  
 پایدار با غیرعاملدارد الزامات معمارانه در دفاع نهایتاً این تحقیق اعالم می .  بود زیاد در آینده خواهد   

مسلماً این رشته نوپـا در کـشور نیازمنـد پرداخـت و     . پذیر استاي امکانرشتهاستفاده از روش میان   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


49   ...رانی ای سواحل جنوبکی و مورفولوژکی توپوگرافهاي 	یژگینقش و

موضـوع مهـم    ) 1387(زاده و آقـادادي     حـسین   حـاج . هاي گسترده است  توجه بیشتر و انجام پژوهش    
بحث پروژه مورد در سیستم مدیریت   راها و نقش و جایگاه آنند غیرعامل در مدیریت ریسک پروژهپداف

 یدبا میاي است که الزاماًاقدامات پدافند غیرعامل، فرآیند احتیاطی و پیشگیرانه   . دادندو بررسی قرار    
ریتی و نحوه مقابله بـا  لذا رویکرد مدی. در زمان صلح شروع و تا پایان وقوع بحران و تهدید ادامه یابد         

 کاربرد تحلیـل ریـسک در مطالعـه پدافنـد         )1387(زاده و جلیلی  قاضی. آن، رویکرد پیشگیرانه است   
ضمن شناسـایی عوامـل   ) 1388(نصیري.  عظیمی همانند سدها را انجام دادند     هاي  ه در ساز  غیرعامل

یابی این ل، مدلی جهت مکانعامامی با تاکید بر عامل پدافند غیریابی مراکز حساس نظموثر در مکان
  . مراکز در سطح تهران بزرگ ارائه داده است

  

  مطالعه موردموقعیت جغرافیائی منطقه 
 38 درجـه و  61الیه جنوب شرقی کشور ایران در بین طول جغرافیائی  در منتهی مطالعه  موردمنطقه  

 دقیقـه  55 درجه و 26 درجه شمالی تا 25و در عرض     دقیقه شرقی  39 درجه و    56دقیقه شرقی تا    
دهد و شمالی واقع شده است، حد شرقی آن خلیج گواتر بوده که مرز ایران و پاکستان را تشکیل می     

کند، حـد  در مجاورت خط ساحلی دریا عمان به سمت غرب، تا دلتاي رودخانه میناب ادامه پیدا می           
تـرین ارتفـاع   کم. دهد  می مکران تشکیلهاي کوه رشتهجنوبی آن را دریاي عمان و حد شمالی آن را    

 متـر  2160 مطالعه موردآن صفر بوده که همان سطح دریاست و بیشترین ارتفاع موجود در محدوده     
  .  مکران در شمال منطقه قرار داردهاي  که در باالي کوهاست

  

 
 مطالعه موردموقعیت جغرافیائی منطقه : 1نقشه شماره
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  منطقه مورد بررسی
هـا در منـاطق   آن) 40/64( نفر139553که .  نفر جمعیت است216681اي ناحیه ساحلی چابهار دار  

 بندر چابهار که در قلب منطقه عمومی چابهار در  . )1385مرکز آمار ایران،    (کنندروستایی زندگی می  
-موقعیت پشتیبانی و بسیار مناسـبی در دسترسـی و بهـره         نوب شرقی ایران قرار دارد،    جالیه  منتهی

ایـن بنـدر   . در شـمال اقیـانوس هنـد رادارد    ن حـضور  امکااحل دریاي عمان و از سو نبرداري همزما 
 چراکه امنیت دریـاي عمـان را    ایران را داراست؛  . ا. هم قدرت دریایی ج   م هاي  هاقیانوسی یکی از مؤلف   

گانـه  14بنـدرچابهاریکی از نقـاط      . دهـد اقیانوس هند پیوند می    هرمز و   ازطریق تنگه  فارس  خلیجبه  
اولـین بـار     جهان، )کالن بندر (مگاپورت 10 به یکی از   تبدیل این بندر   است که ایده  راهبردي جهان   

دالیـل   مطـرح شـد؛    برداري ازآن براي خـود،    ها جهت بهره  توسط آمریکایی )  م 1971(1350در سال 
شرایط نظام دو قطبی وخطرحـضور  . بازرگانی سبب طرح این ایده گردید     تجاري و  نظامی، اقتصادي،

این منطقه جهت امنیت دریایی ایران که        اهیر شوروي در اقیانوس هند سبب شد تا       اد جم حات بیشتر
  . از اهمیت فراوانی برخوردار گردد رفت،  میاي آمریکا به شمارمتحد منطقه

 پـس از جنـگ   کـه   ایـن  این منطقه نیز فراموش شد تـا    شرایط جنگ،  پیش از پیروزي انقالب و    
. ا. اهداف دولت ج   رأسدر   بنادر توسعه و رشد ندر چابهار و  تأسیس منطقه آزاد تجاري در ب      تحمیلی،

بنـدر   اقیانوس هند، از لحاظ نظامی و امنیتی نیز به دلیل حضور در دریاهاي آزاد و ایران قرار گرفت؛  
 کند؛ عمل میفارس خلیجبه   قبل از ورود به دهانه هرمز      نوك پیکان  چابهار به عنوان یک پشتیبان و     

تـوان  می امنیت این پهنه دریایی،    چراکه با  ؛استامنیت دریاي عمان     صلی چابهار، ا کارکرد بنابراین،
. پـشتیبانی کـرد   این منـاطق را    ،فارس  خلیجچنین در   هم هاي آزاد و  آب اقیانوس هند و   با حضور در  

دسترسـی    و تنگه هرمز،  فارس  خلیجامنیت   دیدگاه راهبردي به امنیت دریاي عمان نگاه شود،        از اگر
رویـارویی   اقیـانوس هنـد،    ایران دردریاي عمـان و    . ا. افزایش قلمرو آبی ج     به دریاهاي آزاد،   مستقیم

رویـارویی احتمـالی     و دریـاي سـرخ،   فارس  خلیج جنوبی   هاي  هرگذاري برکران ثا دشمن و  واسطه با بی
 وامل،تمام این ع   و گرددآشکارتر می  )پدیده دزدان دریایی   مانند(باخطرهاي برآمده از شبه قاره هند     

