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 چکیده
اصول پدافند  جمله ازدر ارائه خدمات شهری، توجه به برخی اصول 

غیرعامل در ساختارها، سبب افزایش کارایی سیستم شهری در راستای 

شود.  یمارائه خدمات بهتر به شهروندان و همچنین توسعه شهر پایدار 

که پیشگیری و کاهش  بر طبق اهداف اصول پدافند غیرعامل

 در GIS های مهم یتقابلمخاطرات طبیعی و انسانی است و همچنین 

ـ  تحلیل فضاییگیری بهتر، این پژوهش به  میتصمیزی و ر برنامهینه زم

پدافند غیرعامل اصول مکانی مراکز انتظامی در شهر بیرجند بر اساس 

ماهیت و  لحاظ به و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش است. پرداخته

دو صورت  به ها داده یآور جمع باشد. روش می تحلیلی ـ روش توصیفی

تحلیل،  در استفاده مورد باشد. تکنیک یم پیمایشی مطالعات و یا کتابخانه

(، مبتنی بر نظر کارشناسان و AHPمراتبی ) نیز فرآیند تحلیل سلسله

های هر معیار در  ینهگزمعیار و  17، ها شاخصمقایسه زوجی بین 

 45.89سیستم اطالعات جغرافیایی است. نتایج نشان داد که بیش از 

امل مناسب و بسیار درصد از سطح شهر بر اساس اصول پدافند غیرع

فضایی مراکز انتظامی در ـ  ی وضعیت مکانیطورکل بهباشد.  یممناسب 

وجود برای افزایش کارکردی  ینا با .شهر بیرجند تقریباً مطلوب است

 باشد. یمبهتر این مراکز، در برخی موارد نیاز به بازنگری و تغییرات 

 

یرعامل، مراکز فضایی، اصول پدافند غـ  تحلیل مکانی واژگان کلیدی:
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Abstract 
While providing urban services, paying attention to 
some principles including the principles of passive 
defense in structures increases the efficiency of 
urban systems to provide better services to citizens 
as well as develops a sustainable city. According to 
the goals of the principles of passive defense which 
are the prevention and reduction of natural and 
human hazards, and also according to the important 
capabilities of GIS in planning and better decision-
making, this study conducted the location-spatial 
analysis of police stations in Birjand city based on 
the principles of passive defense. In terms of goal, 
this study was practical and it was descriptive analytical 
in terms of nature and purpose. Furthermore, the data in 
this study were collected by the use of libraries and 
survey. The technique used in the data analysis was the 
Analytic Hierarchy Process (AHP), which was based 
on experts’ opinions, paired comparison between 
indicators, 17 criteria and options for each criterion 
in Geographical information System. The results 
show that more than 45.89 percent of the city is in 
good and very good conditions based on the 
principles of passive defense. Overall, the situation 
of the location-spatial police stations in Birjand is 
almost favorable. However, to increase the 
performance of these centers, they need to be 
reviewed and changed in some cases. 
 

Keywords: Analysis Location-Spatial, principles of passive 
defense, Disciplinary centers, Geographical information 
System, Analytic Hierarchy Process, Birjand of city. 
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 مقدمه 
یدارترین پاین و مؤثرتریکی از  عنوان بهپدافند غیرعامل 

ی دفاع در مقابل تهدیدات همواره مدنظر اکثر ها روش

ی کشورهایی مانند و حتکشورهای جهان قرار داشته است 

  برخورداری از توان باالی وجود بای شوروآمریکا، 

    اند داشتهای توجه  یژهو صورت بهنظامی به این موضوع 

(Saegh abadi,2009: 76 .) لذا در سطوح مختلف

حال توجه به اصول پدافند غیرعامل در ها، یزیر برنامه

ی اجرایی در ها طرحافزایش است. تجربیات مختلف از 

یزی را ر برنامهکشورهای گوناگون نقش اساسی این نوع از 

 ها بحرانی انسانی و کاهش ها گاه سکونتدر پایداری 

یکی از  (.Hamm,2002: 4) دهد. یمیید قرار أمورد ت

یزی شهری است. ر برنامهید، در سطح تأکسطوح مورد 

یزی و طراحی شهری ارتباط مستقیمی با مباحث و ر برنامه

از  هرکداماصول پدافند غیرعامل دارند. از طرفی 

های دیگر باید اصول  یکاربرها خود، در مجاورت  یکاربر

مجاورت  که چراود. رعایت بش ها آنپدافند غیرعامل در 

 مؤثریا دسترسی یک کاربری به کاربری دیگر بسیار 

 مانند شهری خدمات ارائه و توزیع تولید، باشد. مراکز یم

 برق تأسیسات شهر، آب منابع و مخزن اراضی، کاربری

 اورژانس، شهری، گاز تأسیسات مرکز مخابرات، شهر،

 مسیرهای و مترو شهرداری، فرمانداری، ی،نشان آتش

 از ...و ها؛ مراکز امنیتی و انتظامی یمارستانب، ونقل حمل

 شهر سطح در راهبردی و خدماتی عمومی فضاهای جمله

 اند شده  واقع پژوهش مورد کمتر که هستند منطقه و

(Ziari, 2010: 31-33 .)تجهیزات به توجه با امروزه 

 و احداث گزاف هزینه با که نوینی های یفناور و جدید

مستقیمی  ارتباط و گیرند یم قرار ی شهریردارب بهره مورد

  اختالل هرگونه دارند، شهر کارکردهای سایر باها  آنکه 

  نماید یم فلج را کارکردهای شهری دیگر ،ها آن در

(Kamran and Hosseini,2011: 217.)  

