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Physical Planning with a Passive Defense Approach 
in the City of Zahedan

[Abdolahzade Fard A; 2020] A search on the role of urban security ...; [Alhawasli H, Daneshjoo Kh; 
2018] Improving residential buildings performance ...; [Amini E, et al; 2010] Land use planning and its 
effects on reduced ...; [Anvari MR, Nazmi Feyzabadi A; 2017] Spatial management of pathology of urban 
...; [Bornafar M, Afradi K; 2014] Prioritize vital, sensitive and important centers ...; [Brandon P; 2011] 
Extreme Management in Disaster ...; [Fredro M; 2009] Introduction to passive defense  ...; [Hataminejad 
H, et al; 2018] Assessing the structural vulnerability of ...; [Hosseini A, et al; 2018] Investigating the role 
of passive defense in ...; [Huseini Amini H, et al; 2019] Evaluation of urban structure in the ...; [Jozi 
Khamselooei A, Javaheran H; 2013] An analysis of the role passive defense ...; [Kamran H, et al; 2012] 
Analysis of Shahriar city structure and ...; [Kamran H, Hosaini Amini H; 2012] Position analysis of 
Shahriar official city ...; [Lacinák M; 2019] Implementation of safe city concept-procedure ...; 
[Mohammadi Dahcheshmeh M, et al; 2017] The assessment of proximity in sensing land use ...; 
[Mohammadi Dehcheshmeh M, Hidarynia S; 2015] The spatial modeling of proximity in special ...; 
[Mohebati M, Estelaji A; 2022] Assessment of physical-economic and ...; [Rousta M, et al; 2018] 
Assessment of urban social resilience ...; [Salari Sardari F, Kiani A; 2018] Analysis of the principles and 
approaches ...; [Salari Sardari F, et al; 2014] Survey to determine the priority ...; [Sartiak S,  et al; 2020] 
Use of passive defense based on  ...; [Siami G, et al; 2014] Pathology of defensive urban structure ...; 
[Taghvaei M, Jovzi Khameslouei A; 2012] Management and planning of crisis in ...; [Tang A, Wen A; 
2009] An intelligent simulation system for ...; [Xu J, Lu Y; 2018] Towards an earthquake-resilient world 
...; [Yazdani MH; 2017] Assessment the vulnerability of infrastructures ...; [Yazdani M, Saidain A; 2017] 
Investigating the vulnerability of the ... 

Aims Observance of passive defense requirements is one of the necessary principles for the sustainable 
development of the city’s facilities and infrastructure and the protection of people’s lives and property 
is considered, Therefore, the attention of managers and officials to the principles of passive defense 
provides the necessary grounds for advancing this new approach in order to promote the concept of 
urban safety and security. The aim of the present study was to Physical planning with a passive defense 
approach in the city of Zahedan.
Methodology The present descriptive-analytical research was conducted in 2021. This research is 
applied in terms of purpose. Collecting information and data in the form of documents and libraries and 
using the studies of consulting engineers and related organizations and extracting data from GIS maps of 
the city. For data analysis, Super Decisions (ANP model) and Arc GIS software was used.
Findings The results of combining the maps using GIS-ANP method showed, In the event of a crisis, out 
of the total area of the city, an area of about 735 hectares is in an unfavorable condition, 1240 hectares 
with relatively unfavorable condition, 3120 hectares average, 2187 hectares are relatively suitable and 
790 hectares were in good condition.
Conclusion And on the suburbs city, especially in the southern half, it was unsuitable and completely 
unsuitable.
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Physical Form Coherence from Connectivity Point of 
View; Case Study of Shiraz, Iran
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Spatial evaluation of urban form with respect ...; [Bahreini Sh, Froughifar M; 2015] Physical coherence 
in Shiraz central ...; [Burgalassi D, Luzzati T; 2015] Urban spatial structure and environmental ...; [Chen 
Y; 2016] Normalizing and classifying shape ...; [Daneshpoor SA, Roosta M; 2012] City structure reading: 
a step to understanding ...; [Ghoraba N, Tabibian M; 2017] Developing an applied model for explaining  
...; [Giannopoulou M, et al; 2016] A proccess for pefining relations between ...; [Guérois M, Paulus F; 
2002] Commune centre, agglomération, aire urbaine ...; [Jiang B; 2013] Head/tail breaks: A new 
classification ...; [Jiang B, Liu X; 2012] Scaling of geographic space from the ...; [Mohajeri N; 2006] 
Physical sustainability in Iran traditional ...; [Mokhtarpour M, Manteghi Fasaie A; 2018] Explaining 
cultural-managerial factors ...; [Mokhtarzade S, et al; 2018] To search city form coherence and ...; 
[Movahed A, et al; 2014] To explain Saqez physical-spatial ...; [Nadimi Z, et al; 2014] An analysis of 
center concept in ...; [Nazariyan A; 1991] Spatial expansion of Tehran and ...; [Nikpoor A, et al; 2017] 
Analysis of the relationship between ...; [Nikpoor A, et al; 2017] Determining Mahalat form capacity ...; 
[Poorja’far M R, Esmaelian S; 2013] Seeking for standards forming civil spaces ...; [Purevtseren M, et al; 
2018] The fractal geometry of urban  ...; [Qadami M, et al; 2017] The Effect of Urban Physical Form on  
...; [Raimbault J; 2019] An urban morphogenesis model capturing ...; [Roshani P, et al; 2017] Designing 
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2017] Analysis and evaluation of factors ...; [Tavalaee N; 2002] Integrated urban ...; [Tsai YH; 2005] 
Quantifying urban form: compactness ...

