
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

فصلنامه 
علمی- ترويجي  راهور
سال هشتم- شماره 13

39

 GIS بررسي نقش دسترسي ها در محيط
جهت تأمين امنيت مناطق ساحلي در برنامه ريزي 

حمل و نقل شهر بندر عباس
 

دكترمهرداد هادي پور، عضو هيئت علمي گروه محيط زيست دانشگاه اراك 

دكتر شراره پور ابراهيم،  عضو هيئت علمي گروه محيط زيست دانشگاه اراك

از صفحه 39 تا 47

تاريخ دريافت: 89/08/27                               تاريخ پذيرش: 89/09/16

چكيده 
استقرار درست مناطق نظامي و انتظامي و شبكه حمل و نقل در شهرهاي ساحلي نسبت به 

سواحل، يك راهكار مهم در حل مشكالت امنيتي اين شهرها محسوب مي شود. گسترش 

ش�بكه حمل و نقل ش�هري و افزايش جاده ها، عوارض متبت و منفي بي شماري را به همراه 

دارد. نظر به نقش حس�اس دسترس�ي ها در س�طح كيفي زندگي و تأمين امنيت ش�هرهاي 

ساحلي، اين عنصر به عنوان كليد تحقيق برگزيده شده است. هدف تحقيق ساخت ابزاري 

براي بررسي مناطق قابل توسعه براي شبكه حمل و نقل شهرهاي ساحلي و استقرار مناطق 

نظامي و انتظامي در چارچوب سيس�تم اطالعات جغرافيايي اس�ت كه در آن دسترس�ي 

مناطق نظامي و انتظامي به س�واحل اس�تراتژيك مورد تأكيد قرار مي گيرند. بندر عباس 

به عنوان يك شهرس�احلي اس�تراتژيك از نظر اقتصادي و امنيتي به عنوان منطقه مورد 

مطالعه انتخاب ش�ده اس�ت. روش تحقي�ق روي اين محور عمده تأكيد مي كند: اس�تقرار 

درس�ت ش�بكه حمل و نقل ش�هري و مناطق نظامي و انتظامي نسبت به خط ساحلي براي 
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افزاي�ش دسترس�ي ها و امنيت . اين تحقيق به روش�ني در بر دارن�ده يك رهيافت علمي 

در آناليز توس�عه حال و آتي كاربري نظامي و ش�بكه حمل و نقل ش�هري است كه مي تواند 

در برنامه ريزي ترافيكي و امنيتي ش�هرهاي س�احلي در س�طوح منطقه اي و كشوري مورد 

استفاده واقع شود.

 GIS ،كليدواژه: دسترسي، امنيت، حمل و نقل، مناطق ساحلي

1( مقدمه:
جاي��گاه ،پرب��اري و پويايي مناطق س��احلي به عنوان يكي از بس��تر  هاي ب��زرگ فعاليت هاي 
اقتصادي و اجتماعي در جهان بر كس��ي پوش��يده نيس��ت. ذخاير سرش��ار نفت و گاز و س��اير 
مناب��ع اكولوژيك��ي در كنار فعاليت هاي عظي��م اقتصادي،منجر به تبديل اين مناطق به يكي از 
حساس ترين و ارزشمندترين مناطق در جهان شده است. اين مناطق توسعه يافته به عنوان پل 
ارتباطي و تعامل با س��اير كش��ورهاي جهان، تسهيل كنندة روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور 
بوده و ضمن كمك به ايجاد تعادل هاي منطقه اي، اس��تفاده از موقعيت جغرافيايي و منطقه اي 
كش��ور، اس��تفادة پاي��دار از منابع و قابليت ها و حفظ محيط زيس��ت، امني��ت مناطق داخلي از 
طريق مرزهاي آبي را تضمين نموده و در مجموع به عنوان نمادي از توسعه يافتگي كشور عمل 
مي نماين��د. ليكن مجموعه فاكتورهاي ياد ش��ده از زاويه ديد منفي مي تواند عوارض اجتماعي 
نامناسبي چون قاچاق كاال، سفر ها و مهاجرت هاي غير قانوني و... را به همراه داشته باشد. بالطبع 
افزايش جمعيت در اين مناطق به موازات فعاليت هاي عظيم اقتصادي و تجاري، باعث افزايش 
حساسيت اي فوق مي شود كه اهميت تأمين امنيت در نوار ساحلي را دو چندان مي سازد . ايران 
نيز با حدود سه هزار كيلومتر مرز ساحلي با ذخاير غني، منابع طبيعي ارزشمند در درياي خزر، 
خليج فارس و درياي عمان با مشكالت يادشده مواجه است. دسترسي مناطق انتظامي و نظامي 
به نوار ساحلي )به عنوان مناطق داراي پتانسيل هاي عوارض اجتماعي ياد شده( مي تواند يكي 
از مفاهيم و عوامل فراس��اختاري در توس��عه شبكه حمل و نقل شهري در راستاي تأمين امنيت 
باش��د. ضرورت توجه به دسترس��ي ها به عنوان يكي از اجزاء كليدي حمل و نقل و ترافيك در 
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برنامه ريزي ش��هري از طرف بس��ياري از كارشناسان و متخصصين مورد تأكيد قرار گرفته است 
)2،4،5و 6( . مروري گذرا بر منابع موجود حكايت از وجود فرمول ها و مدل هاي متعدد در اين 
خصوص دارد كه با تأكيد بر عوامل و اولويت هاي مختلف مورد بحث و بررس��ي قرار گرفته اند. 
بس��ياري از موارد فوق در محيط سيس��تم اطالعات جغرافيايي )GIS( طراحي شده اند)7( كه 
به اهميت نقش GIS در برنامه ريزي و سياس��تگذاري هاي حمل و نقل مي افزايد. اين تحقيق 
تالش��ي اس��ت در بررسي همزمان دسترسي ها و امنيت مناطق س��احلي كه در اين راستا تيپ 
و طبق��ه بن��دي انواع جاده ها،)1( نقش موث��ري را در اين خصوص بازي مي كند. توجه به نقش 
دسترس��ي ها مي بايست با توسعه و اس��تقرار مراكز نظامي و انتظامي مطابقت داشته باشد. اين 
مطابقت در مكانيابي صحيح مراكز انتظامي در شبكه حمل و نقل شهري، جهت دسترسي بهينه 