. راهبردهاي پدافندي ج   در خلیج گواتر،  جاسک و   بندرهاي چابهار،  ویژه  به دریاي عمان    هاي  هبه کران 
  . )34: 1381،پور کریمی(بخشدمی اي ویژهجایگاه  ایران،. ا

، فـارس  خلـیج امنیـت  . ، رابطه دوسویه اسـت فارس  خلیج رابطه بین اقیانوس هند، دریاي عمان و      
و شـناخت  بررسی . کشورهاي حاشیه آن را در پی داردو اقیانوس هند   و) مکران(امنیت دریاي عمان  

 فـارس  خلـیج  کتاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، نظامی، جغرافیـایی و انرژیـ    وضعیت  
 ،باریکـه آبـی تنگـه هرمـز    . شناختی ناقص خواهـد بـود     ،  بدون توجه به دریاي عمان و اقیانوس هند       

المللـی در دریـاي آزاد    خطـوط کـشتیرانی بـین       عمان به اقیانوس هند و      را از راه دریاي    فارس  خلیج
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هبردي در جغرافیاي دریاي عمان و دریـاي عربـی واقـع گردیـده          را  و دهد و این آبراه مهم    پیوند می 
-ر آب شـدند    بودن از تنگه هرمز و واقـع      بندر چابهار به علت خارج    . )4: 1374افشار سیستانی، (است

تواند بـه یـک    دور است و در مواقع بحران میفارس خلیج هند، از محیط پرتنش هاي آزاد و اقیانوس  
ایران دردریاي عمـان  . ا. وجود مرزهاي دریایی طوالنی ج.  تبدیل گردد فارس  خلیجبندر راهبردي در    

  درصد مرزهاي دریایی ایران در دریـاي عمـان را تـشکیل   39حدودا  که   بندرچابهار    سواحل و خاصه 
  . ، گواه این مطلب است)14:1384 ،رستمی(دهد می
  

  روش تحقیق
هـا  داده.  تحلیلی است-این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردي بوده، روش انجام آن نیز توصیفی          

  .  اینترنتی معتبر گردآوري شده استهاي  و سایتيها خانهو اطالعات مورد نیاز نیز از منابع کتاب
  

  ها روشمواد و 
سواحل   مورفولوژیک و توپوگرافی در امنیت پایدارهاي ررسی نقش ویژگیدر این پژوهش که به ب

جنوب شرقی ایران پرداخته است، در ابتدا به بررسی ادبیات موضوع پرداخته شده و سپس به بررسی 
شود و به نقش این عوامل در ایجاد امنیت  مورفولوژیک و توپوگرافیک منطقه پرداخته میهاي ویژگی

 امنیتی در منطقه مستلزم -ات مختلف دفاعی ظ ارائه راهکارها و مالحکه  اینبه دلیل . زدپرداپایدار می
-  میدانی و هميها روش، به همین منظور با استفاده از است آن هاي ها و محدودیتشناسائی پتانسیل

 هاي  مختلف، به بررسی، شناسائی و تحلیل ویژگیهاي  و نقشههاي چنین استفاده از تصاویر ماهوار
شود  مورفولوژیک و توپوگرافیک آن پرداخته میهاي طبیعی و محیطی منطقه و به طور خاص ویژگی

   . پردازد  میو با توجه به موارد ذکر شده به ارائه راهکارهائی در راستاي امنیت پایدار منطقه
  

   ژئومورفولوژیک در مطالعات دفاعیهاي  اهمیت لندفرم
 هاي  ها در مقیاس لندفرم. دهند انداز را تشکیل می ستند که یک چشماشکالی سطحی ه» ها لندفرم«

ها و  کوه رشتهتوان به   بزرگ میهاي  ازجمله لندفرم. گردند بزرگ و کوچک بر روي زمین پدیدار می
ها، ها، تپه مخروط افکنه. ها اشاره کرد  میان اقیانوسی در اقیانوسهاي  ها و پشته ها در خشکی فالت
  . )37، 1387گورابی،(گردند کوچک محسوب می هاي   از لندفرماي ماسه هاي  ها، و تپه یبها، ش دره

شوند که شامل  به سه نوع مهم به لحاظ نظامی تقسیم می)  ها لندفرم (عوارض و اشکال زمین
 هاي  که هر یک به شکل خاصی بر قابلیت. ها است  مسطح و فرو رفتگیيها زمین مرتفع، يها زمین

  . )1جدول(گذارند  میتأثیرهوایی زمینی و 
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 )ها  لندفرم( عوارض و اشکال زمین- 1جدول 
 )اشکال مرتفع ( مرتفعيها زمین  )اشکال هموار( نسبتاًمسطحيها زمین )فرو رفته اشکال(ها فرورفتگی

 ها دره
 آبگیر هاي  حوضه

 ها کانیون
 ها تنگ

 آبگیرها
  زیرزمینی هاي  حفره

  غارها
 هاي  مخروط  دهانه

 فشانآتش

 ها دشت
 ها فالت

 مزاها
 شاهد هاي  تپه

 ها کوه
 ها تپه

 ها پشته
 ها صخره
 ها پرتگاه

  )56، 1383کالینز، (
  

ها، اشکال و عوارض زمین همواره در امنیت و قدرت دفاعی کشورها نقش به سزایی داشـته و       لندفرم
دفاعی یک کشور بسیار ها در امنیت و توان  نموقعیت، جهت محور ارتفاعات، بلندي و میزان شیب آ        

  . حائز اهمیت است
 مواصـالتی محـدودیت و مـشکالتی را    هـاي  بودن یک کشور به لحاظ ارتباطی و محور  کوهستانی

بـه عنـوان مثـال    . آورد  ی را بـه وجـود مـی       تـوجه   قابلکند، لیکن به لحاظ دفاعی امتیازات         ایجاد می 
وئیس از ثبات و امنیت نسبی برخـوردار  ارتفاعات صعب العبور آلپ در اروپا سبب گردیده تا کشور س     