Aims Urban development plans try to restore dynamism and vitality to urban contexts, but the lack of 
existing structure and modeling of previous plans has made the definition of sustainable urban form 
a challenge for urban planners. The purpose of this article was to explain the coherent form of Shiraz 
based on the concept of connectivity. 
Methodology This descriptive-analytical research was conducted by documentary and field method in 
2021. This study was conducted in Shiraz and the sample size was urban and street blocks and functional 
zones of 11 districts of this city.
Findings The interconnected centers of the city geometrically and functionally affect each other as long 
as all the effects occur between the centers in a single area. Therefore, before applying changes in the 
physical form of each area of Shiraz, its consequences should be considered in the affected area. These 
consequences are due to the position of the position in relation to the priority of influencing the influence 
of the boundary number of each block, influence in complex network centers and interconnected 
centers, irregular structure, control and promotion of construction, population and the extent of various 
economic and social indicators, culturally, and physically examined.
Conclusion In the process of urban planning, changes in each region should not be considered as an 
independent region and the pattern of interoperability in urban development planning and management 
should be considered for regular organization and their effects in order to achieve Use coherence in 
form.
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 چکیده

از اصول الزم برای ریزی کالبدی در برنامهرعایت الزامات پدافند غیرعامل  اهداف:

های شهر و حفظ جان تاسیسات و زیرساخت به منظور ماندگاریتوسعه پایدار و 

بنابراین توجه مدیران و مسئوالن به اصول پدافند  شود،اتخاذ میو مال مردم 

های الزم برای پیشبرد این رویکرد نوین زمینه ،ریزی کالبدیدر برنامه غیرعامل

کند. هدف از پژوهش فراهم میرا و امنیت شهری برای ارتقای مفهوم ایمنی 

 ریزی کالبدی با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر زاهدان، بود.حاضر، برنامه

این انجام شد.  ١٤٠٠حاضر در سال  یلیتحل-یفیپژوهش توص شناسی:روش

ها به صورت . گردآوری اطالعات و دادهاستپژوهش، از نظر هدف، کاربردی 

 هایاستفاده از مطالعات مهندسین مشاور و سازمان با ای وکتابخانهاسنادی و 

ها، وتحلیل دادهشهر بود. برای تجزیه GISهای ها از نقشهمربوطه و استخراج داده

 استفاده شد. Arc GIS 10.8و  ANPمدل  Super Decisions 3افزارهای نرم

در صورت  ،نشان داد GIS-ANPبا استفاده از روش ها نتایج تلفیق نقشه ها:یافته

هکتار دارای وضعیت ٧٣٥وقوع بحران از مجموع مساحت شهر مساحتی در حدود 

هکتار متوسط، ٣١٢٠هکتار دارای وضعیت نسبتًا نامناسب، ١٢٤٠نامناسب، 

 است.مناسب دارای وضعیت هکتار ٧٩٠هکتار نسبتًا مناسب و ٢١٨٧

اصول پدافند غیرعامل در مرکز وضعیت کالبدی شهر زاهدان از نظر  گیری:نتیجه

های شهر و به خصوص نیمه جنوبی شهری و در حاشیه مناسب و کامًال مناسب

 .استنامناسب و کامًال نامناسب 

 ریزی کالبدی، فضای شهری، پدافند غیرعامل، شهر زاهدان برنامهها: کلیدواژه
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 مقدمه

 Mohammadi] پذیری شهری استعصر آسیب ،عصر حاضر
Dehcheshmeh & Hidarynia, 2015]دهه  چند طی ؛ زیرا در

 دهگستر  شهری و تغییرات مراکز در جمعیت آورسرسام اخیر، تمرکز

 کرده تبدیل آمیزمخاطره محیطی به را شهرها نها،در آ

به طور کلی زندگی ، [Huseini Amini et al, 2019]است

ها ی وسیعی از خطرات و بحرانشهروندان در شهرها در معرض دامنه

ها همواره به صورت بالقوه ایمنی و امنیت شهری این بحران .است

افراد و شهروندان را در سطوح محلی، شهری و ملی تهدید 

. اگر چه [Jozi Khamselooei & Javaheran, 2013]نمایندمی

ها ممکن است از منابع مختلف سرچشمه بگیرند ولی به این بحران

 هایهایی که بر اثر کمبود نیازبحرانتوان آنها را به طور کلی می

هایی که از ماهیت سیاسی، محیطی، اجتماعی اولیه انسان، بحران

ی هایگیرند و در نهایت بحرانو اقتصادی زندگی افراد سرچشمه می

 دهند، تقسیم نمود. به صورت طبیعی یا انسانی رخ میکه 

ها از لحاظ حجم و عمق اثرات است؛ زیرا میزان تفاوت این بحران

ها ممکن است بسیار سنگین خسارات و تلفات ناشی از این بحران

. در واقع، ازکارافتادن مراکز شهری و [Fredro, 2009] باشد

خوردن نظام، به برهمتاسیسات مهم و حیاتی به عنوان قلب هر 

های مختلف در حیات های شهری و بروز دشواریتعادل سیستم

شود و کنترل و تداوم شرایط را به دلیل جوامع انسانی منجر می

گیری و نابودی الزامات اساسی جامعه ازکارافتادن مراکز مهم تصمیم

 Salari Sardari]کندرو میدر فضا، با چالش جدی و بحران روبه
& Kiani, 2018] .هایی که بر این اساس، اتخاذ تدابیر و روش

پذیری شهرها را در مقابل مخاطرات و تهدیدات کاهش میزان آسیب

دهد، ضروری است و این شرایط توجه بیش از پیش به دانش پدافند 

های آن را سبب شده غیرعامل و بهره گیری از روش

 بحث رو، این از. [Yazdani, 2017; Siami et al, 2014]است

 شهری تسهیالت و امكانات همه از دفاع و امنیت شهروندان تامین

 پدافند مفهوم برای را راه شده،ریزیبرنامه و هوشمند شیوه به

. [Huseini Amini et al, 2019]کرده است  باز شهری عاملغیر 

 طی شهری ریزیبرنامه در عاملغیر  پدافند ضرورت و امنیت مساله

 ,Bornafar & Afradi]است شده کاربردی بسیار اخیر سال چندین
 دچار شهرها تاریخی رشد طول در که فضایی این سازمان .[2014