به ساير كاربري ها به ويژه سواحل)3( تجلي مي يابد. 

2( تعريف مسئله:
اثرات رش��د و توس��عه بي رويه ش��هر ها بر امنيت مناطق ساحلي به عنوان يكي از عوامل مهم 
و س��اختاري در برنامه ريزي ش��هري كامال مشهود است. پر مسلم است كه كارآيي شبكه حمل 
و نق��ل در تأمين دسترس��ي هاي بهينه مي تواند نقش موث��ري را دررفع اين معضل بازي نمايد. 
GIS و س��اير ابزارهاي ژئوماتيك با توليد نقش��ه هاي مفيد، مي توانند نقش��ي سازنده در از بين 
بردن چالش اي امنيتي و ترافيكي در برنامه ريزي حمل و نقل ش��هرهاي س��احلي داشته باشند. 
اين مهم مستلزم ارتقاء سطح بهره وري و افزايش دسترسي ها با توجه به عوامل مختلف و درجه 

تأثير آنها بر چارچوب هاي امنيتي و ترافيكي است. 

3( منطقه مطالعاتي:
بندرعباس به عنوان يك ش��هر س��احلي اس��تراتژيك در ايران به عنوان منطقه مورد مطالعه 

انتخاب شده است. داليل اصلي اين انتخاب را مي توان به شرح ذيل خالصه كرد:
الف( لزوم بهينه سازي امنيت وحمل و نقل شهري در مناطق ساحلي كشور؛

بررسي نقش دسترسي ها در محيط GIS  جهت تأمين امنيت مناطق ساحلي در برنامه ريزي ...

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

فصلنامه 
علمی- ترويجي راهور
سال هشتم- شماره 13

42

ب( پتانسيل هاي اقتصادي-اجتماعي شهر و عوارض امنيتي آنها؛
ت( تراكم و تعدد مراكز مختلف صنعتي و تجاري در اين شهر، و اهميت آن به عنوان مهمترين 

بندر تجاري كشور

4( روش تحقيق:
1-4( شناسايي و تفسير عوامل موثر بر دسترسي ها:

عوامل موثر بر دسترس��ي مناس��ب در راس��تاي تأمين امنيت، مي تواند موارد ذيل را ش��امل 
شود:

é وجود مراكز امنيتي)مبدا( در نزديكي مقصد؛
é كوتاهترين فاصله دسترسي مناطق ساحلي به نزديكترين مراكز امنيتي؛

é كوتاهترين زمان دسترسي؛
é آرامش و سهولت حمل و نقل 

اين عوامل به مفاهيم علمي ذيل تفسير مي گردند:
é سرعت خودرو در مسير دسترسي )در بردارنده كوتاهترين فاصله و زمان دسترسي(

é ميزان سطح نزديكترين مراكز امنيتي )وجود پتانسيل هاي دسترسي(
é زمان قابل قبول براي نزديكترين مراكز امنيتي )ارامش و سهولت حمل و نقل(

é در نهايت پارامترهاي كمي ذيل براي مفاهيم فوق در نظر گرفته مي شوند:
é سرعت متوسط خودرو در مسير دسترسي بر اساس نوع جاده )جدول1 و شكل1(

)GIS ميزان سطح نزديكترين مراكز امنيتي )قابل محاسبه درمحیط é
é زمان متوسط قابل قبول دسترسي براي نزديكترين مراكز امنيتي بر اساس استانداردهاي 

امنيتي در مناطق ساحلي )12دقيقه(
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جدول1: خصوصيات جاده هاي مختلف شهري )كلورگ 2003(

سرعت
)متر برثانيه(

عرض متوسط
)متر(

نوع جاده

22 28 شرياني
19 24 شبه - شرياني
13 13 ارتباطي

8-11 11 محلي
30 40 بزرگراه

GIS  2-4( نقشه سازي دسترسي ها در محیط

با اتكا به پارامترهاي كمي فوق، نقش��ه مناطق با دسترس��ي مناس��ب و نامناس��ب به راحتي 
درمحیط GIS )گزينه Network Analysis(  توليد مي شود.

