
 

 مطالعه توسعه فیزیکی شهر بیرجند با معیار مخاطرات 
The Study of Physical Development of Birjand City Regarding 

the Environmental Hazards 
 

 ، 1 رستم صابري فر
  23/02/1392پذیرش:   07/12/1390دریافت:

 چکیده
شهرها در سایه فقدان قوانین و مقررات شهرسازي مناسب و به هنگام، 

دهند. به گسترش خود بر روي بسترهاي طبیعی مخاطره آمیز ادامه می
کند، به دلیل این شرایط ضمن آن که فراوانی این مخاطرات را بیشتر می

تراکم جمعیت شهرها، میزان تلفات انسانی را نیز به باالترین مقدار 
وضعیت رشد هدف اصلی مقاله توجه به دهند. ممکن افزایش می

شهر بیرجند و چگونگی پیشروي این شهر به سوي مناطق پر فیزیکی 
خطر است. براي پیگیري دقیق و علمی این روند، مطالعه حاضر با 
شیوه توصیفی و تحلیل به انجام رسیده است. داده هاي مورد نیاز از 
طریق اسناد و مدارك موجود و بررسی هاي میدانی گردآوردي شده 

استفاده از نرم افزارهاي آماري و  است. داده هاي گردآوري شده با
ابزارهاي تحلیلی و فنی(از جمله مدلهاي آنتروپی) مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که با ارتقاي این شهر به 

است، بلکه تراکم مرکز استان، نه تنها توسعه فیزیکی شهر تشدید شده
و این تراکم بدون توجه  ساخت و سازهاي شهري افزایش داشته است

است. به همین هاي خطرناك به انجام رسیدهبه عوامل خطرساز و پهنه
دلیل، دخالت هدفمند و قانونی براي هدایت ساخت و سازها و تدوین 
راهکارهاي اجرایی براي به حداقل رساندن خسارات و تلفات، 

 .رسدضروري به نظر می
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Abstract 
In spite of the lack of rules and regulations for 
urbanism, the cities are being developed upon 
dangerous natural-infrastructures. This condition not 
only exceeds the amount of these kinds of dangers, 
but it also increases the number of victims due to the 
high concentration of civil population to its highest 
possibility. This study aims to examine the physical 
development of Birjand and to determine how this 
city is developed into the dangerous areas. To this 
end, this research used descriptive and analytic 
methods, and the data were collected using the 
existing documents and observations. The results 
showed that after upgrading the city to the province 
center, not only the physical development of the city 
has been intensified, but also the concentration of 
the civil construction has been increased, though this 
concentration is distributed without considering the 
dangerous factors and areas. As a result, purposeful 
and legal intervention to direct house-building and to 
refine executive solutions for minimizing damages 
and victims seems necessary.. 
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 مقدمه .
 مهاجرت، و جمعیت رشد از متاثر شهرها، افزون روز رشد
 در زیاد تغییرات و برنامه بدون سازهاي و ساخت به منجر

 هايمکان در شهر فیزیکی توسعه ویژه به فضایی ساختار
 و آگاهانه هدایت روند، این. استشده طبیعی نامساعد

 نظریان،(طلبدمی را شهرها وسعهت اساسی سازماندهی
 در عمده مشکالت از یکی اکنون هم که چرا). 10 ،1381
 گسترش نحوه و مناسب جهت تعیین شهري، ریزيبرنامه

 بینیپیش و فعلی نیازهاي به جوابگویی براي شهر فیزیکی
 این در. )Kalanatr, 2007, 116(باشدمی آینده نیازهاي
-تاثیر عوامل به توجه با یفیزیک توسعه یابیجهت شرایط،

 با همگام که گیرد صورت ايگونه به باید آن، بر گذار
 محیط به خسارت کمترین شهر، مطلوب فیزیکی توسعه
 توسعه به زیست، محیط حفظ با بتوان و گشته وارد زیست
    .)Farid, 2003, 56(یافت دست نیز شهر پایدار

 لزوم ند،کمی پیدا افزایش شهرها جمعیت که همچنان   
 مطرح عمودي و افقی بعد در آنها فیزیکی توسعهکنترل 

 و فنی دقیق هايکنترل بدون وقتی شرایط این. شودمی
-زمینه را بزرگی انسانی هايفاجعه گردد، همراه مهندسی

 کشورهاي در خصوص به شرایط، این. کردخواهند سازي
 اهمیت ساز و ساخت هايهزینه به توجه که سوم جهان
 جایگاه دارد، شهرسازي ضوابط و قوانین رعایت از ريبیشت

 همین به. دهدمی اختصاص خود به را واالتري اهمیت و
 حوادث تلفات و خسارات میزان معموالً که است دلیل

 کشورهاي از بیشتر بسیار کشورها گونه این در طبیعی
 ,Chardon به کنید نگاه اطالع براي(باشدمی یافته توسعه

1999, 97.(  
 و بیشتر امنیت تضمین و روند این از جلوگیري براي   

 تا شود اندیشیده تدابیري باید شهري، جمعیت ترکامل
 و ساخت گسترش و فیزیکی توسعه روند در شهرها