 امنیت و به نظم نیز را متفاوتی کارکردهای شده، تحول و تغییر

 Anvari & Nazmi]است  کرده تحمیل شهری محیط عمومی
Feyzabadi, 2017] ،اصول الزم  رعایت الزامات پدافند غیرعامل از

ظ های شهر و حفبرای توسعه پایدار و ماندگار تاسیسات و زیرساخت

 Kamran & Hosaini] شودجان و مال مردم محسوب می
Amini, 2012] . پدافند غیرعامل در مناطق شهری، موضوعی است

ی اهمیت غیره که به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و

بنابراین توجه مدیران و . [Tang & Wen, 2009] دو چندان دارد

های الزم های پدافند غیرعامل زمینهای به طرحمسئوالن هر جامعه

را برای پیشبرد این رویکرد نوین برای ارتقای مفهوم ایمنی و امنیت 

های ریزیدر برنامه .[Brandon, 2011: 14] کندشهری فراهم می

 اساسی در کاهش تواند نقشیریزی کاربری اراضی میشهری، برنامه

در برابر بحران به طور اعم و تجاوزهای نظامی به  پذیری شهرآسیب

رغم پیشرفت علی. [Amini et al, 2010] طور اخص داشته باشد

-های انسانی در دههپذیری آنها در برابر بحرانشهرها، احتمال آسیب
های های شهری و فعالیتگذاری، شورشهای اخیر مانند بمب

یزان رافزایش پیدا كرده است. از این رو، مدیران و برنامهتروریستی 

 ریزیهای اخیر با استفاده از رویكردهای نوین برنامهشهری در سال

اند تا ساخت و طراحی شهری از قبیل پدافند غیرعامل سعی كرده

های مختلف ریزی فضاهای شهری و چیدمان كاربریكالبدی، برنامه
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 ن این رویکردها ساختاربندی نمایندرا بر اساس راهبردهای نوی

[Taghvaei & Jovzi Khameslouei, 2012].  

های مختلفی از برنامههای خود، به جنبهمحققان زیادی در پژوهش

 .)۱(جدول  اندریزی کالبدی با رویکرد پدافند غیرعامل پرداخته

 
 کالبدی با رویکرد پدافند غیرعاملریزی مطالعات انجام شده در حیطه برنامه )۱جدول 
 وضوعممحوریت  خالصه نتایج مرجع

[Kamran et al., 2012] 
 

 

 

 

تعیین طرح هندسی بنا، موقعیت بازشوها، نحوه دسترسی و پیشبینی 

فضای امن به عنوان فضای چند عملکردی برای هر ساختمان در زمان 

و معماری های بهینه معماری ساختمان صلح و جنگ از جمله مولفه

 .بومی از منظر پدافند غیرعامل است

ریزی مسکن کاربرد پدافند غیرعامل در برنامه

 شهری

[Anvari & Nazmi Feyzabadi, 2017] 
 

 

 

از بیشترین  ٣و  ٤مناطق ثامن،  ،در بین مناطق شهرداری شهر مشهد

درجه حساسیت امنیتی برخوردارند که این موضوع به دلیل تراکم بافت و 

پذیری آنها و نیز نزدیکی به مجموعه حرم امام رضا مهاجرت جمعیت،

شهرداری به دلیل برخورداری  ٩و  ٧قابل توجیه است. سوم آنکه مناطق 

های وسیع فضاهای باز عالوه بر اینکه از درجه حساسیت امنیتی از عرصه

 .اندکمتری برخوردار شده

شناسی امنیت شهری و مدیریت فضایی آسیب

 غیرعامل ضرورت پدافند

[Mohammadi Dehcheshmeh et al, 
2017] 

 

ها نشان از ناسازگاری و عدم رعایت اصول تحلیل نقشه از همجواری

 هجنوبی در پهن-شرقی و شمالی-همجواری در محور مرکزی غربی

 .جغرافیایی اهواز دارد

های ویژه از منظر سنجش اصول مجاورت کاربری

 پدافند غیرعامل شهری
 

[Yazdani & Saidain, 2017] 
 

 

های سطح شهر بیشترین میزان از کل مساحت کاربری %١٧مجموع در 

پذیری را شامل شده که علت این امر وضعیت نامناسب آسیب

های کالبدی و تمرکز نهادهای مدیریتی، سازمانی، نظامی و شاخص

 انتظامی در این مناطق از شهر اردبیل است.

 غیرعاملپذیری شهر از منظر پدافند آسیب

[Hataminejad et al, 2018] 
 

 

پذیری متوسط تا زیاد قرار دارد و مساحت شهر اهواز در بازه آسیب %٤٥

زیادی از بافت فرسوده در محدوده مرکزی شهر  شگویای این است که بخ

 ریزی پدافند غیرعامل است.اهواز به نوعی نیازمند برنامه

ی ر ای بافت فرسوده شهپذیری سازهسنجش آسیب

 در برابر مخاطرات، با رویکرد پدافند غیرعامل

[Xu & Lu, 2018] تر از اقدامات پس از سانحه تواند مهماعمال اقدامات پیشگیرانه می

اثرگذار باشد؛ این مطالعه همچنین نشان داده است كه مشاركت 

پذیری در مواقع اجتماعی یكی از اقدامات موثر بر كاهش میزان آسیب

 بحران است.

بررسی عوامل موثر بر پدافند غیرعامل شهری، در 

 لرزهزمان پیش و پس از بروز زمین

[Hosseini et al, 2018] ریزیبه افزایش و مثبتی بین طراحی و برنامه رو و ارتباط مستقیم 

 شهری و پدافند غیرعامل وجود دارد. 

 تاثیر پدافند غیرعامل در حفظ ایمنی شهرها

[Alhawasli & Daneshjoo, 2018] 
 

ها تاثیر مثبتی بر نحوه طراحی فضاهای شهری و همچنین ساختمان

 .پذیری ناشی از بحران داردكاهش آسیب

ابعاد پدافند غیرعامل و بررسی میزان اثرگذاری و 

 های مسكونی ایمناهمیت آنها در خلق محله

[Lacinák, 2019] گیری برای شناسایی راه در نهایت فرآیندهای تصمیم ،در این این پژوهش

ترین موقعیت برای شهرهای خاص های ایمنی و امنیتی و مناسبحل

 ارایه شده است.