 توجه به این موضوعات و اصول پدافند از این رو

کی از مراکزی که ی رسد یمنظر  غیرعامل، مهم و اساسی به

رعایت  ها آنیابی  مکانبایستی اصول پدافند غیرعامل در 

طرف توزیع   یک ازکه  شود، مراکز انتظامی شهری است

مناسبی در سطح شهری داشته باشند و از طرف دیگر 

توان با استفاده  می لذاها را نیز افزایش دهد.  یدسترسمیزان 

کاستی را در های پیشرفته امروزه، برخی از  یستمساز 

های شهری کاهش داد. سیستم اطالعات  یزیر برنامه

که توان  باشد یمها  یستمسیکی از این  1(GIS) یاییجغراف

گیری بهتر را در اختیار کارشناسان قرار  یمتصمو قدرت 

ها و خدمات  یکاربرتوان  یمدهد. براساس این سیستم  یم

 لحاظ ازمختلف در شهرها و مناطق را نسبت به همدیگر 

مکانی بررسی نمود و در راستای ـ  توزیع فضایی

ی را پیشنهاد تر مناسبی ها طرح، ها برنامهیری بهتر گ هدف

مقایسه  لحاظ ازتوان  یمداد. اصول پدافند غیرعامل را 

ها و خدمات مختلف نسبت به همدیگر بررسی  یکاربر

استقرار هر مرکز خدماتی، دارای  واقع در که چرانمود. 

که نباید از آن غافل شد. مراکز انتظامی نیز از  ستاصولی ا

این قاعده مستثنی نیستند و بایستی در ارتباط به دیگر 

خدمات و مشخصات طبیعی و انسانی دیگر استقرار و 

مرکز استان  عنوان به شهر بیرجندی کنند. رسان خدمات

جمعیت استان  سوم یک خراسان جنوبی و استقرار بیش از

آن، داشتن جمعیت بسیار کم دیگر نقاط شهری در  در

استان و با توجه به فاصله بسیار کم این شهر تا مرز با 

مرکز استان که در  عنوان به شدن واقعکشور افغانستان و نیز 

کشوری استقرار دارند،  دو  درجهآن نهادها و مراکز مهم 

 بررسی مورد مناسبی جهت دارای اهمیت است. این شهر

 پدافند تمهیدات و شهری نظام خصوص در یقتحق و

باشد. در این پژوهش هدف بررسی و  یم آن در یرعاملغ

فضایی مراکز انتظامی شهر بیرجند براساس ـ  تحلیل مکانی

 یاییجغرافاصول پدافند غیرعامل در سیستم اطالعات 

(GIS ،)ی که بتوان وضعیت مراکز ا گونه بهباشد.  یم

ا با رویکرد پدافند غیرعامل انتظامی در شهر بیرجند ر

ها، خدمات و عوامل، مشخص  یکاربرنسبت به دیگر 

 نمود.
______________________________________ 
1. Geographical Information System 
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 مبانی و پیشینه نظری
نمودن  ی و مصونساز آمادهپیشگیری و رعایت تمهیدات، 

در مقابل هر نوع بحرانی،  ساز انسانعوامل انسانی و 

 :Us Military Glissary,1998است )تدبیر  دهنده نشان

ها  یبآسو  ها بحرانط کنونی که تعداد وقوع (. در شرای45

تغییر  هرحال در روز روزبهیافته است و   یشافزا شدت به

درخصوص موضوع پدافند  مدخلبنابراین ضرورت ؛ است

معنای  غیرعامل کاری بس هوشمندانه است. پدافند به

حفظ جان مردم، تضمین امنیت، صیانت از تمامیت ارضی 

پدافند غیرعامل  (.Ahmarloei,2010: 13) مواقعدر همه 

ید آن بر روی مدیریت پیش از بحران تأکنیز که بیشتر 

ای که موجب  یرمسلحانهغاقدام  هرگونهبه  باشد، یم

ش ه ا س ک ری یبآ ذی عاد  پ ب ا    ، انسانی مختلفدر 

     یی ناشیها بحرانو... در مقابل  یساتتأس، ها ساختمان

جنگ، ) یانسانل زلزله، سیل و...( و عام) یعیطباز عامل 

 Ehtemad,2010: 67) شود. یمشورش و...( گفته 

یگر پدافند غیرعامل، د  عبارت  به (.Spilerman,2005: 12؛

یری کارگ بهگردد که مستلزم  یماقداماتی اطالق  به مجموعه

شدن خسارات توان از وارد یماجرای آن  و بانبوده  افزار جنگ

ساس نظامی و سیسات حیاتی و حأت مالی به تجهیزات و

انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این  و تلفاتیرنظامی غ

 دادرا به حداقل ممکن کاهش  و تلفاتخسارات 

(Eskandari,2011: 17.)  بیشتر کارشناسان داخلی پدافند

ید بر بعد دفاع پیشگیرانه در برابر تأکغیرعامل را با 

 .اند کرده)عامل انسانی( تعبیر  حمالت دشمن

(Movahedi nia,2004: 3(.) Nabati,2010: 15 .)

(Asgharian ,2004: 16.) 
 ها آناز طرف دیگر توزیع تسهیالت و خدمات و کیفیت 

 ها آنناپذیری با رفاه اجتماعی پیوند دارند.  یکتفک طور به

ای همچون نابرابری  یهحاشتوان از موضوعات  ینمرا 

 باید کرد. تفکیک شخصی های آزادی و شهروندان

ها و بهترین آنها از  نشان کرد که حتی زیباترین مکانخاطر

    لحاظ موقعیت دسترسی و زندگی اگر با فقدان یا 

   ضعف دسترسی به منبع و امکانات مواجه باشد، 

 باشد مفید و بخش لذت ساکنان تواند برای رفاه نمی

(Boyne,2002, 105.) 

تواند تا حدودی  یمپدافند غیرعامل و رعایت اصول آن 

ویکردش، بخشی از توزیع عادالنه خدمات را با توجه به ر

 (. پدافندLacina,2002: 276)ثیر قرار دهدتحت تأ

 که باشد یم بحران مدیریت یها شاخه از یکی یرعاملغ

 باشد یمجنگ و مسائل داخلی  آن با مرتبط بحران نوع

(Kamran and Hosseini,2011: 67.)  امروزه در

 انجام از قبل و اول ولویتا یزی شهری، درر برنامه

 تأسیسات فرم مصالح، )نوع بنا استحکام در مطالعات

 غیرعامل پدافند الزامات (؛در ارتفاع و مدفون نیمه مدفون،

مدنظر قرار  حجم( و ارتفاع ارتباطات، ها، یدسترس)