 و طبیعی شرایط به توجه و ایمنی مسائل جدید، سازهاي
 تنگناهاي و مشکالت اما. قراردهند توجه مورد را خطرناك
 مهاجرت میان آن از که دارد وجود ارتباط این در متعددي

 و قوانین فقدان شهرها، در سرمایه کمبود و فقر گسترده،
 موجود، ضوابط و قوانین به توجهیبی و مناسب مقررات
 به. اندداده اختصاص خود به را بیشتري اهمیت و جایگاه

 این از برخی دارد، نظر در حاضر تحقیق منظور، این
) بیرجند(االندام متوسط شهر یک با اطارتب در را مشکالت

 است،بوده شاهد را بیشتري گسترش و توسعه اخیراً که
 از شدهانجام هايبررسی که چرا. قراردهد بررسی مورد
 به شهر این وسعت که دهدمی نشان کنونی تا 1335 سال

 بستري بر نیز طبیعی نظر از و است رسیده برابر 32 حدود
 .استاگردیدهبن ساز حادثه و خطر پر
 

 موضوع پیشینه
 منچسـتر  سـازه  هـاي طـرح  در انگلستان کشور در بار اولین

 حوضـه،  پسـت  هـاي زمـین  در سنگی زغال سطوح بزرگ،
ــاطق ــال من ــنگی زغ ــرزمین س ــايس ــع، ه ــیب مرتف  و ش

 معـدن  از ناشی فرونشینی و سیل وقوع احتمال توپوگرافی،
 نظر در شهر توسعه برابر در موانعی عنوان به همگی کاري،
 بـر  مصـر،  کشـور  در. )Moghimi, 2008, 57(شدند گرفته

 نقشــه تهیــه موجــود، آزمایشــی هــايچــاه ســوابق اســاس
 دارمشـکل  هـاي زمـین  پراکندگی و ماهیت ژئومورفولوژي،

 هـاي ویژگی ارزیابی منظور این به و گرفته قرار توجه مورد
) Cock et al., 1999, 89(شـهري  ریـزي برنامـه  براي زمین

 .شدداده تشخیص يضرور
 کنگـره  در محیطـی  ملـی  سیاسـت  قانون تصویب از پس   

 قبـل  محیطـی  تاثیرات ارزیابی به نیاز ،1969 سال در امریکا
 طـور  بـه  کشـورها  سـایر  و کشـور  ایـن  در توسعه ایجاد از

 ممانعـت  براي برزیل، در. قرارگرفت قبول مورد ايگسترده
 خطرنـاك،  و پرشـیب  منـاطق  به مساکن و شهرها توسعه از

 وضـع ) 1959(جنگـل  در توسعه قانون عنوان تحت قانونی
 بـه  معین ارتفاع یک از سازيساختمان آن، اساس بر که شد
 ).Ibid, 103(گردید ممنوع و قانونی غیر باال
 حاضـر  تحقیق شرایط با که خاص مطالعات با ارتباط در   

 عنـوان  بـا  مسینا مطالعه به توانمی دارند، بیشتري هماهنگی
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 اشـاره  "سوئیس در مانزینی شهر حومه توسعه ریزيبرنامه"
 مـانزینی،  شهر سریع توسعه با که داد نشان مطالعه این. کرد

 را شـهر  ایـن  ناپایداري و پیوسته شهر به اطراف هايحومه
 خطرات به نیز کرر بعدها ).Masina, 2003(اندداده افزایش
ــوط ــه مرب  اشــاره خــود مطالعــات در فعــال هــايگســل ب

 کـاربري  جایگـاه  و اهمیت ادامه، در ).Kerr, 2004, 1(کرد
 مطـرح  جـف  کارهـاي  در شهري خطرات کنترل در اراضی

 ).Perkis, 1982, 65(شد
 و شهرسازي و مسکن وزارت مطالعات دفتر نیز ایران در   

 مـورد  ایـن  در کتـاب  جلـد  دو اسالمی انقالب مسکن بنیاد
 و کشور وزارت ر،کشو شناسیزمین سازمان. اندکرده تألیف
 هـاي بررسـی  بـه  نیز شهري مسائل با مرتبط نهادهاي برخی

 بـه  تـوان مـی  جملـه  از. اندپرداخته خصوص دراین موردي
 اشاره آن چهارم جلد ویژه به و شهرسازي مباحث مجموعه

 ناپـذیر  انکار نقش به ،)1991(رهنمائی کتاب، این در. نمود
ــل ــی عوامـ ــعه در طبیعـ ــهرها توسـ ــه شـ ــپرداختـ . تاسـ
 شالوده" عنوان تحت خود تألیفی اثر در نیز ،)1994(مخدوم
 میـزان  و ژئومورفولـوژي  نقش بررسی به "سرزمین آمایش

-نموده توجه سرزمین آمایش هايطرح در عوامل این تأثیر

 .است
ــوق مطالعــات    ــا ف ــاي ب ــاب در) 1995(رجــائی کاره  کت
 مــدیریت و ســرزمین آمــایش در ژئومورفولــوژي کــاربرد"

 ايدامنـه  حرکـات  ارزیـابی  در ،)1999(محمودیان  ؛"محیط
 از ناشـی  مخـاطرات  ارزیـابی  در) 2005(حائري منجیل؛ در