در . سلسله جبال هیمالیا نیز چنین شرایطی را در آسیا براي کشور نپال فـراهم سـاخته اسـت               . شود
 غربی و جنوبی هاي  شمالی و زاگرس در مرزهاي  ایران نیز نقش دفاعی دو سلسله جبال البرز در مرز         
  .  )89، 1376تهامی،  (در حفاظت از فالت مرکزي ایران بسیار ارزنده است

در نـابودي  ) 2001( ائـتالف و نـاتو در جنـگ افغانـستان     هـاي   نیـرو شکـست   یکی از دالیل مهم     
منطقـه  ( قفقـاز   دو کـشور آذربایجـان و ارمنـستان در مناقـشه    نـاموفقی چنین  طالبان و هم   هاي  نیرو

در حالی که . ده استالعبور آن بو  بودن و ارتفاعات صعب   ، کوهستانی )1992  در جنگ  ناگورنو قره باغ  
هـا   فـرم  نقـش لنـد  ) 2003(چنین آمریکا و متّحدین بـه عـراق     و هم ) 1990(در حمله عراق به کویت    

هـا را تـسهیل   زمین منطقه عملیاتی این دوکشور بـود کـه پیـروزي آن   بودن     و هموار  يا  جلگهشامل  
عراقـی بـه دسـت     هاي  حمله عراق به کویت و پیروزي ظرف چندساعت توسط نیرو     که  طوري  به. کرد

  . روز اتفّاق افتاد43عراق ظرف  ا و متّحدین بر ارتش، پیروزي آمریکفارس خلیجدوم  آمد و در جنگ
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   شیب-
 بالگردها هنگـامی  هاي  مثالً خلبان. کنند شدت قابلیت انعطاف نظامی را محدود می    تند به  هاي   شیب

 رو بـه بـاال بـه    هاي  الگردشان بر روي شیب بهاي  کنند باید مراقب باشند تا پره که در سطح پرواز می   
پردازند، سر نیروها را قطع نکنـد و اطمینـان    کردن نیرو می به پیاده که  زمانیزمین برخورد نکند و یا      

ها در جاي محکمی قرار گرفته  بر روي سراشیبیآمدن   بالگرد در موقع فرودهاي   حاصل کنند که پایه   
  . باشد تا به پایین نلغزد

، نـوع  هـاي   حـرف هاي   با شیب تند به مهارتيها زمین زمینی در عبور از هاي  ارت نیرو میزان مه 
 هـاي    تواننـد از دیـواره      کوهنـوردان مـی   . هـا بـستگی دارد    وسایل حمل و نقل و میزان بار همـراه آن         

 هـاي  در حالی که سربازان پیاده نظام متعارف از ایـن کـار عاجزنـد؛ خـودرو         . کوهستانی صعود کنند  
 هـاي   چنـین اگـر بـار واگـن    هم.  پرشیب عبور کننديها زمینتوانند از    ها می   ر بهتر از کامیون   دا  شنی

 بلند پرواز براي هاي  افکنبانان هوایی و بمب   تند به دنبال خود بکشند، دیده      هاي   بیشتري را در شیب   
و اجـراي  شـوند   انـد دچـار مـشکل مـی         ناهموار پنهان شده   يها  زمیناهدافی که در    زدن    شناسایی و 

یی مناسب نیـز بـه    هوا  و  آب حتّی در شرایط     ها  زمینهرگونه عملیات پشتیبانی هوایی نزدیک در این        
  . ي پر مخاطره است مسأله نزدیک به هم یک هاي علّت تپه ماهور

 کـه از آن جـا   هـاي  بلندترین نقط(نظامی الرأس  خطبر  )  بلندترین ارتفاع (جغرافیایی الرأس  خطاگر  
منطبـق شـود، نقـاط و منـاطقی را کـه بـر روي       )  مل تا خط مبناء قابل رؤیت اسـت زمین به طور کا 

 . توان مشاهده کرد  میهاي  عاري از پوشش قرار دارند، از باال تا پایین هر تپهاي  شیب
و یـا در اصـطالح نظـامی        2 نقـاط کـور    معمـوالً  سطحی   هاي    و سایر ناهمواري   1 محدب هاي   شیب

ی هـای   آورند که مواضع دشمن را از سالح یده از دید و تیر را به وجود می         پوش يها  زمینها و     پناه  جان
 که از دید و تیـر  نهاییزمیالبته . نماید  ها محافظت می    ها و مسلسل    با خط آتش مستقیم نظیر تفنگ     

نیـز    را کـه بـه خـط دیـد    3دشمن در امان هستند، کارایی ارتباطات رادیویی با فرکانس خیلـی بـاال      
 صحرایی که در طول خانۀ توپهاي  زمین به زمین و آتشبار    هاي   موشک. دهند  ش می وابسته است کاه  

قدر باال ببرند که با توانند زاویه سکوي پرتاب را آن یابند، نمی  باریک با شیب تند استقرار می      هاي   دره
ب  بـا شـی   هـاي    دامنـه .  )60- 61،  1383کالینز،( مجاور را هدف قرار دهند     هاي   الرأس  خطآتش خود   

 بسیار زیادي در دفاع غیر عامل دارند و چنانچه در جهت مخـالف        تأثیر. زیاد که حالت مقعر را دارند     
  . ترین وضعیت براي دفاع غیر عامل را خواهند داشت جهت تهدید واقع شده باشند، مطلوب

                                                                                                                   
1- Convex Slope 
2- Blind Spots 
3- VHF 
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تـرین ابـزار بررسـی شـیب       گر پستی و بلندي ناشـی از ارتفـاع اسـت مهـم              نقشه توپوگرافی که بیان   
درجـه داراي   10زمـین بـا شـیب تـا          درطراحی شهري به لحاظ ضریب ناپایداري،     . شود  حسوب می م