 و تأسیسات ها یرساختز یابی مکان واقع درگیرد.  یم

 وضعیت و طبیعی بستر با متناسب شهری و خدمات

 Banergeet,1998:23).) گیرد بایستی صورت انسانی

 اساسی اقدامی شهری، تأسیسات یابی و نحوه استقرار مکان

 پدافند الزامات نقش و ارزیابی است. بررسی ای یهپا و

 اقدامی شهری تأسیسات و مراکز یابی مکان در غیرعامل

 و ناپایداری آن باعث در تأخیر و است ضروری

 و حل راه انتخاب بنابراین؛ گردد یم شهر پذیری یبآس

 منطبق الزم یسازوکارها بررسی و بهینه الگوی به دستیابی

 برنامه قانون با مطابق. طلبد یم را روز فناوری تحوالت بر

 و ملی  امنیت اساسی موضوع محورهای از یکی توسعه، پنجم

 ها یزیر برنامه در بایستی که است یرعاملغ پدافند بحث دفاع،

 (.Kamran and Hosseini,2011: 54) شود حاظل

 

 دفاع غیرعامل نظر ازمشخصات مراکز انتظامی 

لزامات اقداماتی یرعامل مجموعه غپدافند  اصولو  ا

توان به  یم ها آنیری کارگ بهبنیادینی است که در صورت 

یزی شهری نائل آمد. ر برنامهیرعامل در غاهداف پدافند 

 از: این اصول عبارتند
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ی ایمن در سطح شهرها، تعیین مقیاس ها عرصهاب انتخ

فعالیت در فضا، پراکندگی در  ی استقرار جمعیت و ینهبه

جغرافیا، و  تهدیداتبا  متناسب عملکردهاتوزیع 

ی حیاتی، ها سازهسازی  یمنای استحکامات و ساز مقاوم

 (.Modiri,2010: 65-67) عملکردهایابی استقرار  مکان

توان در موارد زیر خالصه  یمرا یرعامل غاصول پدافند 

 نمود.

 ها یکاربریابی بهینه  مکانـ 

 مجاورتتوجه به اصول سازگاری و ـ 

 حساس های مهم، حیاتی و یکاربری بند دستهـ 

 سازی مقاوم ی امن وها سازهایجاد ـ 

 های بهینه ارتباطی یسترسـ د

 پراکندگی یی وتمرکززداـ 

هری )آب، برق، های حساس ش یرساختزجانمایی بهینه ـ 

 (...و گاز

در انتخاب مکان  (.Yasi,2011: 28-34) یپراکندگـ 

مناسب برای مراکز انتظامی مطابق با اصول پدافند 

و مهندسی  غیرعامل باید در ابتدا عوامل محیطی، فنی

یابی مطالعه و بررسی شود تا تبعات عدم  مکاندخیل در 

 یساتتأسدد. نگر ساز مشکل پارامترها این در دقت و مطالعه

وضعیت  محیطی، یستز مسائل یی،وهوا آب شرایط بنایی،زیر

یزی، مسیرهای خ لرزهشناسی و ژئوتکنیکی، شرایط  ینزم

یی و پراکندگی، ایجاد تمرکززدادسترسی، امکانات فنی، 

ی، فاصله از برخی مراکز ساز مقاومی امن و ها سازه

 مختلف تجاری، آموزشی، بهداشتی حساس، ارزیابی بافت

عواملی است که در این  جمله از و... محالت، شیب،

 یردگمطالعات حتماً باید مورد کنکاش و بررسی قرار 

(Menshadi, 2011: 142-144.) 

ی ها مکان یزی شهری انتخابر برنامهدر  یکل طور به

مراکز  جمله ازهای شهری  یتفعالمناسب برای هریک از 

سه مسئله مهم  انتظامی با رویکرد دفاع غیرعامل باید به

 توجه شود.

های  یتفعالدر مکان با  موردنظرسازگاری فعالیت . الف

 .جوار هم

گیرند باید  یمهایی که در حوزه نفوذ همدیگر قرار  یکاربر

ی فعالیت با یکدیگر منطبق بوده خوان و همسنخیت  نظر از

های دیگر نگردد.  مانع انجام فعالیت موجب مزاحمت و و

توان به کامالً  یمسازگاری  نظر ازها  یکاربراین اساس  بر

ناسازگار  و کامالً سازگار، نسبتاً سازگار، نسبتاً ناسازگار

 (.Kamran and Hosseini,2011: 57)نمود تقسیم 

 .موردنظرمطلوبیت مکان برای استقرار فعالیت . ب

 با نیازهای منطقه. موردنظربودن مکان و فعالیت  مناسب. ج

دون درنظر داشتن معیارهای مناسب توجه به این مسئله ب

ی از معیارها ا مجموعهبنابراین تعیین ؛ باشد ینمیر پذ امکان

برای تعیین مکان مناسب جهت هر فعالیت شهری الزامی 

 (.Rashidi,2011: 39) خواهد بود

 

 برای انجام تحقیق AHPو  GISلزوم انتخاب 

ها  یستمسیکی از این سیستم اطالعات جغرافیایی، 

گیری بهتر را در اختیار  یمتصمکه توان و قدرت  شدبا یم

توان  یماساس این سیستم دهد. بر یمکارشناسان قرار 

ها و خدمات مختلف در شهرها و مناطق را نسبت  یکاربر

مکانی بررسی نمود و ـ  توزیع فضایی ازلحاظبه همدیگر 

ی تر مناسبی ها طرح، ها برنامهیری بهتر گ هدفدر راستای 

 لحاظ ازتوان  یمد داد. اصول پدافند غیرعامل را را پیشنها

ها و خدمات مختلف نسبت به همدیگر  یکاربرمقایسه 

استقرار هر مرکز خدماتی،  واقع در که چرابررسی نمود. 