 ســـاري و روســـتایی زمـــین؛ هـــايناپایـــداري و زلزلـــه
 در مـؤثر  محیطـی  مخـاطرات  بنـدي پهنه در ،)2007(صراف

 ارائــه" در ،)2007(کامیــابی تبریــز؛ شــهر فیزیکــی توســعه
 خطـرات  کـاهش  و پیشگیري رمنظو به مختلف راهکارهاي

 شـهر  فیزیکـی  توسـعه  در) 2008(عظیمی ؛"هالغزش زمین
 فیزیکـی  توسـعه  ریـزي برنامه" در ،)2003(هوشیار و تبریز

 را مسـتندي  پیشـینه  و نمود پیدا ادامه "اندام میانه شهرهاي
  .نمود فراهم ارتباط این در
 آن فـوق  در شـده  معرفـی  تحقیقـات  تمـام  مشترك نکته   

 تهدیـدهاي  در را مشـخص  عامـل  دو یـا  یک آنها که است
 رشـد  سـرعت  مبحـث  به و اندداده قرار توجه مورد موجود

 و طبیعــی موانــع ســمت بــه آن پیشــروي و شــهر فیزیکــی
 .اندداشته توجه کمتر خطرساز

 

  نظري مبانی
 گذشته درصد 50 مرز از اکنون هم جهان شهري جمعیت

-رفته فراتر رصدد 70 مرز از ایران در تعداد این و است

 شهرها تمام در جمعیت توزیع که است حالی در این. است
 2 تقریباً 20 قرن ابتداي در مثال، عنوان به. نیست یکسان
-می زندگی شهر کالن 14 در تنها هاانسان کل از درصد

 و رسیده درصد 20 از بیش به نسبت این امروزه. کردند
 درصد 30 از رباالت به مقدار این 2020 سال تا احتماالً

 شهرهاي کالن که است حالی در این. خواهدرسید
 به طبیعی مخاطرات به نسبت توسعه حال در کشورهاي

 نمونه، عنوان به. پذیرهستند آسیب پیچیده، بسیار دالیل
 رشد و شهر توسعه با اساساً زلزله از ناشی خسارات

 معناداري ارتباط) Fellman,1992, 25(آن دموگرافیکی
 توسعه که خطراتی به توجه شرایط این به توجه با. دارد

 یا و حذف براي ریزيبرنامه و کندمی تهدید را شهرها
 غیر ضرورتی آنها، از ناشی تلفات و خسارات تقلیل حداقل

 .رسدمی نظر به انکار قابل
 چندان شهري امور متولیان توسط اگرچه فوق، ضرورت   

 توسعه و رشد به همچنان شهرها و استنشده گرفته جدي
 را مسئله این الزم جدیت با محققان اما دهند،می ادامه خود
 به کنونی نگاه که امیدوارند و دهندمی قرار پیگیري مورد
-برنامه در پیش از بیش را طبیعی هايزیرساخت مقوله

-شبکه گسترش به جمعیت رشد چرا. نمایند وارد هاریزي

 و بخشیده سرعت شهري هايساخت زیر و ارتباطی هاي
 زمینه شهر، توسعه و رشد بودن برنامه بی دلیل به امر این

 ,Abdolahi(زلزله وقوع زمان در زیاد خسارات ایجاد

. سازدمی دوچندان را دیگر طبیعی حادثه هر یا) 111 ,2004

 



  

 SWOT 96ماتریس با شهري مدیریت در زیست محیط آموزش توسعه هاي استراتژي تدوین

 به نسبت پذیريآسیب شهرنشینی فرآیند واقع، در
 هادارایی و انسان تمرکز واسطه به را طبیعی مخاطرات

 برخی نتایج). Quarantelli, 2003, 25(دهدمی افزایش
 جهان شهري مراکز در ریسک که دهدمی نشان تحقیقات

 مناطق در شهر توسعه برنامه، بدون شهرنشینی دلیل به سوم
 و ساخت و شهر در نارسا مدیریتی اقدامات آمیز،مخاطره
 Lewis(استداشته چشمگیري افزایش نامناسب، سازهاي

and Mioch,2005, 52.( رشد که است حالی در این 
 میزان و ریسک معرض در موقعیت تدریج به شهر

 میزان متناسب، نا رشد با. دهدمی تغییر را خطرپذیري
 ,Chardon, 1999(تهدید معرض در هايدارایی و انسانها

 به که طوري به. یابدمی افزایش تصاعدي صورت به) 200
 و شهري قاعده بی  و یهرو بی گسترش بین رسد،می نظر

. دارد وجود مستقیم رابطۀ یک شهر پذیريآسیب افزایش
-گسل محدوده در شهرها گسترش جهت که زمانی امر این

...  و سیل و ریزش لغزش، از ناشی مشکالت یا باشد ها
 .رسدمی نظر به تربحرانی باشد، مطرح

 ریزيبرنامه که دهدمی نشان فوق در شده بررسی ادبیات   
 و طبیعی مخاطرات دانش از ايمجموعه بایستی شهري
 توسعه ریزيبرنامه هايفرآیند در خسارات ریسک تقلیل
 بتواند که طوري به. دهد قرار استفاده مورد توامان را شهر
 اصولی و منطقی توسعه و هاگاهسکونت مناسب یابیمکان
 و پذیريآسیب کاهش که نماید ساماندهی نحوي به را شهر
 سایر و) Nateghi, 2000, 205(زلزله از ناشی اراتخس