 بررسی عوامل موثر بر پدافند غیرعامل شهری

[Abdolahzade Fard, 2020] 
 

داری وجود های پدافند غیرعامل و امنیت شهری رابطه معنیبین شاخص

 دارد. 

 در پدافند غیرعاملنقش و جایگاه امنیت شهری 

[Sartiak et al, 2020] 
 

 

منطقه شرق اصفهان از لحاظ پدافند غیرعامل در موقعیت خوبی قرار 

 ندارد.

ارزیابی پدافند غیرعامل مبتنی بر سیستم 

 ونقل شهریحمل

[Mohebati & Estelaji, 2022] 
 

 

پذیری توانند بر کاهش آسیبعوامل کالبدی، اقتصادی و محیطی (می

 شهر ری)، تاثیر داشته باشند. ۵فضای شهری (در محدوده ناحیه 

اقتصادی و محیطی -یارزیابی عوامل کالبد

پذیری فضای شهری در تاثیرگذار بر تحلیل آسیب

 برابر زلزله با رویکرد پدافند غیرعامل

 

در زمینه (کاربرد  گرفته، بسیاری از مطالعات صورت۱مطابق جدول 

ریزی مسکن و حفظ ایمنی شهر، سیستم پدافند غیرعامل در برنامه

های مسکونی ایمن) و به بررسی حمل و نقل شهری و خلق محله

پذیری فضای شهری با تاکید شناسی امنیت شهری و آسیبآسیب

بر عوامل کالبدی، اقتصادی و اجتماعی) پرداخته شد. با توجه به 

نوآوری این پژوهش در مقایسه شده و نتایج آنها امهای انجپژوهش

های های مشابه، در تلفیق معیارها و شاخصبا سایر پژوهش

جغرافیایی با پدافند غیرعامل و ارایه مفهومی جدید برای ارزیابی 

  پذیری کالبدی با توجه به تهدید معیار است.آسیب

پدافند غیرعامل به فراموشی سپرده شده است و شهرهای ایران  در 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــــــ یمرادقل زالهیعز ۳۰

  ۱۴۰۰زمستان ، ۱، شماره ۳۷دوره                                                                                                                                                                                   ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

پذیر هستند. در واقع شهرهای ما در مقابل بحران به شدت آسیب

ریزی شهری ایران جایگاهی ندارد. پدافند غیرعامل در نظام برنامه

سیار ب ،این مساله برای کشوری در معرض تهدیدات مختلفی قرار دارد

ترین شهر مرزی جنوب ر زاهدان بزرگمهلک و خطرناک است. شه

شرق کشور مرکز استان سیستان و بلوچستان است و نزدیک مرز 

 ,Rousta et al] ایران و کشورهای افغانستان و پاکستان قرار دارد
رشد جمعیت، بافت کالبدی فرسوده در بسیاری از . [2018

دوام سبب شده تا تبلور های شهر، استفاده از مصالح کمبخش

های بدون تبعیت از اصول فضایی آن در بخشی از جنبه-کالبدی

واستانداردهای شهرسازی ایجاد شود. همچنین به دلیل گسترش 

ی هانشینی و سکونتگاهنشینی، حاشیهرویه شهر، وجود زاغهبی

غیررسمی، فقدان تاسیسات و تجهیزات زیربنایی و خدمات شهری 

گیری در معرض قرارهای محیطی مانند در آنها، وجود آسیب

خیز، ریزگردها، وجود دو گسل بنیادی و قرارگیری روی پهنه سیل

 همچنینشود. لزوم بررسی پدافند غیرعامل در این شهر احساس می

هایی است که هر سال خیل قابل ذکر است، زاهدان یکی از شهر

های زابل، زهک و غیره را از سراسر استان عظیمی از مهاجران از شهر

کند، این موارد به نوبه کار و سکونت به سمت خود جلب می برای

خود ضرورت توجه به مسایل پدافند غیرعامل را در شهر زاهدان نشان 

دهد؛ چرا که خسارت وارده به این منطقه در صورت بروز هر گونه می

تواند تبعات بسیار زیادی برای مدیریت شهری و حتی بحران می

شماری را های اقتصادی و اجتماعی بیکشوری داشته باشد و زیان

البدی ریزی کبه شهروندان و مسئولین تحمیل کند. بنابراین برنامه

با رویکرد پدافند غیرعامل تنها ضامن نجات این پهنه متراکم از 

های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی و غیره پتانسیل

اهمیت تحقیق را  گیرد کهریزی صورت میاست که برای آن برنامه

 سازد.کامًال عیان می

 هایاز این رو مطالعه پدافند غیرعامل برای کاهش اثرات سوء بحران

طبیعی و انسان ساخت بخصوص از بعد کالبدی امری الزامی است 

بایست از مناطق اولویت دار آغاز شود. لذا هدف از پژوهش و می

، رعامل در شهر زاهدانریزی کالبدی با رویکرد پدافند غیحاضر، برنامه

 بود.