که نباید از آن غافل شد. مراکز انتظامی  دارای اصولی است

نیز از این قاعده مستثنی نیستند و بایستی در ارتباط با 

دمات و مشخصات طبیعی و انسانی دیگر استقرار دیگر خ

مراتبی نیز با  فرآیند تحلیل سلسله رسانی کنند. و خدمات

های آن دارای ساختار مناسبی جهت  یتقابلتوجه به 

ها و همچنین سنجش موضوعات مختلف  یکاربرارزیابی 

مراتبی نیز  از آیند تحلیل سلسله استفادهفضایی با ـ  مکانی

های آن دارای ساختار مناسبی جهت  یتبلقابا توجه به 
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ها و همچنین سنجش موضوعات مختلف  یکاربرارزیابی 

است. در این روش  GISاز  استفادهفضایی با ـ  مکانی

، شده  گرفتهورودی درنظر  عنوان به دو دوبههای  یسهمقا

گردد. سیستم  یمخروجی تولید  عنوان بهی نهایی ها وزن

ارشناسی استوار بوده و امکان پایه دانش کگیری بر یمتصم

نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و در مسئلهکردن  فرموله

لذا  (.Ahzimia ae al,2010: 73) داردو کیفی وجود 

گیری و ارائه  یمتصمتوانند در  یم GISاین روش در کنار 

 فضایی مناسب عمل نمایند.ـ  الگوهای مکانی

 

 پیشینه تحقیق

 صورت بهی، تحقیقاتی چه بررس موردینه موضوع زم در

است که به  شده  انجاممستقیم و چه غیرمستقیم با موضوع 

 شود. یمچند مورد اکتفا 

یرعامل و غ(، به بررسی پدافند 1390) فرجی مالیی،

ی دفاعی پرداخته است. نتایج، حاکی از آن است شهرساز

ترین اصول  یاصلکه پراکندگی، پوشش و استحکامات از 

ی بنیادینی چون: راهکارهادنبال آن  ه بهدر ایمنی بوده ک

و...  های بهینه یابی مکانها، تعیین  یو دسترساعمال اصولی 

(، در 1390) همکاران، کند. همچنین علوی و یمرا مطرح 

مکانی مراکز  ـپژوهشی به تعیین موقعیت بهینه فضا 

انتظامی شهر تهران با استفاده از سیستم اطالعات 

 استفادهپارس پرداخته است. با  تهرانجغرافیایی در منطقه 

 کهنتیجه گرفتند  (MCE)از روش ارزیابی چندعامله 

مکانی فعلی مراکز نیروی انتظامی منطقه  ـموقعیت فضایی 

 پذیر یبآسمواقع بحران،  ؛ و دردرست نیست پارس تهران

 موردمکانی در منطقه ـ یر فضا بجایی و تغ هو نیاز به جاب

(، به بررسی 1391زاده دلیر، ) ینحس ضرورت دارد. مطالعه

کید بر أتوسعه پایدار شهری با ت یرعامل وغپدافند 

شهر تبریز از منظر جنگ پرداخته است.  پذیر کالن کاربری

 های مرکزی شهر و محدوده دهد مناطق و یمنتایج نشان 

غربی شهر با توجه به تجمع  غربی و شمال حواشی جنوب

ر نامناسب و بحرانی تهدیدپذی های خطرزا و یکاربر

(، در پژوهشی به 1390تشخیص داده شدند. زرقانی، )

گزینی  امنیتی در آمایش و مکان ـ تحلیل مالحظات، نظامی

کید بر استان خراسان أهای نظامی با ت استقرارگاه مراکز و

پردازد. در این تحقیق جایگاه و نقش مالحظات  یمرضوی 

سیسات تأ زینی مراکز وگ امکانامنیتی در استقرار و  ـ دفاعی

شود.  یمتحلیل  نظامی استان خراسان رضوی تجزیه و

با توجه به نوع، ماهیت  نیا مدل حافظ براساسکه   یطور به

گزینی مناسبی برای استقرار  سیسات نظامی مکانأت مراکز و

( به 1389همکاران )شده است. پریزادی و  یشنهادپآن 

مل در شهر سقز بررسی و تحلیل تمهیدات پدافند غیرعا

. آنها ضمن بررسی اند پرداختهتحلیل به در رویکردی 

عوامل مخاطرات انسانی، طبیعی، اجتماعی و اقتصادی به 

این نتیجه رسیدند که بایستی در ابعاد مختلف تغییرات و 

تا شرایط الزم در این زمینه فراهم  تحوالتی صورت گیرد

عنوان  ( پژوهشی با1388پور ) نیا و شکری شود. حافظ

منظور کاهش سطوح  یابی راهبردی به تدوین الگوی مکان

اند. در این تحقیق برای  انجام داده «تهدیدات نظامی

تحلیل  فرایند از عوامل های شاخص بندی اولویت

است. حاصل بررسی  بهره گرفته (AHP) مراتبی  سلسله

دفاعی و  ـثیر عوامل امنیتی أیید تأهای پژوهش نیز ت فرضیه

های  یابی نیروگاه دخالت آنها در الگوی مکانضرورت 

کاهش سطوح تهدیدات نظامی  منظور بهحرارتی کشور 

 باشد. می

 

 ها مواد و روش

پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت 

ی آور جمع. روش هستتحلیلی  ـو روش توصیفی 

ی و ا کتابخانهباشد، مطالعات  یماطالعات به دو صورت 

مطالعات میدانی با  روش درمیدانی(؛ ) یمایشیپمطالعات 

ی مکانی، نسبت به برداشت ها دادهتوجه نبود برخی 

ها و خدمات در شهر بیرجند، از طریق سیستم  یکاربر

اقدام شد. همچنین برای  1(GPS) یجهانیاب  یتموقع

______________________________________ 
1. Global Position System 
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کارشناس مرتبط  15ها و معیارها نیز از  یهالی گذار ارزش

استفاده  ها ارگانید و مدیران با موضوع متشکل از اسات

ی در تحقیق با توجه بررس موردگردید. همچنین معیارهای 

و براساس نظر کارشناسان انتخاب و  ی موجودها دادهبه 

برای  استفاده موردبندی شدند. تکنیک یا روش  یتاولو

باشد.  یم 1(AHP) یمراتب ها، فرآیند تحلیل سلسله یلتحل

وجی متغیرها نسبت به این روش مبتنی بر مقایسه ز

    ،یگر دارای سه مرحله استد  عبارت بههمدیگر است. 