 سازگاري عدم که چرا. برساند ممکن حداقل به را حوادث
 را طبیعی گوناگون مخاطرات ایجاد زمینه طبیعی، محیط
 وجود به را محیطی و انسانی هايبحران و آورده فراهم

 در است قادر طبیعی بستر که آنجایی از همچنین. آوردمی
...  و هوا و آب شیب، خاك، و آب عوامل با رابطه

 ایجاد شهرها فیزیکی توسعه برابر در را هاییمحدودیت
 روند، این به توجهی بی ،)Azizpor, 1997, 68(نماید
 داده افزایش چشمگیري نحو به را ساز و ساخت هايهزینه

 .بخشدمی وسعت را نشینیحاشیه و

 تکنولوژي با طبیعی حوادث از برخی کنترل حال، هر به
 مطالعه در دلیل، همین به رسد،می نظر به ممکن غیر کنونی
 اقدامات تمرکز جاي به شهري، زندگی و طبیعی عوامل
 به بیشتري چه هر توجه طبیعی، هايفراینده کنترل روي

 به. است گردیده معطوف محیط از استفاده هايسیستم
 از تواندمی شهري ریزيبرنامه است، شده عنوان که طوري

 محیط امکانات و بشر هايخواست بین تعادلی طریق این
 شرایط این البته). Kaiser, 1998, 162(آورد فراهم طبیعی

 خطرات میزان که گستردگی و تناوب به توجه با
 زمینه باید کنند،می مطرح) Lavigne, 1999, 173(طبیعی

 . آورد فراهم را مناسب اقدامات
 ارتباط در جامعی و دقیق سیبرر تاکنون که این به توجه با
 به آمیزمخاطره طبیعی بسترهاي روي بر فیزیکی توسعه با

 است،نرسیده انجام به االندام متوسط شهرهاي در خصوص
 مورد نظري پیشینه از گیريبهره با دارد سعی بررسی این

 و لغزش و زلزله سیل، چون مخاطراتی بر تاکید با و اشاره
 زمین توگرافی و شیب به عمدتاً راخی موارد که...( و رانش

 مورد را بیرجند شهر توسعه چگونگی ،)هستند مربوط
 .قراردهد تحقیق

 

  هامواد و روش
-گرفته انجام تحلیلی -توصیفی تحقیق روش به مطالعه این

 کنترل نظر از. کندمی دنبال را کاربردي اهداف و است
 به. شودمی بنديطبقه میدانی تحقیقات گروه در نیز متغیرها

 محیطی تهدیدات در مدخل ذي هايمولفه ابتدا منظور، این
 و هانقشه از استفاده با درنهایت و شده اخذ نظري مبانی از

 شهر با ارتباط در آنها خطرپذیري میزان میدانی، اطالعات
 .استگرفته قرار بررسی مورد بیرجند،

 بیرجند شهر مطالعه، این در بررسی مورد محدوده   
 استراتژیک شهرهاي از یکی شهر، این. استشده ابانتخ

 با بیرجند. است جنوبی خراسان استان مرکز و کشور شرق
 تالقی محل در دریا، سطح از متر 1500 به قریب ارتفاعی

 جنوب، در باقران و شمال در شکراب هايکوه دامنه شیب
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 قرار دارد، متفاوت شیب مختلف درجهات ناهموار که بربستري
 را شهر بستر توپوگرافی که طبیعی عوارض مهمترین. استگرفته
 و قدیم بافت ماهورهاي تپه: از عبارتند دهندمی قرار تاثیر تحت
 پل(مرکزي و) کبوترخان(شمالی مسیل دو و شهر شمال بخش

 تقسیم جنوبی و میانی شمالی، بخش سه به را شهر عمالً که) باغ
-شده واقع شهر بیغر جنوب در که شهر سجاد مسیل و اندکرده

 جنوبی -شمالی جهت در شهر گستره از مقطعی چنانچه. است
 با و ناهموار بستري بر شهر که شودمی مشخص نماییم، تهیه

 .)Moradi, 1994, 26است(شده واقع ناهمسان شیب جهات
 خود جغرافیایی خاص موقعیت دلیل به که شهر این   

 اییباله سایر و زلزله خشکسالی، اثر در بارها
 قرار جدي تهدید مورد ،)Vafaeifard, 1995, 30(طبیعی
 و جمعیتی رشد دلیل به اخیر هايسال در است،گرفته

 این که استشده پذیرا را مهمتري مشکالت خود، فیزیکی
 بررسی و بحث مورد را آنها از بخشی دارد نظر در تحقیق

 . دهد قرار
 

  تحلیل و تجزیه
 با جنوبی و شمالی کوه تهرش دو میان در که بیرجند شهر

 همچون است،بوده روبرو طبیعی مختلف هايمحدودیت
 فاصل حد در را خود رشد که پایکوهی شهرهاي اکثر

 دهند،می ادامه)White, 1994, 48(کوهستان و دشت
 بروز با. بود نموده برقرار طبیعی پهنه دو این بین تعادلی