 درجه بیشترین ضریب خطـر را دارنـد و   40 تا  20و زمین با شیب بین      ) صفر  (ترین ضریب خطر    کم
هرچنـد  . )231-232،  1388مقیمـی،   ( درجـه بـراي اسـتفاده مجـاز نیـستند          40 بـاالي    هـاي    شیب
ی را بـه  هـای    استقرار مراکز جمعیتی به علت افزایش ضریب ناپایداري محدودیت        زیاد براي  هاي   شیب

  . کنند عامل شرایط مطلوبی را فراهم می اما از منظر مالحظات دفاع غیر. آورد وجود می
 توجـه  دبای. گردد و یا بیشتر، کند می% 7سرعت بسیاري از خودروها در موقع باال رفتن از شیب           

 . )63 -64، 1386 ،پایان(گردند جز موانع عبور و مرور محسوب می% 7ش از  بیهاي  داشت که شیب
% 45هـا   در موقع ارزیابی زمین از نظر تحرّك خارج از جاده، حداکثر شیب قابل قبول براي تانک   

شود، در صورتی که سایر عوامل مؤثر در خارج از        در نظر گرفته می   % 30 چرخدار   هاي  و براي خودرو  
لیکن اگر شرایط نامساعد . توان افزایش داد  مذکور را تا حدي میهاي   باشند، شیب  تحرّك جاده مؤثر  

  . )63 -64، 1386 ،پایان(باشد مقدار شیب فوق تقلیل خواهد یافت
  

  ها از نظر قابلیت عبوربندي شیب طبقه- 2جدول 
  وضعیت قابلیت عبور  )درصد(میزان شیب

  . )کردتوان با این شیب احداث  باند پرواز را می(استذیر پ نشستن و پرواز هواپیماها امکان  2کمتر از 
  پذیر است  چرخدار به سهولت امکانهاي حرکت تمام خودرو  10 تا 2
  گیرد  چرخدار به سختی صورت میهاي حرکت بیش تر خودرو  30 تا 10
  است شنی دار به سختی میسر هاي  چرخدار متوقّف و حرکت خودروهاي حرکت اکثر خودرو  45 تا 30

  شود  چرخدار و شنی دار متوقّف میهاي ي خودرو حرکت کلیهها  در این نوع شیب  45بیشتر از 
   درصد باشد، شیب خطرناك گویند60شیبی را که مقدار آن بیش از   60بیشتر از 

  )30، 1386پایان، (
  
   نسبتاً مسطحيها زمین -

 وسـیع و بـزرگ   هـاي   و نیـز دشـت    شاهديها  مزاها و تپه:  مسطح تا صاف عبارتند ازيها زمینانواع  
 4875( پـا 16000 مرتفع مسطح نظیر تبت که با ارتفاع     هاي    وسیع روسیه و فالت    هاي   آمریکا، جلگه 

 15 تـا  5از ها   بزرگ و فالتهاي    از دشت  هاي  ها در هیچ نقط     شیب. ها بلندتر است    از اغلب کوه  ) متر
  .  )61، 1383کالینز، (شوند درجه بیشتر نمی
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   توپوگرافیکهاي  ها و فررفتگی  چاله-
اشاره کرد کـه موانـع مـستحکمی را بـه       2 عمیق هاي   و دره 1ها  توان به کانیون    از جمله این اشکال می    

عامـل    در دفاع غیرویژه بهبراي مقاصد نظامی  توان  کوچک و بزرگ نیز می    هاي  از غار . آورند  وجود می 
  . به نحو بسیار مطلوب استفاده کرد

  کوه-
 دفاعی مـستحکمی را تـشکیل   هاي ها عمود بر جهت تهدید باشد، سدچه محور آن  ها چنان   کوه  رشته

انـد    آمادگی پیـدا کـرده  کامالً مسطح يها زمین نظامی که براي انجام عملیات در    هاي  نیرو. دهند  می
اطق از خـود  اند، عملکرد نامناسبی در این منـ   کوهستانی سازگار شدههاي   با محیط که  زمانیاغلب تا   

  . دهند نشان می
ــی وجــود دارد،     ــع فراوان ــه موان ــشکل اســت جــایی ک ــاً م ــواحی کوهــستانی واقع حرکــت در ن

 بر کامالًاند،   نظامی که در ارتفاعات موضع گرفته   هاي  کنند و نیرو    فضاي مانور را محدود می    3ها  گردنه
هـا محـدود    القاعـده بـه جـاده     نقل و انتقاالت موتوریزه علـی     .  دشمن در پایین اشراف دارند     هاي  نیرو
هـا را کنـد    گیرند و حرکـت تانـک    چرخ دار را می   هاي   تند جلوي حرکت خودرو    هاي   شیب. شوند  می
 .  )211 - 210، 1383کالینز، (کنند می

 چه به جـا گفتـه اسـت کـه     4»باب جنگ  در «با نام کارل فون کالوزویتس در کتاب بزرگ خود        
  .  )222، 1383کالینز،(گاهی واقعی براي طرف ضعیف است جنگ دفاعی در نواحی کوهستان پناه

  
   تحقیق و تحلیل آنهاي یافته

  مطالعه موردپارامترهاي ژئومورفولوژیکی موثر در آمایش منطقۀ 
.  امـن و مناسـب بـراي دفـاع هـستند     هاي   ها و مکان   کنندة موقعیت  ها، تعیین  اشکال زمین یا لندفرم   

ها   اجراي پدافند عامل و غیر عامل و ساخت مواضع و زیرساخت          شکل زمین وارتفاع آن درنوع ونحوة     
گذاراست که شـکل زمـین را ازطریـق خـصوصیات مورفولـوژیکی        تأثیرشیب یکیاز عوامل    . مؤثراست

سرعت حرکت نفـرات و تجهیـزات کـه در          . )55: 1390آبادي و یمانی،     بهرام(دهد  قرار می  تأثیر تحت
 تنـد،   هـاي     شـیب زمـین خواهـد بـود و شـیب           تـأثیر  تحـت کننـد،     مختلـف حرکـت مـی      هاي   زمین