گیری در قالب  یمتصمعناصر  .2 مراتب سلسلهایجاد . 1

   شود. یمدودویی با همدیگر در سطوح مختلف مقایسه 

شود. مقایسه  یمها ایجاد  یتاولودهی کلی از  یک وزن. 3

     Expert Choice افزار نرمزوجی در سه سطح در 

 یارهامعبر روی نقشه  ها وزنانجام گرفت. سپس تمامی 

 دراعمال و  GIS های درونی هر معیار( در محیط ینه)گز

کردن وزن  معیار با لحاظ 17پوشانی  یت نیز از عمل همنها

از معیارها، نقشه نهایی که نشانگر وضعیت شهر  هرکدام

تای در راس اساس اصول پدافند غیرعاملبر مطالعه مورد

 باشد، ایجاد گردید. یممراکز انتظامی 

 

 
 فرآیند و روند انجام پژوهش. 1شکل 

 

______________________________________ 
1. Analytic Hierarchy process 

 بیرجند(مطالعه ) موردمعرفی شهر 
در که  باشد یماستان خراسان جنوبی  مرکز رجندیشهر ب

 480 کیلومتری جنوب مشهد و همچنین 480فاصله 
 59 موقعیت جغرافیایی باشد. در یکیلومتری شمال زاهدان م

دقیقه  53درجه و  32  دقیقه طول جغرافیایی و 13و  درجه
متری از سطح  1470عرض جغرافیایی و در ارتفاع 

 The Province Planning of)است  گرفته قراردریا 

Department,2008: 14 and 46). یج براساس تا  ن
نفر  184647جمعیت شهر بیرجند  1390سرشماری سال 

شهر  (.Statistical Center of Iran,2011) باشد یم
بیشترین جمعیت را در  واقع درجمعیتی  لحاظ ازبیرجند 

سوم از جمعیت  باشد. یک یمبین نقاط شهری استان دارا 
 استان خراسان جنوبی در شهر بیرجند قرار سکونت دارند.

ریزی بهتر در راستای توسعه امکانات انتظامی، کمک  برنامه
اصالح محل  ریزان شهری، ایجاد یا حذف و به برنامه

مرکز استان خراسان جنوبی،  استقرار مراکز انتظامی،
ای، وجود مراکز  موقعیت جغرافیایی و دسترسی منطقه

آن، در فاصله نزدیک با مرز ناامن کشور  نظامی مختلف در
افغانستان، موقعیت استراتژیکی در محور توسعه شرق، 

مهاجرپذیری  سطح فراوان، دانشگاهی و علمی مراکز وجود
باال در سطح استان نسبت به دیگر نقاط شهری، قرارگیری 
در دشت همواره و بیابانی، دارای بافت فرسوده شهری، 

شدن به یک نقطه شهری با امکانات و  پتانسیل تبدیل
و غیره؛ همه از  جوار های هم خدمات مجهز به دیگر استان

های توجه بیشتر به  ضرورت شمردن این شهر و عوامل مهم
 باشد. ازلحاظ اصول پدافند غیرعامل می این شهر

 

 
 معاونت نقشه موقعیت جغرافیایی شهر بیرجند )منبع،. 2شکل 

 (1392یزی،ر برنامه
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 یافته های پژوهش
 درتر  یاساسمهم و  یو معیارها ها شاخصینکه ا از بعد

و نظر کارشناسان مشخص  موضوع، بر اساس منابع ینهزم

نسبت به همدیگر  ها آندهی و مقایسه اهمیت  وزن ،گردید

ی ها شاخصی انجام شد. بررس موردبا توجه به موضوع 

ی در پژوهش در سه بعد گنجانده شدند، ابعاد بررس مورد

فرهنگی و اقتصادی. در مرحله ـ  ی، اجتماعی، کالبدطبیعی

یک یعنی، مقایسه  سطحاول از طریق مقایسه زوجی در 

از  هرکدام ی که وزنا گونه بهانجام شد.  ها شاخصبین 

براساس نظر کارشناسان نتایج  مشخص گردید. ها شاخص

در  0.547کالبدی با امتیاز ـ  شاخص طبیعی کهنشان داد 

یر را در توزیع مراکز انتظامی تأثبین سه شاخص بیشترین 

         چرااصول پدافند غیرعامل در شهر دارد.  اساسبر

وع ن از جلوگیری در هرکدام برده نام یها شاخص که

ـ  باشند. همچنین شاخص اجتماعی یم مؤثرها  یشگیریپ

در  0.190و  0.263فرهنگی و اقتصادی نیز به ترتیب با 

گیرند. ذکر این نکته مهم  یممراحل بعدی اهمیت قرار 

ها یا  یکاربر، همان ها شاخصاست که منظور از این 

فرهنگی ـ  اقتصادیـ  ی مرتبط با ابعاد اجتماعیها مکان

سطح ) در سطح یک ها وزن. بعد از تعیین و... است

مجزا  طور به(، مقایسه زوجی بین معیارها نیز ها شاخص

نحوه مقایسه زوجی در سطح  3 تا 1جداول  در انجام شد.

 است. شده  ارائهسطح دو( ) یارهامع

 

 مقایسه زوجی در سطح معیارهای کالبدی ـ طبیعی .1جدول 
 معیار ارتفاع شیب بافت شهر کیفیت ابنیه که دسترسیشب فاصله از گسل فاصله از مسیر سیل

 ارتفاع 1 1 5 5 4 3 2

 شیب 1 1 6 5 4 4 3

 بافت شهر 5/1 6/1 1 1 3 1 2

 یفیت ابنیهک 5/1 5/1 1 1 3 1 2

 شبکه دسترسی 4/1 4/1 3/1 3/1 1 3 2

 فاصله از گسل 3/1 4/1 1 1 3/1 1 2

 ر سیلفاصله از مسی 2/1 3/1 2/1 2/1 2/1 2/1 1

 (1393های تحقیق، )منبع، یافته    
 مقایسه زوجی در سطح معیارهای اجتماعی ـ اقتصادی .2جدول 

فاصله از 
مراکز 
 سوخت

فاصله از 
مراکز 

 امدادرسانی

فاصله از 
مراکز 
 آموزشی

فاصله از 
مراکز 
 بهداشتی

فاصله از 
مراکز 
 ورزشی

فاصله از 
مراکز 
 فرهنگی

تراکم 
 جمعیت

 معیار
 تراکم جمعیت 1 6 7 9 8 6 8
 فاصله از مراکز فرهنگی 6/1 1 2 7 5 2 2
 فاصله از مراکز ورزشی 7/1 2/1 1 6 6 2 2
 فاصله از مراکز بهداشتی 9/1 7/1 6/1 1 2 4 4
 فاصله از مراکز آموزشی 8/1 5/1 6/1 2/1 1 3 3
 فاصله از مراکز امدادرسانی 6/1 2/1 2/1 4/1 3/1 1 1
 فاصله از مراکز سوخت 8/1 2/1 2/1 4/1 3/1 1 1