 تبدیل و نپیرامو هايآبادي تخلیه و اخیر هايخشکسالی
 تصور قابل غیر رشد با یکباره به استان، مرکز به شهر

 شدن غافلگیر با همراه روند این. شد مواجه جمعیت
 اراضی سمت به را شهر مناسب، ریزيبرنامه براي مسئولین
 .نمود هدایت آمیرتهدید و خطرناك

 
  جنوبی خراسان استان و ایران در بیرجند شهر موقعیت  .1شکل

 حدودي تا شهر شرقی و غربی هايبخش که آن وجود با
 عالوه نیز مناطق این شود،می تلقی توسعه مستعد و هموار

 و اقتصادي تنگناهاي با طبیعی، خاص مشکالت بر
-آورده عمل به جلوگیري شهر توسعه از ايویژه اجتماعی

 و کشاورزي اراضی واسطه به شرق سمت از که چرا. است
-حاشیه روستاهاي با ورتمجا دلیل به غرب جانب از

 آنها، با مرتبط تاسیسات و )Shahrdariha, 1996, 61(اي
 .استرفته بین از شهر توسعه امکان

 با بیرجند، شهر که گفت توانمی فوق شرایط به توجه با   
 :باشدمی مواجه توسعه نظر از زیر طبیعی تنگناهاي

: آن از ناشی هايخرابی و سیل به مربوط مشکالت) الف
 هايجریان ورود محدوده در شهر استقرار

 شمالی ارتفاعات از حاصل) 2 شماره شکل(هیدرولوژیکی
 به توجه با شرایط این). باقران و آباد مین(شهر جنوبی و

 خیزي سیل شرایط کننده تشدید فیزیوگرافی خصوصیات
 وجود به شهر براي را خطراتی آبریز، يحوزه از بخش این

 يحیطه به سرعت به جریانات نای که چرا. استآورده
 غربی – شرقی جریان با مسیل دو طریق از و وارد شهري

 تخلیه شهري اراضی از) کبوترخان و باغ پل هايمسیل(
 در شهر این دلیل، همین به. )Jahad Sazandegi(شوندمی
 شدید هايسیالب هجوم معرض در بار پنج اخیر سال سی
) بزرگ(خراسان جنوب شهر 14 بین در و گرفته قرار
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 Management(است داشته را شهري خسارت بیشترین

of Birjand Jahad, 1996, 20( .سازمان آن، بر عالوه 
 استداشته اعالم )103-99 ,1996(خراسان بودجه و برنامه

 و مورد 5 بیرجند هايسیل تعداد) اخیر سال 30 طی در(که
 در این. استبوده درصد 35 شهر این به خسارات میزان
 نیر شدید طوفان یک مدت، همین طی در که است حالی
-نموده وارد آن به هنگفتی خسارات و نوردیده در را شهر

 . است

 
 و جوان(پیرامونی ارتفاعات و بیرجند دشت در شهر موقعیت .2شکل

 )1385 سلیمان، فال
 در آن از ناشی هايتخریب و سیل خطر اساس، این بر   

 متعددي اقدامات که آن وجود با. است جدي بیرجند شهر
 مد شهر، در مطرح هايجریان و هامسیل ساماندهی براي
 این موجود شرایط به توجه با اما است،گرفته قرار نظر

 خطرات آن، بر عالوه. است نبوده مقصود به وافی اقدامات
 و نفوذ قابل غیر سطوح افزایش دلیل به سیالب، به مربوط
 هر) Saberifar, 2009(وجودم هايمسیل حریم به تجاوز
 هم متعددي مسیلهاي کلی، طور به. شودمی بیشتر روزه
 از که دهندمی قرار تاثیر تحت را بیرجند شهر اکنون

 دهل ،)ع(جعفر بن موسی مسیل به توانمی آنها مهمترین
...  و شاه عمر و شیراز بیدخت، باغ، پل دستگرد، کوه،

 .کرد اشاره
 شده اعالم هايمحدودیت: تارتفاعا سمت به هجوم) ب

 سمت به بیشتر چه هر شهر که استشده باعث قبلی
 این. نماید پیشروي باقران کوه رشته خصوص به ارتفاعات

 و دارد توجهی قابل پویایی کوه این که است حالی در

 شمالی دامنه در برخاستگی میزان به مربوط هايبررسی
 جهت و بوده دامنه این در برخاستگی بودن بیشتر نشانگر
 کوب، زرین و خطیب(است جنوب به شمال از نیز رانش
 ها،پدیده این از ناشی خطرات بر عالوه). 526 ،1381
 و افزایدمی شیب دامنه بر ارتفاعات سمت به شهر توسعه

 را ساز و ساخت به مربوط هايهزینه تنها نه امر این
. .. و خزش لغزش، به مربوط خطرات بلکه دهد،می افزایش

 ).3 شماره نقشه(سازدمی بیشتر هم را

 
 شیب وضعیت و بیرجند دشت در شهر موقعیت. 3شکل 

 در خیزيلرزه بندي تقسیم در بیرجند شهر: خیزيلرزه) ج
 این. دارد قرار بیرجند -فردوس ساخت زمین قلمرو