هـاي محـدب و سـایر      شـیب . )107: 1390فخري،  (آورند وجود می  جایی به  ی را درجابه  های   محدودیت
هـاي   هـا و مواضـع و زمـین    پنـاه  اصـطالح نظـامی جـان     نقاط کور یا در  معموالًها سطحی،    ناهمواري

                                                                                                                   
1- Canyons 
2- Gorges 
3- Defiles 
4- On War 
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 هـستند،کارایی  امـان  در دشمن تیر و ازدید که هایی زمین. آورند وجود می  پوشیده از دید و تیر را به      
همچنـین  . دهنـد  است،کاهش مـی   وابسته دید خط به که باال را  خیلی فرکانس رادیویی با  ارتباطات

  . ارتفاع و میزان شیب مناطق مختلف در میزان مصرف سوخت مؤثر است
بررسی شـیب زمـین   جایی و سرعت عمل درگیري با دشمن،   قدرت و توان رزمی نیروها در جابه      

پـذیري و تـوان تحـرك نیروهـا و         چه شیب زمین زیاد باشـد، قـدرت انعطـاف         چنان. دنبال دارد  را به 
کند و اثرات تخریبـی بیـشتري    تجهیزات خودرویی را محدود کرده و پیشروي را با مشکل مواجه می   

. کنـد  ی را فـراهم مـی  های چنین براي عبور و مرور خودروها و ادوات جنگی دشواري      هم. دنبال دارد  به
ی با شیب زیاد براي مراکز حساس و مهم، سبب افزایش ضریب ایمنـی بـاالي ایـن                 های   انتخاب مکان 

دلیل عملیات  هاي زیاد به اگرچه شیب. شود ی با سهم تیر منحنی می    های   مراکز در برابر حمالت سالح    
هـاي   کنند، امـا شـیب     یل می هاي زیادي را تحم    مهندسی زیاد، ازجمله تسطیح و خاکبرداري، هزینه      

بـر اسـاس   . کم براي استقرار مراکز حساس و مهم با رویکرد دفاع غیر عامـل مناسـب نیـستند              خیلی
 هـاي   ها به لحاظ عامل شیب مشخص شده است که با توجه به آن، بخش ترین مکان ، مناسب2شکل  

  . شمال شرقی و غربی از بیشترین پراکنش شرایط مطلوب برخوردار هستند

  
   بر حسب درصدمطالعه موردنقشۀ پراکندگی شیب در منطقۀ . 2شکل
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جهت شیب مطلوب بر اسـاس جهـت تهدیـد          .  جهات شیب منطقه نشان داده شده است       3در شکل   
 هـاي   ها، دامنـه  ، بهترین دامنه)سمت جنوب(شود، لذا با توجه به وقوع تهدید از طرف دریا       تعیین می 

تـرین   با توجه به نقشۀ جهات شیب، مطلـوب .  جنوبی هستندهاي  ها دامنهترین آن بشمالی و نامناس 
  . ها در بخش غربی منطقه قرار گرفته است مکان

  

  
   براساس جهات شیبمطالعه موردبندي منطقۀ  نقشۀ تقسیم. 3شکل 

  
 توپوگرافی هاي  میزان بر روي نقشه خطوط منحنیهاي براي تهیه نقشه ارتفاع از سطح دریا، از ویژگی

تـوان  خطوط منحنی میزان نوسانات ارتفاعی ناحیه مورد بررسی از سطح دریا را می. شوداستفاده می 
توان نوسانات ارتفاع   میهم  با تهیه نقشه طبقات ارتفاعی،. مستقیماً روي نقشه توپوگرافی مشاهده کرد

 شکل زمین، که اساس هاي وان از آن در تهیه نقشه واحد تهم می  تر تشخیص داد و   و سریع  را آسانتر 
براي تهیه نقشه ارتفاع سطح دریا، نخـست بایـد        . کردجویی  شناسایی منابع اکولوژیکی هستند، بهره    

- با توجه به ویژگیمطالعه مورددر منطقه . کردانتظار را تعیین سان طبقات و یا تعداد طبقات موردنو
 ارتفاعی در نظر گرفته شد، که با توجه به موقعیت منطقه که در ساحل  طبقه4 ارتفاعی منطقه، هاي 

ترین ارتفاع منطقه صفر در نظر گرفته شد و بـاالترین ارتفـاع محـدوده      آزاد قرار دارد، پایین    هاي  آب
الزم به ذکر است کـه جهـت        .  که مربوط به ارتفاعات شمالی منطقه است       است متر   2160مطالعاتی  
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 در نظر گرفته شده است و لذا مطالعه موردوژیک منطقه، کلیه خط ساحلی محدوده ارزیابی توان اکول 
آید، منظور کلیه خط  به میان میمطالعه مورددر بخش ارزیابی توان اکولوژیک هر جا سخن از منطقه 

  و4شـکل شـماره   . است از خلیج گواتر در شرق گرفته تا دلتاي رودخانه میناب    مطالعه  موردساحلی  
  . دهدطبقات ارتفاعی محدوده مطالعاتی را نشان می 3جدول 

  
  مطالعه موردطبقات ارتفاعی منطقه : 3جدول 

  )متر(میزان ارتفاع  طبقات ارتفاعی
  0 – 50  :طبقه اول
  50 - 200  :طبقه دوم
  200 - 1000  :طبقه سوم

  1000- 2160  :طبقه چهارم
  

 غالبیـت  مطالعـه  مـورد  در محـدوده    دهد که منطقه نشان می   )4شکل  (بررسی نقشه طبقات ارتفاعی   
طبقـه  .  و دیگر طبقات ارتفاعی در مراحل بعدي فراوانی قـرار دارنـد  استارتفاع با طبقات اول و دوم   

و   که بیشتر محدوده جنوبی منطقه و سواحل را دربـر گرفتـه اسـت،      استمتر  ) 0 - 50(ارتفاعی اول 
  . ل را پوشش داده است مجاور ساحهاي بیشتر قسمت) 50 -200(طبقه ارتفاعی دوم