 

 شناسیروش

 و شدانجام  ۱۴۰۰این پژوهش کاربردی با رویکردی تحلیلی در سال 

  ).۱(شکل  شامل شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان بود

 

 
 نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه) ١شکل 

 

تحقیق از نظر هدف کاربردی و مبتنی بر ماهیت بررسی  این

های مورد نیاز این تحقیق در دو دسته تحلیلی است. داده-توصیفی

های غیرمکانی (توصیفی) های، الف)مکانی (فضایی) و ب) دادهداده

 شدند.بندی تقسیم

های مکانی مورد استفاده در این (فضایی): دادههای مکانی داده

پژوهش واحدهای تفکیکی استخراج شده از نقشه شهر زاهدان 

های مسکونی، مختصات هستند که عبارت است از مختصات بلوک

 غیره؛ کاربری نظامی، انتظامی، اداری خدماتی و



 ۳۱ در شهر زاهدان  رعاملیپدافند غ کردیبا رو یکالبد یز یربرنامهـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها عبارت است از (توصیفی): این دادههای غیرمکانی ) داده٢ 

زمین را  شود و عوارضها ثبت میاطالعاتی که در پایگاه داده

 .ندکنتوصیف می

ای و ها به صورت اسنادی و کتابخانهگردآوری اطالعات و داده

های مربوطه و استفاده از مطالعات مهندسین مشاور و سازمان

بررسی شامل  .بود شهر GISهای ها از نقشههمچنین استخراج داده

های درمانی، انتظامی و نظامی، معابر، الیه همجواری کاربری ٦

. بودآتشنشانی و وضعیت تراکم جمعیت، دسترسی به راه 

های فوق با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان شاخص

وری از ریزی شهری و همچنین بهرهدانشگاهی در حوزه برنامه

نامه بر اساس طیف با استفاده از پرسشتخصص مدیران شهری و 

 Salari Sardari et]) ٢جدول (است  بندی شدهال ساعتی اولویت
al, 2014]. افزارهای ها، نرموتحلیل دادهبرای تجزیهSuper 

Decisions 3  مدلANP  وArc GIS 10.8  شدنداستفاده. 

 
ر پدافند غیرعامل د ریزی کالبدی با رویکرداصول به کار رفته در برنامه )۲جدول 

 شهر زاهدان

 وضعیت وزن محدوده شاخص  هاکاربری
 مناسب ٩ ۷۵کمتر از  (متر) هاسازگاری کاربری

 نسبتًا مناسب ٧ ١٥٠-٧٥
 متوسط ٥ ٣٠٠-١٥٠
 نسبتًا نامناسب ٣ ٥٠٠-٣٠٠

 نامناسب ١ ۵۰۰باالی 
دسترسی ایستگاه آتش 

 (متر) نشانی
 مناسب ٩ ۵۰۰کمتر از 

 نسبتًا مناسب ٧ ١٠٠٠-٥٠٠
 متوسط ٥ ١٥٠٠-١٠٠٠
 نسبتًا نامناسب ٣ ٢٠٠٠-١٥٠٠

 نامناسب ١ ۲۰۰۰باالی 
 دسترسی به شبکه ارتباطی

 (متر)
 مناسب ٩ ۷۵کمتر از 

 نسبتًا مناسب ٧ ١٥٠-١٥
 متوسط ٥ ٣٠٠-١٥٠
 نسبتًا نامناسب ٣ ٥٠٠-٣٠٠

 نامناسب ١ ۵۰۰باالی 
 

 درمانیدسترسی به مراکز 

 (متر)

 نامناسب ٩ ۳۰۰کمتر از 
 مناسب ٧ ٤٠٠-٣٠٠
 نسبتًا مناسب ٥ ٥٠٠-٤٠٠
 متوسط ٣ ٦٠٠-٥٠٠

 نسبتًا نامناسب  ١ ۶۰۰باالی 
دسترسی به مراکز نظامی و 

 (متر) انتظامی
 مناسب ٩ ۱۵۰کمتر از 

 نسبتًا مناسب ٧ ٣٠٠-١٥٠
 متوسط ٥ ٥٠٠-٣٠٠
 نسبتًا نامناسب ٣ ٧٠٠-٥٠٠

 نامناسب ١ ۷۰۰باالی 
(نفر در  تراکم جمعیت

 هکتار)
 مناسب ٩ نفر ۵۰کمتر از 

 نسبتًا مناسب ٧ ١٠٠تا  ٥٠
 متوسط ٥ ١٥٠-١٠٠
 نسبتًا نامناسب ٣ ٢٥٠-١٥٠

 نامناسب ١ نفر ٢٥٠بیش از 
 
 

 هایافته

پس از بررسی عوامل موثر و تعیین اطالعات مکانی و توصیفی مورد 

ریزی شهر زاهدان مورد نظر به منظور ارزیابی برنامه نیاز، معیارهای

الیه دسترسی به  ٦در ارتباط با پدافند غیرعامل تهیه شد که شامل 

ها، محدوده خدماتی راه، تراکم جمعیت، همجواری کاربری

ها و محدوده خدماتی نشانیها، محدوده خدماتی آتشبیمارستان

 .بودمراکز انتظامی 

شمال شرق شهر زاهدان  ،٢با توجه به تحلیل شکل  دسترسی به راه:

زاهدان (شامل محالت شیرآباد و بابائیان)  ٤که بخشی از منطقه 

تری داشت. همچنین جنوب غربی شهر یا بود، وضعیت مطلوب

همان شهرک گاوداران در وضعیت نامطلوبی قرار داشت. در این 

ادی مراکز امدمسیرها کمترین توسعه معابر را شاهد هستیم و البته 

و درمانی در این مناطق نسبت به جمعیت و گستردگی منطقه کمتر 

 اند.یابی شدهمکان

ها و نشانی(مراکز درمانی، آتش دسترسی به مراکز امداد رسان

گزینی برخی از توزیع متعادل و متناسب و مكان: انتظامی)