 خطر که شودمی بنديطبقه فعال مناطق شمار در محدوده
 سمت از که چرا. است زیاد آن در بزرگ هايزلزله وقوع
-می متصل نایبند گسل به غرب از و نهبندان گسل به شرق

 این هالرزه زمین ترینقدیمی از). 4 شماره نقشه(باشد
 است، داشته همراه به زیاد خسارات و تلفات که محدوده

 گسل فعالیت از ناشی میالدي 1336 سال زلزله به توانمی
 میالدي 1403 زلزله ریشتر، درجه 6/7 بزرگی با خواف
 ناشی میالدي 1650 سال زلزله نوزاد، گسل فعالیت از ناشی

 1687 و 1673 هايسال زلزله و بیرجند، گسل فعالیت از
 .نمود اشاره رود کشف گسل شدن فعال از ناشی میالدي
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 . جنوبی خراسان اصلی هايگسل .4شکل 

 ار شهر این متعددي هايزلزله نیز اخیر هايسال در   
 زمین به توانمی میان آن از که استداده قرار تاثیر تحت
 7 باقدرت 1947 سال لرزه زمین ،1979 سال در طبس لرزه

 قدرتمند زلزله سه. نمود اشاره بنیاباد گسل از ناشی ریشتر
 است افتاده اتفاق 1979 و 1941 ،1936 هايسال در دیگر

 محدوده اطراف در مهم هايگسل حرکت از ناشی که
 سایر. باشدمی محمدآباد و کریزان بنیاباد، مانند مطالعاتی

 بزرگاي با مطالعاتی محدوده در پیوسته وقوع به هايزلزله
. باشدمی اصلی هايگسل فعالیت از ناشی باالتر و ریشتر 5

-لرزه زمین درصد 14 که دهدمی نشان تاریخی هايبررسی

 آنها رصدد 3 حدود و ریشتر 5 از بیش افتاده اتفاق هاي
). 1383 زیستا، مشاور مهندسین(اندبوده ریشتر 6 از بیشتر

 با تنها ایران بدانیم، که شودمی بیشتر زمانی آمار این اهمیت
-سال بین(ریشتر 6 باالي زلزله 2100 مجموع از زلزله 12

 خود به را تلفات درصد 44 از بیش ،)2003 تا 1990 هاي
 باالي زلزله 95 با اآمریک که حالی در است،داده اختصاص

-کرده تجربه را تلفات درصد یک از کمتر تنها ریشتر، 6

 ).1383 حسنی، و 1384 آقاطاهر،(است
 هايگسل وجود هاییلرزه زمین چنین وقوع دالیل از یکی

 نقشه(شمالی بخش در خصوص به شهر داخل در متعدد
-گروه به منطقه این که این به توجه با. باشدمی) 5 شماره

 سازها و ساخت اغلب و دارد اختصاص فقیرنشین هاي
 تهدیدهاي ،)Saberifar, 2010(ندارند مناسبی استحکام

 .است آن متوجه بیشتري

 

 .شهر پیرامون و داخل مهم هايگسل از برخی .5شکل 

 که است آن نشانگر جمعیتی هايبررسی: جمعیت رشد) د
 ادتعد دائماً شده، انجام هايسرشماري طول در شهر این

 جمعیت که طوري به. استداده افزایش را خود جمعیت
 است،بوده نفر هزار 14 از کمتر 1335 سال در که شهر این
-رسیده برابر دو حدود به 1345 سال در یعنی بعد سال ده

 در و نفر هزار 47 حدود به 1355 سال در تعداد این. است
حدود  به 1370 سال در و نفر هزار 82 بیش به 1365 سال
-سال هايسرشماري. استکرده پیدا افزایش نفر هزار 100

 این در شهر این جمعیت که دهدمی نشان 85 و 1375 هاي
 رفته فراتر هزار 166 و 127 مرز از ترتیب به هاسال
 آخرین. )Governner of South Khorasan, 2011(است

 شهر جمعیت که دهدمی نشان 1390 سال در سرشماري
 از درصد 30 به قریبدر واقع، . استرسیده 174976 به

 .اندیافته تمرکز شهر این در جنوبی خراسان جمعیت
 است شده باعث بررسی مورد دوره طی در جمعیت رشد

 400 حدود به 35 سال در هکتار 128 از شهر وسعت که
 Zisata(76 سال در هکتار 2067 و 1355 سال در هکتار

Consultation, 2003( در هکتار 4000 به نهایت در و 
 سال، 50 مدت در دیگر، عبارت به. برسد 1385 سال

 دلیل همین به. استرسیده برابر 32 حدود شهربه وسعت
 روستاهاي و کشاورزي اراضی به تنها نه شهر این

 هجوم)بزرگ و کوچک روستاي 10 به قریب(اطراف
 تهدیدآمیزي و پرخطر هايپهنه ناچار به بلکه است،آورده
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-برنامه دلیل، همین به. استبرده ساز و ساخت زیر به را

 و ضوابط دادن قرار نظر مد و شهر رشد هدایت براي ریزي
-فاجعه بروز از جلوگیري براي ضروري هايدستورالعمل

. رسدمی نظر به ضروري شهر، در اجتماعی و انسانی هاي
 روند شهر، توسعه و جمعیت یافتن وسعت وجود با که چرا