 (1393های تحقیق، )منبع، یافته      
 مقایسه زوجی در سطح معیارهای اقتصادی .3جدول 

فاصله از صنایع و  
 ی شهریها کارگاه

فاصله از بازار 
 اصلی شهر

فاصله از مراکز 
 تجاری

 معیار
 فاصله از مراکز تجاری 1 2 1
 فاصله از بازار اصلی شهر 2/1 1 3
 ی شهریها کارگاهفاصله از صنایع و  1 3/1 1

 (1393های تحقیق، )منبع، یافته                        
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مقایسه زوجی ) یارهامعپس از مقایسه زوجی در سطح 

است( ضریب اهمیت و  شده  ارائهدر اشکال باال  ها آن

نمونه در بین  عنوان بهتعیین شد.  هرکدامیرگذاری تأثوزن 

یارهای بافت و کیفیت معکالبدی، ـ  یی طبیعها شاخص

 اعی وـتفراوارد وضعیت ـیت و مـر بیشترین اهمـابنیه شه

یرگذاری را تأثکمترین  شیب در توزیع مراکز انتظامی،

ـ  تواند داشته باشد. در بین معیارهای شاخص اجتماعی یم

 0.515فرهنگی نیز معیار تراکم جمعیت محالت با وزن 

درمانی ـ  فاصله از مراکز بهداشتییرگذاری و تأثبیشترین 

باشد. در بین  یمکمترین اثر را دارا  0.024با وزن 

ی اقتصادی نیز معیار فاصله از صنایع و ها شاخص

کسب  0.443یر را با امتیاز تأثی شهری بیشترین ها کارگاه

نموده است. همچنین برای اینکه مشخص شود، نتایج و 

رخ ناسازگاری نیز ، نشده  انجامها درست  یگذار ارزش

کالبدی، ـ  ی طبیعیها شاخصکه به ترتیب  محاسبه شد

، 0.01فرهنگی و اقتصادی با نرخ ناسازگاری ـ  اجتماعی

یید و مورد قبول واقع تأ ها آنی ده ارزش، 0.02و  0.07

و معیارها  ها شاخصشد. تا این مرحله وضعیت وزن 

اه و معیارها به همر ها شاخصتعیین شد. در جدول زیر 

وضعیت  4است. در جدول  شده  ارائه، آمده  دست بهنتایج 

است. ذکر این  شده  ارائهو معیار با وزن نهایی  ها شاخص

نکته مهم است که در مورد شرایط مناسب مراکز انتظامی 

براساس اصول پدافند غیرعامل، شرایط شهر بیرجند و 

ه و با توج شده  گرفتهتعداد مراکز خدماتی مختلف در نظر 

فاصله استاندارد برای هر معیار   به موارد مختلف، یک

 توسط کارشناسان لحاظ شده است.

 
 بعد از مقایسه زوجی و معیارها ها شاخصوزن نهایی . 4جدول 

شرایط مناسب مراکز انتظامی  معیار شاخص 
 نسبت به هر معیار

 

وزن 
 شاخص

وزن 
 معیار

وزن 
 نرمال

نرخ 
 ناسازگاری

-طبیعی
 کالبدی

  درصد( 1.7-3.6کم )شیب  یت شیبوضع
0.547 

 

0.081 0.044  
 0.024 0.045 (متر 1450از کمتر ) یینپاارتفاع  وضعیت ارتفاعی 0.01

 0.099 0.180 فاصله دور فاصله از خط گسل

 0.070 0.128 فاصله دور فاصله از مسیر سیل

 0.128 0.234 بافت مناسب و باز بافت شهر

 0.123 0.224 کیفیت مناسب یهکیفیت ابن

 0.059 0.108 (متر 200) یکنزدفاصله  فاصله از شبکه ارتباطی

-اجتماعی
 فرهنگی

  تراکم زیاد تراکم جمعیت محالت
0.263 

 
 

0.515 0.136  
 0.024 0.090 متر فاصله 1000 مذهبی-فاصله از مراکز فرهنگی 0.07

 0.039 0.149 فاصله رمت 1000 تفریحی-فاصله از مراکزورزشی

 0.006 0.024 فاصله متر 1000 درمانی-فاصله از مراکز بهداشتی

 0.009 0.033 متر فاصله 1000 فاصله از مراکز آموزشی

 0.025 0.096 متر فاصله 1500 فاصله از مراکز امدادرسانی

 0.024 0.093 متر فاصله 1500 فاصله از مراکز سوختی

 0.02 0.073 0.387 0.190 فاصله نزدیک فاصله از مراکز عمده تجاری اقتصادی

 0.032 0.169 فاصله نزدیک فاصله از بازار اصلی شهر

 0.084 0.443 متوسط(فاصله )متر  500 ی شهریها کارگاهفاصله از صنایع و 

 (1393های تحقیق، )منبع، یافته
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 ها شاخصن ی و مقایسه زوجی بیگذار ارزشینکه ا از  پس

و معیارها در دو سطح یک و دو انجام شد، سطح سه 

ها یا همان طبقات درون هر یک از  ینهگزمقایسه بین 

نقشه  اساسبرها در هر معیار  ینهگزباشد.  یممعیارها 

 بهتوضیح اینکه با توجه  ی شد.بند طبقهشده آن  یهته

ی ها برداشتو همچنین مطالعات و  ها ارگانی ها داده

یگر د  عبارت بهیک از خدمات یا ، وضعیت هرمیدانی

انتقال داده  GISی و به سیستم آور جمعگانه  17معیارهای 

از معیارها  هرکدامینکه اطالعات الزم برای ا از  پسشدند. 

 GISی و در محیط آور جمعبرای تهیه نقشه آن، 

ی و بررس موردفراخوانده شدند، با توجه به هدف 

ها  وابع مختلف برای ایجاد نقشههمچنین نوع معیار، از ت

برای تهیه  استفاده موردهای  یتمالگورتوابع یا  اقدام شد.