  
  مطالعه موردطبقات ارتفاعی منطقه : 4شکل شماره
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ها را با توجه بـه طـول و   ی وجود دارد که باید آنهای در منطقۀ عملیات، مناطق زهکشی و فرورفتگی 
یـه و  هـا، تجز لحاظ عبـور و مـرور یگـان    عرض و عمق بهتر و جهت قرار گرفتن در منطقۀ عملیات به 

پـس از  . دهـد   شـبکۀ زهکـشی منطقـه را نـشان مـی       5-6شـکل   . )112: 1387ذاکري،  (تحلیل کرد 
تواننـد شـرایط خـوبی را بـراي      ها از نظر قابلیت دفاعی در تقدم دوم هستند و می      ارتفاعات، رودخانه 

مل شـوند، شـا   ها که سبب افزایش قدرت دفاعی می      فیزیکی رودخانه  هاي   ویژگی. وجود آورند  دفاع به 
  . )5شکل شماره(ها استپهنا، عمق، سرعت و حجم آب آن

  

 
  مطالعه موردمنطقه  هاي  آبراهه: 5شکل شماره 

  
  مطالعه موردهاي انسانی و خطوط مواصالتی در منطقۀ  گاهسکونت

هـا از نظـر   مراکزجمعیتی باعث ارتقـاي سـطح ایمنـی آن      نزدیکی مراکز حساس و مهم به شهرها و        
 انسانی از یکدیگر فاصله زیادي دارنـد     هاي  گاه سکونت مطالعه  مورددر منطقه   . شود دفاع غیرعامل می  

 300 بعد از میناب با طی مسافت حدود که طوري  به. تواند یکی از معایب منطقه باشد       می و این مورد  
 کـوچکی وجـود دارد، امـا    هـاي  رسیم هرچند در این فاصله روسـتاها و شـهر           می کیلومتر به جاسک  

 کیلـومتري وجـود   250چنین از جاسک تا چابهار و کنارك فاصله   هم. ه بزرگ وجود ندارد   گاسکونت
  .  کوچکی داردهاي گاه سکونتکه  ایندارد که این منطقه نیز تقریبا خالی از سکنه بوده و یا 
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 مـسلح و  هاي  سازمان جغرافیایی نیرو1 : 50000مسیرهاي دسترسی به منطقه، از نقشۀ توپوگرافی        
کننـد تـا از خطـوط مواصـالت      فرماندهان نظـامی تـالش مـی      . برداري تهیه شده است    ن نقشه سازما

خطوطی که کـشورها را بـه منـابع    . عمل آورند  زمینی، دریایی، هوایی و فضایی بهترین استفاده را به        
 هـاي  دهند، پشتیبانی از نیرو  نظامی عملیات را به هم ارتباط می     هاي  کنند، تهدید  ضروري متصل می  

دسترسی مطمـئن بـه خطـوط مواصـالتی     . کنند امی را تسهیل کرده و حرکت نیروها را آسان می      نظ
تواننـد بـدون     نظامی بـزرگ و پیـشرفته، بـر خـالف اسالفـشان نمـی      هاي بسیار مهم است؛ زیرا نیرو    

درنتیجـه، فرمانـدهان و خادمـان نظـامی در هـر سـطحی،       . وابستگی به خشکی ادامۀ حیـات دهنـد   
ها هـستندکه اجـراي عملیـات نظـامی روان را تـسهیل و       دقیق از وضعیت موجود راهنیازمند آگاهی   

هـا و   بنابراین نزدیکی زیاد مراکـز حـساس و مهـم بـه راه            .  لجستیکی را آسان کند    هاي   اجراي کمک 
دهـد و درنتیجــه   هــا افـزایش مـی   مهـاجم را بـه آن  هـاي  معـابر مواصـالتی، امکـان دسترسـی نیــرو    

گزینی مراکـز حـساس و مهـم،     در مکان. رود  در برابر هرگونه حمالت باال می   پذیري این مراکز   آسیب
تـرین  مهـم .  مواصـالتی خـودداري کـرد      هـاي    هرا  و االمکان باید از نزدیکی بیش از حد به معابر         حتی

چنین یک جاده سراسري از میناب بـه   و هماست ویژگی مواصالتی منطقه، وجود دریا در حاشیه آن      
  . است ه که از نظر استراتژیک بسیار مهم و با اهمیتچابهار کشیده شد

  
 خورها و آمایش دفاعی در سواحل مکران

  ژئومورفولوژیکی سواحل مکران در منطقه دریاي عمـان، وجـود خورهـا   هاي ترین ویژگییکی از مهم  
 چنین تورفتگی ساحلی،، خورها به دلیل ایجاد انزواي طبیعی و وجود یک کریدور مناسب و هم          است

این منـاطق کـه   . شوند  دفاعی محسوب میهاي یک منطقه بسیار مهم از نظر آمایش دفاعی و پدافند   
تواننـد منـاطقی مناسـب جهـت       مـی خورنـد،  بـه چـشم مـی   مطالعه مورددر سرتاسر سواحل منطقه   

 نظامی و دفاعی در راستاي آمـایش دفـاعی     هاي  چنین ایجاد اسکله   دفاعی و هم   هاي  قراگیري پدافند 
 هـاي  و زمین و مواضع ها پناه جان نظامی اصطالح در یا کور نقاط معموالً، خورها. قه به شما روند   منط

  . آورند وجود می به را تیر و دید از پوشیده
 خیلـی  فرکـانس  رادیویی بـا   ارتباطات هستند،کارایی امان در دشمن تیر و دید از که هایی زمین
همچنین ارتفاع و میزان شیب مناطق مختلف در        . هندد است،کاهش می  وابسته دید خط به باال راکه 

 کـه در بـاال   مطالعـه  مورد آمایش دفاعی منطقه بندي پهنهدر نقشه . میزان مصرف سوخت مؤثر است  
 ساحلی منطقه جزو مناطق داراي درجه اهمیت باال و بسیار    هاي  قرار دارد، نیز مناطق مربوط به خور      