 جدید شرایط با را خود است وانستهنت سازها و ساخت
 واحدهاي کل 1335 سال در مثال، عنوان به. سازد هماهنگ
 این از که استبوده واحد 3602 بیرجند شهر مسکونی

 خشتی، -آجري درصد 33 آجري، درصد 1 حدود تعداد
 گلی درصد 11 خشتی، درصد 52 چوبی، درصد 1 از کمتر

 قریب شرایط این. )ISB, 1958(اندبوده نامشخص بقیه و
 دوامبی مصالح درصد 20حدود  با همچنان بعد سال 50 به
 نتوانسته ،)Zista Consultation, 2005(بادوام نیمه و

 جدید خطرات و باشد گوجواب را کنونی نیازهاي است
.  دهد پوشش را پرخطر مناطق سوي به شهر توسعه از ناشی

 طبقه سه زا بیش هايساختمان تعداد که است حالی در این
-نموده پیدا افزایش برابر 5 حدو به درصد، 1 از کمتر از

 جمعیت تراکم که است آن است مهمتر بسیار نکته. است
 دهدمی نشان امر این و استشده بیشتر خطر پر مناطق در
 این اهمیت. شودمی بیشتر روز به روز شهر خطرپذیري که

 هاينقشه معموالً بدانیم، که شودمی بیشتر زمانی موضوع
 پذیريآسیب توزیع هاينقشه عنوان به جمعیت، توزیع
 .)Zahraei and Ershad, 2006, 287(شوندمی برده بکار

 شهر که گفت توانمی ،فوق شرایط مجموعه به توجه با   
 فیزیکی توسعه بر طبیعی خطرات از بستري در بیرجند
 بافت و فرم و دهدمی ادامه خود گسیخته لجام و سریع

 افزایش ممکن حداکثر به را پذیريآسیب دامنه نیز هريش
 شانون آنتروپی فرمول از استفاده با که طوري به. استداده
 که گردید مشخص بیرجند شهر تراکمی حوزه 52 براي
 0006/1 به 1 از اخیر سال 30 طی در آنتروپی میزان

 شهر که است آن بیانگر شرایط این. استنموده پیدا افزایش
 گسترش قواره بی و افقی صورت به متراکم توسعه يجا به

 .استنموده پیدا

 شهر بافت و فرم که نمود عنوان توانمی اساس، این بر   
 زلزله جمله از و طبیعی بالیاي از بسیاري مقابل در کنونی

 در که چرا. باشدنمی ایمن نتیجه در و بوده ناپذیرانعطاف
 و آیدمی پایین خطر احتمال ضریب پدیر،انعطاف بافت یک
 لحاظ از تودرتو و متراکم بافت و فرم یک در مقابل در

 .یابدمی افزایش پذیريآسیب ضریب ساختمانی
 خطر بنديپهنه به نسبت مطالعه این در که آن وجود با   

 اطالعات هايسیستم از استفاده با و شده اقدام شهر براي
 فیزیکی و ديکالب شرایط و هاکاربري ترکیب و جغرافیایی

 و کاهش براي متناسب اقدامات و خطرپذیري میزان شهر،
 اختالف دلیل به لیکن آمده، دست به موارد، این حذف یا

 این ارائه از مسئولین، از برخی با آمده وجود به نظرهاي
 .استشده خودداري حاضر مطالعه در هانقشه

 گیري و بحث نتیجه
 بستري بر بیرجند شهر که دهدمی نشان موجود هايبررسی

 حالی در این. استگردیده بنا طبیعی هايمحدودیت از
 برابر چندین اخیر دهه چند طی در شهر جمعیت که است
 همراه به جمعیت طبیعی غیر افزایش واقع، در. استشده
 مشکالت از ايمجموعه طبیعی، ناهمساز بستر و زمینه

-بی اب چنانچه که استنموده مطرح را ایمنی به مربوط

-زمینه گردد، مواجه شهري ریزانبرنامه و مسئولین توجهی

 است حالی در این. خواهدبود مختلف هايبحران بروز ساز
 جمعیتی هايگروه ترینفقیر به شهر مناطق خطرترین پر که

 ساختمانی، مصالح بودن دوام بی و استیافته اختصاص
 اليبا هايتراکم و مهندسی هاينقشه از گیريبهره عدم

 نوع هر بروز صورت در که دارد آن از حکایت جمعیتی،
 قابل غیر وارده خسارات و تلفات میزان طبیعی، حادثه
 نشان شرایط این. باشدمی ناپذیرجبران نتیجه در و تصور

 ریزيبرنامه به نسبت باید شهري متولیان که دهدمی
. نمایند اقدام محیطی خطرات کاهش براي دقیق و هدفمند

 براي پروانه صدور نحوه تغییر اقدامات، مهمترین از یکی
 مناطق در که طوري به. استمناطق سایر و خطر پر مناطق
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 و فنی اصول رعایت به بیشتر توجه ضمن خطر، پر
 استقرار جهت و طبقات تعداد دادن قرار نظر مد مهندسی،
 براي شرایط این. نماید پیدا اساسی اهمیت...  و ساختمان

 و بیشتر خطرات با که شهر جنوبی و الیشم هايبخش
 در. دارد بیشتري جایگاه و اهمیت روبرویند، ترياساسی