 های شهری در سطح شهر زابل مانند مراكز امدادرسانی کاربری

ها و انتظامی) دارای چنان اهمیتی است نشانیمراکز درمانی، آتش(

ها كه بایستی در رابطه با مكان و مسیرهای ارتباطی با این کاربری

توان انتظار داشت بدون دقت نظر الزم صورت گیرد، چنانچه نمی

یابی  و استقرار این توجه كافی و تدقیق نظر در رابطه بامکان

ه مدی در رابطآوان اقدامات مداخالتی بهینه و كار ها در شهر بتکاربری

دیدگان صورت داد. با توجه با مدیریت بحران و امداد و نجات آسیب

جام انرسان ارزیابی شعاع پوششی مراکز خدمات ،به مطالب ذکرشده

دسترسی به مراکز امدادرسان نشان داد که در هر سه پذیرفت. نتایج 

 ها و انتظامی)، فقط محدوده مرکزی نشانیمرکز (درمانی، آتش

 های شهر در مناسب بود و حاشیه ٣و  ٢شهر در سطح مناطق 

 )، کامًال نامناسب بودند٥و  ١(مناطق  خصوص جنوبه شمال و ب

 .)٣(شکل 

امداد و نجات هر منطقه رابطه از آنجا که تقاضای : تراکم جمعیت

ار معی ،مستقیم با میزان جمعیت ساکن یا شاغل در آن منطقه دارد

تراکم جمعیت حائز اهمیت است. با توجه به اینکه هر چه تراکم 

جمعیت در شهر کمتر باشد و این تراکم به طور متعادل در سطح 

تاب پذیری شهر در برابر بحران کمتر وشهر توزیع شده باشد، آسیب

آوری بیشتر خواهد بود. برعکس تراکم جمعیتی باال در شهر به 

از های بیشتر در زمان بحران است. معنای تلفات و خسارت

های بارز شهر زاهدان تراکم شدید جمعیت در مناطق مرکزی ویژگی

ساخت، طبیعی و انسان ) بود که در صورت وقوع سانحه۵ و ۳، ۲(

پژوهش شاخص تراکم جمعیتی  در اینباعث فاجعه خواهد شد. 

، نشان داد، مناطق مرکزی شهری با ٤زیر بود. نتایج شکل  ٥دارای 

بیشترین تراکم اکثراً نامناسب و نسبتاً مناسب هستند. مناطق شرقی 

و شمالی شهر به دالیل موانع طبیعی و دوری از مراکز با تراکم 

 رو بوده و از این رو مناسب بودند.هکمتری روب
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 های شهری به معابرالیه دسترسی کاربری )٢شکل 

 

 
 الیه دسترسی به مراکز امدادرسان )٣ شکل
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 الیه وضعیت تراکم جمعیت در سطح شهر زاهدان) ٤شکل 

 

های شهری با دقت جانمایی چنانچه کاربری: هاهمجواری کاربری

های ایجادشده برای شهر، چه از نظر شود، در بسیاری از هزینه

کاربری اراضی  جویی خواهد شد.صرفه ،سالمتی و چه از نظر زمان

بت تواند مثشهری، اثرات خارجی روی یکدیگر دارند. این تاثیرات می

 یی، در حالی کهآبت منجر به افزایش کار یا منفی باشد. اثرات مث

شود و کاهش ارزش کاربری یی منجر میآاثرات منفی به کاهش کار 

اراضی را به دنبال خواهد داشت که به ایجاد ناسازگاری میان 

های مختلف خواهد شد. بر این اساس اصل همجواری کاربری

 وتحلیل قرار گیرد. ها باید مورد تجزیهکاربری

های شهری به پذیری، کاربریت پژوهش ارزیابی آسیبدر این قسم

 بندی شد:دو دسته تقسم
 

های حیاتی که به مهار بحران و کاهش خسارات ناشی از آن کاربری-

مانند تجاری، فضای سبز و پارک، فضای باز و ، کنندکمک می

تفریحی، خدمات عمومی، پارکینگ و حمل و نقل، تاسیسات و 

 ؛باغ و کشاورزیتجهیزات، زمین خالی، 
 

شوند. مانند پذیری میهایی که موجب افزایش آسیبکاربری-

 .های صنعتی و کارگاهیکاربری
 

ها پس از تبیین معیارهای جواریبدین منظور برای رعایت هم

شامل تجاری، فضای سبز و پارک، فضای باز و تفریحی، ( ارزیابی

حمل و نقل،  و   پارکینگ کارگاهی،  و   صنعتی عمومی،   خدمات

ها و تبدیل آن )باغ و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات، زمین خالی

های قابل مقایسه و استاندارد وزن و اهمیت نسبی هر به مقیاس

بر اساس نظر  .ها در رابطه با هدف مورد نظر تعیین شدیک از آن

های دسترسی با استفاده شده و در قالب نقشهدهیکارشناسی وزن

 ). ٥تم اطالعات جغرافیایی ترسیم شد (شکل از سیس

هر پذیری شهای مذکور در آسیبنبودن تاثیر الیهبا توجه به همسان

های های کاربرییک از الیه زاهدان میزان تاثیرگذاری و اهمیت هر

موجود با توجه به نظرات کارشناسانه مشخص و وزن و اهمیت 

. جدول شدتعیین  ANPها با استفاده از مدل نسبی هر یک از آن

  دهد.ها را نشان مییک از کاربری شده برای هرهای محاسبهوزن ،٣
 

  هاوزن نهایی معیارهای همجواری کاربری )٣جدول 

 مقدار کاربری

 آلایده شدهنرمال وزن

 ٩٥٧٠/٠ ٢٤٣٩/٠ ٢٤٣٩/٠ پارک و فضای ورزشی

 ١ ٢٥٤٨/٠ ٢٥٤٨/٠ فضای باز و تفریحی

 ٢١٠٤/٠ ٠٥٣٦/٠ ٠٥٣٦/٠ تجاری

 ٤٦٩٥/٠ ١١٩٦/٠ ١١٩٦/٠ حمل نقل و پارکینگ

 ١٨٤١/٠ ٠٤٦٩/٠ ٠٤٦٩/٠ تاسیسات و تجهیزات

 ٤٥٩٥/٠ ١١٧١/٠ ١١٧١/٠ خدمات عمومی

 ١٧٣٤/٠ ٠٤٤٢/٠ ٠٤٤٢/٠ صنعتی و کارگاهی

 ٤٦٩٩/٠ ١١٩٧/٠ ١١٩٧/٠ فضای سبز و باغات
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 دهی هرها و همچنین وزنهای و تعریف کالستهیه الیهبعد از 

 Weightedآمده با استفاده از تابعدستهای بهها، وزنیک از آن
overlay  در سیستم اطالعات جغرافیایی ترکیب شد و نقشه

شد (شکل ها تهیه شده نهایی مربوط به الیه همجواریگذاریارزش

های نشان داد که اکثر حاشیه اهیکاربر  یهمجوار  یینقشه نها ).٦

شهر زاهدان در شرایط نامناسب قرار دارند. این وضعیت به خصوص 

بسیار نامناسب بود.  ٥برای حاشیه جنوب شهر در محدوده منطقه 

مناطق مرکزی و بخصص شرق زاهدان از وضعیت مناسبی برخوردار 

 بودند.