  . شوند مناسب محسوب می
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 هـاي    داراي انـدازه مطالعـه  مـورد  منطقه  هاي  شود، خور  مشاهده می  6در شکل شماره    گونه که   همان
  .  و از تنوع شکل و اندازه فراوانی در منطقه برخوردار هستندهستند مختلفی

  

  مطالعه مورد منطقه هاي نماي کلی خور : 6شکل شماره 
  

  گیرينتیجه
و آمـایش   اي ناحیـه ریـزي  آن در برنامـه  هـاي  و تنگنـا هـا   بررسی و شناخت وضعیت نواحی، قابلیـت     
نوعی ضرورت،  امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف نواحی      . سرزمین از اهمیت بسزایی برخوردار است     

-گیري از تـوان بهره. )55: 1384موسوي، حکمت نیا،(شودها محسوب میها و برنامه طرح جهت ارایه 
-ترین مسائلی است که در تمامی برنامه جمله مهم، ازپایدار توسعۀ محلی به عنوان یکی از ابعاد     هاي  
 محلـی  هاي منظور از توان  . )1382:9بدري و افتخاري،  (است و تاکید    موردتوجه اي  ناحیه توسعه   هاي  

 مختلـف  هـاي   که به طـور طبیعـی در فـضا   استکلیه امکانات و منابع موجود در سطح یا زیر زمین         
پـذیري و افـزایش    به منظور کـاهش آسـیب   دفاعیآمایش موضوع در آمایش سرزمین، . است موجود

، مـدیریت بحـران در مقابـل تهدیـدات و اقـدامات نظـامی دشـمن       در تـسهیل  نیز    و محیطپایداري  
در ایـن راسـتا موضـوع    . فرآیندي است که در پهنه سرزمینی یک کشور و امنیت آن ضـروري اسـت      

 جغرافیـایی از جملـه   هاي   در محیط پذیري    آمایش دفاعیبه دلیل افزایش بازدارندگی و کاهش آسیب       
آگـاهی از  . گـذاري دارد تأثیرمفاهیمی است که در پایداري و مدیریت محیط با رویکرد دفاعی نقش            
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هـا فـضاي ملـی، شـناخت دقیـق      ها و قابلیـت    شناخت ضعف  ،هاي ژئوپلیتیک سرزمین ملی   موقعیت
  . در آمایش دفاعی سرزمین است  اساسیمسائل از  آنتنگناهاي امنیتی و هااستعدادها و توانمندي

در جنـوب شـرقی سـرزمین    ) مکران(هاي ژئوپلیتیک ایران، سواحل دریاي عمان   کی از این موقعیت   ی
که  بندرچابهار  سواحل دریاي عمان و خاصه    ایران در . ا. وجود مرزهاي دریایی طوالنی ج    . ایران است 

، یکی از ابعاد اهمیت ایـن  دهدل می درصد مرزهاي دریایی ایران در دریاي عمان را تشکی      39حدودا  
اي و توجه ویـژه کـشورهاي فرامنطقـه       دریاي عمان   اي در حوزه    وجود دو قدرت هسته   . منطقه است 

وجـود تهدیـدات نظـامی و     و در نتیجه فارس خلیج حوزه مانند آمریکا و تالش براي حضور مداوم در     
هـا و  د، جایگاه ویژه آن را در سیاستتواند متوجه کل کشور شوامنیتی از آن سوي مرز، که حتی می 

هایی است که تعامل میان این      این منطقه داراي ویژگی   . سازد امنیتی کشور روشن می    هاي  استراتژي
در جهت برخورد و رفع تهدیـدات موجـود راهگـشا و      امنیتی– آمایش دفاعی هاي  ها و برنامه  ویژگی

  . بسیار الزم و ضروري خواهد بود
 ناحیه ساحلی چابهار، موقعیت جغرافیایی و شـرایط توپوگرافیـک آن       هاي  و فرصت ها  از پتانسیل 

 کیلـومتر  300 آزاد جهـان دارد و  هـاي  ، زیرا تنها بندر اقیانوسی ایران است که دسترسی به آب      است
 و دریـاي عمـان موقعیـت      فـارس   خلـیج  حـوزه    هـاي    و همجواري بـا کـشور      است مرز دریایی را دارا   
سواحل طوالنی اقیانوسـی، دسترسـی   .  را براي چابهار به وجود آورده است  هاي  لعاداستراتژیکی فوق ا  

  .  و موقعیت مرزي، جایگاهی ویژه و ممتاز به آن بخشیده استيها جلگهکرانه وسیع و دشت به پس
مناسبی از   ژئومورفولوژیک و توپوگرافیک   هاي  قابلیت مطالعه  مورد بر اساس نتایج تحقیق، منطقۀ    

سازي اصـوآل   دلتایی به منظور پیاده هاي  ن و جهت شیب، ارتفاع، ساختار لیتولوژي، محیط       منظر میزا 
 بـا  هـاي   هدامنـ  داراي غالباً منطقه، در شمالی موجود   ارتفاعات که  طوري  به. آمایش دفاعی را داراست   

قابلیت دفـاعی    افزایش  سبب امر این و هست تهدید جهت بر عمود شرقی و غربی    جهت و زیاد شیب
 شـمال شـرقی و غربـی    هـاي   هـا بخـش   ترین مکان عامل شیب، مناسب  به طور مثال از نظر      . شود  می

از منظر دیگر عوامـل مـوثر   .  و بخش غربی از بیشترین سهم برخوردار است       است مطالعه  موردمنطقه  
 متعـدد و متنـوع،     هـاي   بر آمایش دفاعی از جمله طبقات ارتفاعی، شبکه زهکشی و به خصوص خور            

 انسانی و خطوط مواسالتی در ایـن منطقـه    هاي  گاهشبکه سکونت . استبا درجه اهمیت باال     وضعیت  
طور ضـعف شـبکه   بدلیل جمعیت کم و اغلب پراکنده و نبود مراکز جمعیتی بزرگ و متعدد و همین       

  . شودیابی نامناسب آن، از عوامل تهدیدزا محسوب میچنین مکانارتباطی و هم
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  منابع 
 پایان نامه جهت دریافـت درجـه        ،الزامات معمارانه در دفاع غیرعامل پایدار     ،  )1383( احمد ،اصغریان جدي  -