 ،رسدمی نظر به شرایط جمیع به توجه با و حال عین
 خطرات با غربی و شرقی جهات در شهر توسعه پیگیري
 مطالعه نتایج سایر). 6 شمارهشکل (باشد همراه کمتري
 :نمود خالصه شرح این به توانمی را کنونی

 
 جهات مناسب توسعه شهر..  6شکل 

 چندانی مشکل طبیعی نظر از که جهاتی در شهر توسعه -
 تعداد که استشده باعث) شرق و غرب(است نداشته
 وارد شهر محدوده به روستایی، هايسکونتگاه از زیادي
 بی به منجر متعدد، مشکالت بر عالوه عامل، این. شوند
. استگردیده آن پذیريآسیب زایشاف و شهر شدن قواره

 این در که روستایی نقاط از بسیاري که است حالی در این
 دلیل به اند،گردیده اضافه شهري مجموعه به روند

 روستایی، بافت و دوام کم مصالح مساکن، فرسودگی
 .اندنموده دوچندان را شهري تاثیرپذیري

 زهاسا و ساخت سریع پیشروي شهر، برنامه بی گسترش -
 و کوچک هايگسل از ايمجموعه که(شمالی مناطق به

 احتمال و شده باعث را) استداده جاي خود در را بزرگ
 این که است حالی در این. استنموده بیشتر را خطرپذیري

 بخش سازهاي و ساخت هجوم است نتوانسته توسعه

 و شیب بر عالوه بخش، این در. نماید کند را جنوبی
-سیل خطر ها،آبراهه از ايمجموعه ن،آ از ناشی عوارض

 کنونی توسعه روند واقع، در. اندنموده تشدید را خیزي
 جهت گرفتن نظر در بدون که است نحوي به بیرجند شهر

 باال خیز،لرزه منطقه به را شهر پیوستن احتمال ها،گسل
 لحاظ به بیرجند که است آن مهمتر هکتن. استبرده

 گوناگون هايمسیل وجود و تدش ثقل مرکز در قرارگیري
. باشدمی باالیی خیزيسیل پتانسیل داراي آن، پیرامون در

 میزان منظقه، یک جغرافیایی شرایط که داشت توجه باید
-وخیم یا(خطرات ایجاد به کمک با را محیطی پذیريآسیب

 .دهدمی افزایش ،)موجود خطرات کردن تر
-اصلی عنوان هب بیرجند شهر که است آن دیگر مهم نکته   

 نقش داراي جنوبی، خراسان استان جمعیتی کانون ترین
 خواهد طبیعی و انسانی هايبحران بروز مواقع در حیاتی

 شرایط اکنون، هم شهر این که است حالی در این. بود
 و ساخت در باید و نداشته طبیعی محیط نظر از مناسبی
 مال و نجا حفظ به تنها نه موجود هايریزيبرنامه و سازها
 این رسانی امداد نقش بلکه نمود، توجه آن در ساکن مردم

 .نبرد یاد از پیرامونی نقاط سایر براي را جمعیتی مهم کانون
 

 پیشنهادات 

 حتی الزم، تمهیدات دادن قرار نظر مد با شودمی توصیه -1
 که نماید پیدا توسعه) غرب و شرق(سمت به شهر االمکان
 به شهر توسعه که صورتی در. دارد کمتري پذیريآسیب
 است، ناپذیر اجتناب پذیرآسیب مناطق و هاگسل سمت

 و هاساختمان سازي مقاوم با ارتباط در الزم تمهیدات
 .آیدعمل به...  و طبقات محدودیت رعایت تاسیسات،

 بسترهاي بودن آمیزهمخاطر دلیل به که رسدمی نظر به -2
 چنین در سکونیم واحدهاي از برخی ناچار به طبیعی،
 از جلوگیري منظور به. کرد خواهند پیدا استقرار مناطقی

 آنها به وابسته تاسیسات و اماکن این بعدي، مشکالت
 احتمالی مشکالت تا گیرند قرار ايبیمه پوشش تحت
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-داشته کمتري اقتصادي و اجتماعی پیامدهاي شده، حادث

 .باشد
 از جلوگیري يبرا مردم به الزم اطالعات ارائه با باید -3

 تقلیل به نسبت موجود، هايآبراهه و هامسیل حریم تصرف
 .کرد اقدام سیالبی، هايجریان بروز از ناشی هايآسیب

 و حساس مراکز استقرار با ارتباط در ریزيبرنامه -4
 حوادث پیامدهاي تواندمی امن، مناطق در امدادرسان

 .دهد کاهش ممکن حداقل به را انسانی و طبیعی

 هايگسل تعداد رسدمی نظر به که این به توجه با -5
 شده تعیین موارد از بیش شهر، پیرامون و داخل در موجود
 .پذیرد صورت ارتباط این در تريدقیق مطالعات باشد،

 طور به خطرساز عوامل تمامی مطالعه این در که آنجا از -6
-می پیشنهاد است، گرفته قرار مطالعه و بررسی مورد کلی

 از یک هر خطر دامنه و تاثیر بعدي، تحقیقات در دشو
 گیرد قرار پژوهش مورد مجزا طور به خطرساز عوامل
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