و  دهی در جدول دودوییاز عملیات وزنبعد : هاتلفیق الیه

های رستری سپس های هر کدام از پارامترهای الیهآمدن وزندستبه

های نهایی . با توجه به وزنشدها مرحله تلفیق الیه نوبت به

با ضریب سازگاری قابل قبول  ANPآمده از نتیجه جدول دستبه

و برای دادن امتیاز  Classify بندی ازبرای کالس ٣/٠یعنی کمتر از 

 .)٤(جدول  شوداستفاده می Calculator Raster به الیه از

ی ریزی شهر پذیری برنامهسازی میزان آسیبدر نهایت به منظور مدل

زاهدان در برابر بحران با رویکرد پدافند غیرعامل، پس از محاسبه 

ها در سیستم اطالعات جغرافیایی و با استفاده کدام از الیه وزن هر

، Weighted overlay و از طریق تابع Spatial Analysisاز 

ها اختصاص دام از الیه به هرک ANPآمده از مدل دستهای بهوزن

ایج نت. شدگذاری و نقشه نهایی شهر ترسیم ها روی همیافت و الیه

آمده مربوط به نقشه نهایی نشان داد که مساحتی در حدود دستبه

رای وضعیت هکتار دا١٢٤٠هکتار دارای وضعیت نامناسب، ٧٣٥

هکتار نسبتًا مناسب و ٢١٨٧هکتار متوسط، ٣١٢٠نسبتًا مناسب، 

ت بیشتر مساح ،البته الزم به ذکر استکه  هکتار مناسب است٧٩٠

مربوط به مناطق مناسب و نسبتًا مناسب مربوط به فضاهای باز و 

 .)٧شکل ( بایر موجود در شهر است

 

 شهر زاهدانپذیری در های آسیبوزن نهایی شاخص )۴جدول 

 مقدار مراکز

 وزن شدهنرمال آلایده
 ٠٥٩/٠ ٠٥٩/٠ ١٦٩/٠ انتظامی

 ٠٣٣/٠ ٠٣٣/٠ ٠٩٦/٠ تراکم جمعیت
 ١٨٠/٠ ١٨٠/٠ ٥١٨/٠ بیمارستانی

 ٣٤٧/٠ ٣٤٧/٠ ١ همجواری کاربری ها
 ٢٧٦/٠ ٢٧٦/٠ ٧٩٣/٠ دسترسی به معابر

 ١٠٥/٠ ١٠٥/٠ ٣٠٣/٠ آتش نشانی
 

 

 

 
 هاهمجواری کاربری دهی الیهوزن )٥شکل 
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 هاهمجواری کاربری نهایینقشه  )٦شکل 

 

 
 رعاملیغ پدافند کردیشهر زاهدان با رو یکالبد تیوضعنهایی نقشه  )٧شکل 
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 بحث