 . ، تهران دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماري و شهرسازي،دکتري
دفتـر مطالعـات سیاسـی    : جزیره ابوموسی جزایر تنب بزرگ و کوچک، تهران،)1374(افشار سیستانی، ایرج   -

 . المللی بین
هاي ژئومورفولوژیکی مناطق خشک و تأثیر آن     بررسی چالش «،  )1390(، بهروز و یمانی، مجتبی    آبادي بهرام -

، فصلنامۀ مدیریت نظامی، سال یازدهم، شمارة »هاي نظامی    یابی منطقۀ دفاع عامل و غیر عامل یگان        بر مکان 
  . 47-67. ، صص44

 . فارس لیج، شناخت دریاي مکران، کانون پژوهش هاي خ)1387(پارساپور، روزبه -
مرکـز آموزشـی و   ، راهنماي شناسایی راه، شهر و عوارض حـساس : شناسایی محور ،)1386(میرحیدر،  پایان -

 . ، تهرانپژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازي
 .  آجا:تهراندفاعی وامنیتی، هاي    داکترین، سیاست–، امنیت ملی )1384(تهامی، سیدمجتبی -
 . سمت: ژیک تنگه هرمز، تهرانت استرا نقشفارس و خلیج،)1371(حافظ نیا، محمدرضا -
هاي ملی   نقش پدافند غیرعامل در مدیریت ریسک پروژه      «،  )1387(زاده، حامد و آقادادي، ابوالفضل      حسین -

 . ، تهرانها اولین کنفرانس بین المللی مدیریتاستراتژیک پروژه،»و استراتژیک
مرکـز آموزشـی و   : ، تحلیل منطقۀ عملیات ارتش جمهوري اسالمی ایران، تهران       )1387(تراب        ذاکري، سید  -

  . هید سپهبد صیاد شیرازيپژوهشی ش
 . مرکز مطالعات دفاع ندسا: تهران، بررسی جغرافیاي نظامی اقتصادي چابهار، )1384(رستمی، علی اکبر -
، مجموعه مقـاالت،    »سخنرانی در همایش جغرافیا، کاربردهاي دفاعی، امنیتی      «،)1379(یحیی        صفوي، سید  -

 . 1  جلد،)ع(م حسینزاده مقدم و دیگران، دانشگاه امامحمد باقر چوخاچی
 . هاي مسلّح، چاپ اول  سازمان جغرافیایی نیرو:تهرانجغرافیاي استراتژیک ایران، ، )1388(عزّتی، عزت اللّه -
هاي زیبـا،   ، آمایش مناطق مرزي، رساله دکتري در رشته شهرسازي دانشکده هنر     )1379(عندلیب، علیرضا  -

 . دانشگاه تهران، تهران
  . دوره عالی جنگ:نظریه پایه آمایش مناطق مرزي، تهران، )1380(عندلیب، علیرضا -
ژئومورفولـوژي دریـایی و   «، )1392(مجتبـی ،  هـدائی آرانـی   و  سـعید   ،  رحیمی هرآبادي و  سیروس  ،  فخري -

 پدافنـد  ؛شمین کنگره انجمـن ژئوپلتیـک ایـران   ش، »فارس و تنگه هرمز مالحظات پدافند غیر عامل در خلیج    
  . ، مشهدغیرعامل

ل مکان گزینی مراکز ثفل جمعیتی با توجـه بـه   تحلی«، )1392(سعید،  رحیمی هرآبادي ، سیروس و    فخري -
منطقـه  : مـورد (اري محیط با رویکرد پدافند غیر عاملهاي ژئومورفیک در حوزه دفاعی به منظور پاید   شاخص

 . ، کرمانشاهاولین همایش ملی جغرافیا و پایداري محیط، »)شمال تنگه راهبردي هرمز
  ). ع(امام علیدانشگاه : تهران. خوانی، چاپ اول ، نقشه)1390(فخري، سیروس -
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کـاربرد تحلیـل ریـسک در مطالعـه پدافنـد         «،  )1387(محمدرضـا زاده،  زاده، علیرضا و جلیلی قاضی    قاضی -
  . ، تهرانکشور هاي آبی  ملی نیروگاهدومین کنفرانس، »غیرعامل

دانـشکده فرمانـدهی    : ، جغرافیاي نظامی، ترجمه عبدالمجید حیدري و دیگران،تهران       )1383( کالینز، جانام  -
 . سپاه پاسداران انقالب اسالمی، چاپ اول

  . معلم  تربیتدانشگاه: ، تهران)منابع تنش و تهدید(اي بر ایران و همسایگانمقدمه،)1381( یداهللاپور، کریمی -
هاي کواترنري در ایـران مرکـزي مطالعـه         ، تأثیر نو زمین ساخت بر تحول لندفرم       )1387(گورابی، ابوالقاسم  -

 . هاي دهشیر و انار، دانشکده جغرافیاي دانشگاه تهران، رساله دکتري  گسل:موردي
  . 1387 ماه ، ترانزیت و توسعه محور شرق، تهران، خرداد)1387(همایش چابهارمجموعه مقاالت  -
 . ، چاپ سومدانشگاه تهران: مؤسسه: ، تهرانشهري، ژئومورفولوژي )1388(مقیمی، ابراهیم -
، مکان گزینی یک لشکر نمونه در یک عملیات آفندي با استفاده ازسیستم اطالعات          )1378(مولوي، ارژنگ  -

ارشـد در   رجه کارشناسیپایان نامه جهت دریافت د،)منطقه زوایه:مطالعه موردي (جغرافیایی و سنجش از دور    
 . سنجش از دور، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرسرشته 

یابی مراکز حساس وحیاتی با توجه به اصول پدافند غیرعامـل،    ، ارائه مدل مکان   )1388(محمدرضانصیري،   -
دي و ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش سیـستم هـاي اقتـصا    پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی   

 . اجتماعی، دانشگاه علم وصنعت، تهران
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