، تابع فاصله، تابع تراکم، تابع شیب، تابع مدل ها نقشه

نمونه برای تهیه  عنوان بهباشند.  یمرقومی ارتفاعی 

مذهبی، خط گسل، ـ  ی فاصله از مراکز فرهنگیها نقشه

فاصله تجاری و... از تابع  مسیر سیالب، مراکز عمده

(Distanceاستفاده شد. یا برای نشان )  دادن تراکم

( بهره Densityتراکم )جمعیت در سطح شهر از تابع 

ی ارتفاعی و شیب ها نقشهگرفته شد. همچنین برای تهیه 

نیز به ترتیب از مدل رقومی ارتفاعی بر مبنای خطوط 

تفاده شد. (، اسSlope) یبشتوپوگرافی و همچنین تابع 

طبقه یا گزینه ایجاد شد، این  9در  ها نقشهینکه ا از  پس

در هر معیار انتقال  Expert Choice افزار نرمها به  ینهگز

)وزن  ها آنو میزان اهمیت  ها آنداده شد و مقایسه زوجی 

به و  اساس نظر کارشناسان مشخصبر هر طبقه یا گزینه(

ری، وضعیت نمودا صورت بهزیر  آمد. در اشکال دست

معیار  7 کالبدی،ـ  یار طبیعیمع 7های موجود در  ینهگز

که  ،شده  دادهیار اقتصادی نشان مع 3فرهنگی و ـ  اجتماعی

نیز  ها وزنباشد. این  یم مشاهده  قابلنیز  ها آنوزن نهایی 

اساس نظر طبقه یا گزینه، بر 9سه زوجی بین نتیجه مقای

معیارها در سطح و  ها شاخصکارشناسان همانند مقایسه 

گزینه به  9باشد. در مورد نمودار زیر، هر  یمیک و دو 

های یک معیار  ینهگز، مربوط به ها آن تراز همهمراه وزن 

از؛ معیار ارتفاع، درصد  اند عبارتبه ترتیب  ؛ کهباشند یم

شیب، بافت شهر، کیفیت ابنیه، فاصله از شبکه معابر، 

 ها. یالبسفاصله از خط گسل و فاصله از مسیر 

 

 
 (1393های تحقیق، )منبع، یافتهکالبدی ـ  معیارهای طبیعی های موجود در ینهگزنمودار، . 3شکل 
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 9فرهنگی، نیز هر ـ  معیارهای اجتماعی در مورد نمودار

های  ینهگز، مربوط به ها آن تراز همگزینه به همراه وزن 

تراکم از؛ معیار  اند عبارتبه ترتیب  ؛ کهباشند یمیک معیار 

مذهبی، فاصله از ـ  جمعیت، فاصله از مراکز فرهنگی

مراکز ورزشی ـ تفریحی، فاصله از مراکز بهداشتی 

ـ درمانی، فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از مراکز 

 سوختی.ین تأمامدادرسانی و فاصله از مراکز 

 
 (1393های تحقیق، ، یافته)منبعفرهنگی ـ  های موجود در معیارهای اجتماعی ینهگزنمودار،  .4شکل 

 

گزینه به  9در مورد نمودار معیارهای اقتصادی، نیز هر 

های یک معیار  ینهگز، مربوط به ها آن تراز همهمراه وزن 

از؛ معیار فاصله از مراکز  اند عبارتبه ترتیب  ؛ کهباشند یم

بازار اصلی شهر و فاصله از صنایع  عمده تجاری، فاصله از

 ی.ی شهرها کارگاهو 

 

 
 (1393های تحقیق، )منبع، یافته یاقتصادهای موجود در معیارهای  ینهگزنمودار،  .5شکل 
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 یطمحآمد، به  دست بهها  ینهگزینکه وزن نهایی ا از بعد

GIS  ی نهایی ها وزن ها نقشهانتقال داده شدند و بر روی

هر معیار  دار وزنیت نقشه نهایی نها درکه  اعمال گردید

یل رعایت حجم مطالب، فقط به دلآمد. در ادامه  ستد به

شود و از ذکر توضیحات  یمی وزنی هر معیار ارائه ها نقشه

نمودارهای وزنی  هرچندشود.  یماری خود ها آندر مورد 

و همچنین نقشه هر معیار، کامالً مشخص است.  شده  ارائه

شرح زیر  هقیق که بمعیار مورد بررسی در تح 17های  نقشه

ید در بعد تأکاست. معیارهای مورد  شده  ارائهباشند،  یم

از وضعیت شیب، وضعیت  اند عبارتکالبدی ـ  طبیعی

از مسیر سیل، بافت  ارتفاع، فاصله از خط گسل، فاصله

 مورداز شبکه ارتباطی، معیارهای  شهر، کیفیت ابنیه؛ فاصله

ز تراکم جمعیت ا اند عبارتی در بعد اجتماعی نیز بررس

از مراکز  مذهبی، فاصله ـاز مراکز فرهنگی  محالت، فاصله

مراکز از  فضای سبز و...(، فاصله) یحیتفرورزشی ـ 

مراکز از  از مراکز آموزشی، فاصله بهداشتی، فاصله

( .ین وبنز پمپمثل ) یسوختاز مراکز  امدادرسانی، فاصله

از  فاصله اند عبارتو همچنین معیارهای بعد اقتصادی نیز 

از  از بازار اصلی شهر، فاصله مراکز عمده تجاری، فاصله

نقشه نهایی وزنی  17ی شهری. در ادامه ها کارگاهصنایع و 

معیارها که بر اساس اصول پدافند غیرعامل شهری، در 

 شود. یمها، ارائه  یکاربررابطه با دیگر خدمات و 
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ارایی هر معیههای ن نقشه. 6 شکل

 
 تحلیل نقشه نهایی

پوشانی معیارها در سه بعد  نقشه نهایی از تلفیق و هم

 دست بهفرهنگی ـ  طبیعی، اقتصادی و اجتماعیـ  کالبدی

ی یعنی تحلیل بررس موردبر اساس موضوع  ؛ کهاست آمده 

 اکـز انتظامـی بـراساس اصول پـدافـندفضایی مرـ  مکانی

 
 

قه بسیار مناسب، غیرعامل در شهر بیرجند در پنج طب

  یبند دستهمناسب، متوسط، نامناسب و بسیار نامناسب 

از این طبقات نشانگر وضعیت کنونی  هرکدامشده است. 