4-3(نقشه سازي در محیط GIS براي تعيين مطابقت ها:

در اي��ن مرحل��ه با همپوش��اني تدريجي اليه  ه��اي اطالعاتي در واقع نوعي جس��تجوي چند 
مرحله اي را در محیط GIS انجام می ش��ود تا مطابقت ش��رايط موجود و ش��رايط قابل قبول در 

منطقه مورد بررسي واقع شود. نقشه هاي توليد شده در اين مرحله عبارتند از:
é نقشه انواع جاده هاي شهري و مراكز نظامي و انتظامي )شكل 1(.

é نقش��ه مناطق امن ش��هري يا مناطق داراي دسترسي مناس��ب به مراكز نظامي و انتظامي 
)شكل 2(.

é نقشه سواحل امن و ناامن )شكل3(. 

يافته ها:
نتايج حاصل، در واقع شناس��ايي س��واحل امن از طريق تركيب با فاكتور حمل و نقل ش��هري 
مي باش��د. اين مهم با اس��تقرار درس��ت مراكز نظامي و انتظامي در فاصله مناس��ب از جاده  هاي 
ش��هري حاصل مي گردد. جنبه مثبت، در بر دارنده دسترس��ي مناسب مناطق ساحلي به مراكز 

نظامي و انتظامي است.
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شكل 1: نقشه انواع جاده هاي شهري بندرعباس

اين مهم حكايت از آن دارد كه اس��تقرار درس��ت مراكز نظامي و انتظامي مي بايس��ت ضامن 
ارتب��اط بهينه آنها با س��واحل باش��د. به گون��ه اي كه در زمان امنيتي مناس��ب حمل و نقل اين 
دسترس��ي به دس��ت آيد. اين زمان بر اس��اس اطالعات واصل از ناجا در شهرهاي ساحلي ايران 
»12 دقيقه« در نظر گرفته مي ش��ود. س��رعت متوسط خودرو در مسير دسترسي بر اساس نوع 
جاده، ضامن كوتاهترين فاصله دسترس��ي مراكز نظامي و انتظامي به نزديكترين س��واحل در 

زمان دسترسي مناسب )12دقيقه( مي باشد.
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شكل2: نقشه مناطق امن شهر بندرعباس

نتايج، حاكي از وجود عدم امنيت - در نتيجه عدم دسترسي به مراكز نظامي و انتظامي- در 
حدود 50 درصد سواحل به ويژه در بخش شرقي مي باشد. اگرچه دسترسي به مراكز نظامي و 
انتظامي به تنهايي نمي تواند دس��تمايه قضاوت در خصوص امنيت مناطق س��احلي شهر باشد؛ 

ليكن به عنوان يك عامل مهم در اين زمينه قابل چشم پوشي نيست.
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شكل3: نقشه امنيت در سواحل بندر عباس

 با توجه به شناسايي و ارزيابي امنيت مناطق ساحلي در منطقه مطالعاتي، اولويت هاي ذيل 
براي بهبود دسترسي مراكز نظامي و انتظامي به سواحل منطقه پيشنهاد مي شود: 

é تغيي��ر ن��وع جاده ها در برخ��ي از مناطق حاضر جهت باال بردن س��رعت تردد خودروهاي 
نظامي و انتظامي؛

é افزايش تعداد و تغيير مكان برخي از مراكز نظامي و انتظامي؛
é افزايش جاده سازي در شبكه راه ها به ويژه در راستاي دسترسي به سواحل.

بحث و نتيجه گيري:
تأمين امنيت سواحل در چارچوب طراحي بهتر سيستم حمل و نقل شهري، در اين تحقيق 
مورد بحث قرار گرفته است.در اين راستا برقراركردن ارتباط بين دسترسي ها و امنيت شهرهاي 
س��احلي در محیط GIS، مي تواند زمينه را براي طراحي بهتر سيس��تم حمل و نقل ش��هري 
ميس��ر س��ازد. ساماندهي فاكتورهاي مختلفي در ارتباط با نوع جاده، مكان يابي مراكز امنيتي و 
خصوصيات ش��بكه راه ها به نوعي طراح ابزاري براي پيش بيني موقعيت مكاني ش��بكه حمل و 
نقل ش��هرهاي س��احلي در راستاي تأمين امنيت است. اين ابزار تأمين كننده همزمان و موازي 
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ارزش هاي امنيتي وترافيكي مي باش��د كه مي تواند سياستگذاران را براي اصالح شرايط موجود 
و نيز برنامه ريزي آتي استقرار درست كاربري ها در توسعه شهرهاي ساحلي ياري دهد.
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