 رعاملیپدافند غ کردیبا رو یکالبد یز ریپژوهش حاضر با هدف برنامه

شهر زاهدان به عنوان مرکز استان  .رفتیدر شهر زاهدان انجام پذ

مهم ایران به واسطه موقعیت  شهرهایسیستان و بلوچستان یكی از 

استراتژیک آن (قرارگرفتن در مرز دو کشور افغانستان و پاکستان) و 

 بر رد.داباالیی در برابر بحران  کهای محیطی و طبیعی از ریسآسیب

دی ریزی کالببرنامهو  پذیریهای مربوط به آسیببررسی ،این اساس

ریزی رنامهبرای بررسی ب. یكی از ضروریات مدیریت شهری است

های مختلف و موثر پدافند به صورت کالبدی شهر باید شاخص

های مختلف آن مورد تحلیل قرار گیرند. در این سیستمی از جنبه

 از ای، هر یکوتحلیل شبکهپژوهش با استفاده از روش تجزیه

معیارهای مختلف کالبدی موثر در پدافند غیرعامل به طور جداگانه 

افزایش مقدار متغیرهایی مانند تراکم ، شخصو به طور م شدبررسی 

، موجب افزایش میزان غیره جمعیت، فاصله از مراکز امدادی و

پذیری است. در پذیری و کاهش آن سبب کاهش آسیبآسیب

مقابل، افزایش مقدار متغیرهایی مانند دسترسی براساس عرض 

ها کاربری از نظر همجواری سبب کاهش معابر، سازگاری کاربری

یک از متغیرهای فوق، بر میزان  شود و برعکس. هرپذیری مییبآس

یک در مقایسه با سایر  پذیری موثرند، اما ضرایب اهمیت هرآسیب

 Super Decisionو تحلیل  ANPعوامل، با استفاده از روش 

محاسبه شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بافت فرسوده و 

که به تازگی  و زیباشهر ٤و  ٣قدیمی و حواشی شهر باالخص مناطق 

بودن به شهر الحاق شده، به دلیل مصالح با کیفیت نامناسب، ریزدانه

ها و دسترسی نامناسب به قطعات، همجواری نامناسب کاربری

م نشانی و تراکبیمارستان، مراکز درمانی و اورژانس، انتظامی و آتش

ده و باالی جمعیتی جزو محدوده نامناسب پدافند غیرعامل بو

ن قرارگیری ای در ضمنهای شهر هستند؛ پذیرتر از دیگر بخشآسیب

، هاها در حاشیه کوه و عدم رعایت استانداردها در ساخت سازهبافت

های مرکزی شهر که . در قسمتشوداین نسبت افزوده باعث شد بر 

ساخت هستند و در آنها از مصالح ساختمانی ها تازهساختمان عمدتاً 

البهره گرفته شده و وجود فضاهای باز و مراکز آموزشی با کیفیت با

وضعیت نسبتاً مناسب  ،بودن مساحت قطعاتو اداری نوساز و بزرگ

باید گفت شهر زاهدان از وضعیت بد استقرار  .دادو مناسب را نشان 

های شهری، شبکه های نامناسب زمینعناصر کالبدی و کاربری

فشرده و بافت فرسوده اکثر ارتباطی ناکارآمد شهری، بافت شهری 

های شهری باال، وضعیت بد استقرار مناطق مسکونی و با تراکم

ای باز هتاسیسات زیربنایی شهری و کمبود و توزیع نامناسب فضا

شود که نقش اساسی در شهری و مواردی از این قبیل را شامل می

 خطرهای وارده به شهر زاهدان در برابر هر گونه افزایش میزان آسیب

پذیری شهری زاهدان، کل نظام را آسیب را نشان داد. بنابراین پدیده

در بر گرفته و از این رو خطر بروز بحران را نیز افزایش داد. در یک 

بندی نهایی باید این چنین مطرح نمود که آنچه مشخص بود جمع

های شهری تهیه شده در سطح شهر زاهدان به مقوله تاکنون در طرح

ریزی کالبدی توجهی نشده است. بنابراین رعامل در برنامهپدافند غی

های شهری و در ترین اصول پدافند غیرعامل در تهیه طرحباید مهم

بایست مورد توجه قرار گیرد. های حساس، حیاتی و مهم میکاربری

 آورد تا باشده این امکان را فراهم میپذیری ارایهبندی آسیبپهنه

ری در هر یک از نقاط شهر زاهدان اقداماتی پذیتوجه به شدت آسیب

پذیری آنها صورت گیرد. در برخی از موارد برای کاهش احتمال آسیب

با انجام اقداماتی نظیر انتقال برخی مواد خطرناک به نقاط دیگر، 

ریزی کالبدی و اجزای آنها کردن اصول پدافند غیرعامل در برنامهلحاظ

پذیری تواند از شدت آسیباد میو مواردی از این دست تا حدی زی

محمدی پژوهش  نتایج با حاضر پژوهش شهر زاهدان بکاهد. نتایج

 Mohammadi Dehcheshmeh]و همکاران در اهواز  چشمهده
et al, 2017] ،در مشهد  سیدینو  یزدانی[Yazdani & Saidain, 

 Hataminejad et]و همکاران در شهر اهواز  نژادحاتمی، [2017
al, 2018] ،و همکاران در اصفهان  سرتیاک[Sartiak et al, 

 ، شباهت دارد.[2020

های مورد مطالعه مربوط گرفته و شاخصبا توجه به مطالعات انجام

به پدافند غیرعامل در شهر زاهدان، پیشنهادات کاربردی به شرح ذیل 

 توان ارایه نمود.می

ی ر برداطراحی فضای باز شهری به منظور حداکثر بهره •

از فضای باز در زمان وقوع بحران به ویژه در حواشی 

شدن کاربری مسکونی متراکم و شهر به دلیل واقع

 ؛الگوی معبر بسیار نامناسب و نامنظم

 عرض برای تسهیلتعریض و تصحیح شبکه معابر کم •

 ؛نشانی و امدادرسانیشد وسایل نقلیه آتش و آمد

نیاز با  گزینی خدمات امدادی مورداستقرار و مکان •

 ؛توجه به شعاع عملکرد و سرانه آن

آمادگی مدیران شهری برای مدیریت خدمات رسانی  •

 ؛وقفه به شهروندانبی

و  یمراکز درمان تیفیک یتعداد و ارتقا شیافزا •

گانه شهر زاهدان برای در مناطق پنج یامدادرسان

 ؛به هنگام وقوع بحران دهیخدمات
 یخطرناک از مناطق مسکون ساتیو انتقال تاس جابجایی •

مدنظر قرار  تیاولو کییا همجوار با مراکز حساس و مهم، به عنوان 

مخازن سوخت است که استقرار  ساتیتاس نیا نیتر. از مهمردیگ

 ؛است نیخطرآفر اریزاهدان بس یمناطق مسکون یکیآنها در نزد
در  GIS کیالعاده تکنفوق هایتقابلی از استفاده •

به خصوص در امر  رعاملیزاهدان و پدافند غ یشهر  یز ریبرنامه

) برای غیره(پناهگاه، مراکز امن و  یشهر  هایییابی کاربر مکان

در  یو شهرساز  یشهر  یدر طراح یاراض یپهنه کاربر  نیبهتر نییتع

 .سطح شهر زاهدان
 

 گیرینتیجه

 در مرکز مناسب رعاملیشهر زاهدان از نظر پدافند غ یکالبد تیوضع

 مهیشهر و به خصوص ن هایهیمناسب است و در حاش و کامالً 

 یساز مقاوم نی. بنابرااستنامناسب  نامناسب و کامالً  یشهر  یجنوب
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 یاصل تیدر اولو ستباییشهر م هایهیدر حاش ریپذبیمناطق آس

در شهر زاهدان  یشهر  یر پذیبیبرای کاهش آس یشهر  والنئمس

 باشد.

 
 .موردی برای گزارش وجود ندارد :قدردانیتشکر و 
 .موردی برای گزارش وجود ندارد :های اخالقیتاییدیه

این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول به  :تعارض منافع

راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه آزاد زاهدان 

 است.
گارنده ن/پژوهشگر اصلی، (نویسنده اول) یمرادقل زالهیعز: سهم نویسندگان

)، %٢٥( یشناسروش ،)، محمودرضا انوری (نویسنده دوم)%٥٠بحث (

 ).%٢٥( یشناسروش ،سیدغالمرضا میری (نویسنده سوم)
 این پژوهش با هزینه شخصی نویسندگان انجام شده است. :منابع مالی
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