باشد،  یممراکز انتظامی براساس اصول پدافند غیرعامل 

شدن این موضوع تعدادی از  ی که برای مشخصا گونه به
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نقطه(، برداشت و  20شهر )مراکز انتظامی در سطح 

از  هرکدامبر روی نقشه اضافه شد تا مشخص شود که 

طبقه( از نقشه ) یعتیوضمراکز انتظامی موجود در چه 

 گیرند. یمنهایی قرار 

هایی براساس ن قشه  ز  ن ا 9بیش  معادل درصد  4.

مترمربع از سطح شهر، وضعیت بسیار  3343681.21

ی بررس موردگانه  17معیارهای  لحاظ ازنامناسبی را 

ل پدافند غیرعامل در راستای استقرار مراکز براساس اصو

(، به 8)شکل  یینهاباشند که در نقشه  یمدارا  انتظامی،

ی جنوبی شهر )محدوده انتهای ها محدودهی در ا قهوهرنگ 

شهر و...( و همچنین قسمت شمال  غفاری و معلم، سجاد

است. در  مشاهده  قابلمحدوده پادگان ارتش و...( ) یشرق

در قسمت  شده  برداشت نقطه دوامناسب، طبقه بسیار ن

که براساس اصول اند  قرارگرفتهو انتهای معلم،  سجادشهر

 پدافند غیرعامل نیاز به بازنگری دارند.

اساس دوم که نشانگر وضعیت نامناسب بر همچنین طبقه

باشد، نیز  یماصول پدافند غیرعامل جهت مراکز انتظامی 

درصد  20.2عادل مترمربع، م 7127959.01دارای وسعت 

ی ها قسمتی در ا سورمهاست که در نقشه نیز با رنگ 

 شهر )سجادپراکندگی در جنوب  جمله ازمختلف شهر 

، انتهای مدرس و معلم و...( و همچنین محدوده شهر

است.  مشاهده  قابلشرقی  پادگان ارتش در قسمت شمال

شمال در منطقه  شده  برداشتچهارنقطه  در این محدوده

رسد نیاز به  یمبه نظر  ؛ کهبن جعفر( وجود داردموسی )

بازنگری با توجه به نتیجه نقشه نهایی دارد، یا اینکه با 

ی جدید انتقال داده ها مکانتوجه به نقشه پیشنهادی، به 

 شوند.

 لحاظ ازباشد،  یمطبقه سوم که دارای شرایط متوسطی 

 بر دردرصد را  24.3معادل مترمربع  8568790.61وسعت 

 رنگ بای مختلف شهر، ها قسمتگیرد. این طبقه در  یم

در محدوده توحید، میانه  جمله ازشود.  یمصورتی دیده 

رسد که باید  می نزدیک میدان آزادی و... به نظر غفاری،

بشود.  ها آنتوجه بیشتری به این مراکز برای تقویت 

و توسعه دارند. در این طبقه نزدیک  نیاز به تغییر چراکه

 ها آنینه زم دروجود دارد که بایستی اقداماتی  سه مرکز

صورت بگیرد یا اینکه با توجه به نقشه پیشنهادی، به 

 ی جدید انتقال داده شوند.ها مکان

طبقه چهار که شرایط مناسب و خوبی را دارا است دارای 

درصد، است.  26.09معادل  مترمربع 9179763.59وسعت 

عامل، برای استقرار اصول پدافند غیر براساساین محدوده 

ی ها قسمت. این وضعیت در هستمراکز انتظامی مناسب 

میدان شهدا، میانه پاسداران، میانه غفاری و معلم، 

شرقی شهر  معصومیه، نزدیک بازار و انتهای قسمت شمال

زرد در  رنگ باباشد. این محدوده  یم مشاهده  قابلو... 

 شده  تبرداش نقطه  سهنقشه نهایی مشخص است. نزدیک 

که شرایط مناسبی را براساس  گیرند یمقرار  منطقهدر این 

 اصول پدافند غیرعامل دارا هستند.

شود؛  یمطبقه پنج که وضعیت بسیار مناسب را شامل 

درصد  19.8مترمربع معادل  6992599.39دارای وسعت 

بهترین شرایط ممکن را  واقع دراست. این محدوده 

دارا است که همانند دیگر ی بررس موردمعیار  17براساس 

است. این طبقه  آمده  دست به، از تلفیق معیارها ها محدوده

ی مرکزی شهر یعنی حوالی ها قسمتسبز در  رنگ با

 ابوذر، خیابان طالقانی، حوالی بازار و قسمت غربی شهر

     است. در این طبقه بسیار مناسب بیش از مشاهده  قابل

ود دارد که نشانگر ، وجشده  مشخصمورد از مراکز  8

ت (5) جدول .هاست آنشرایط بسیار خوب،  ی ع  وض

بودن را  شرایط مناسب یا نامناسب لحاظ ازطبقات مختلف 

مساحت  ؛ کهدهد یمدر سطح شهر نشان  ها آنبا مساحت 

 مشاهده  قابل( به روی نمودار رفته و 7طبقات در شکل )

اساس نمودار در یک نگاه کلی بیشترین باشد. بر یم

گیرد.  یمساحت به طبقه مناسب و سپس متوسط تعلق م

باشد.  یمکمترین مساحت نیز شامل طبقه بسیار نامناسب 

اساس درصد سطح شهر بر 45.89ی بیش از طورکل به

ی بررس مورداصول پدافند غیرعامل با توجه به معیارهای 

 برای مراکز انتظامی خوب و مناسب است.
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 مساحت در نقشه نهایی اظلح ازپنج طبقه  وضعیت .5جدول 
 درصد مساحت به مترمربع نوع وضعیت ردیف

 9.4 3343681.21 بسیار نامناسب 1

 20.2 7127959.01 نامناسب 2

 24.3 8568790.61 متوسط 3

 26.09 9179763.59 مناسب 4

 19.8 6992599.39 بسیار مناسب 5

 (1393های تحقیق، )منبع، یافته                     
 

 
 (1393های تحقیق، )منبع، یافتهها  محدودهنمودار وضعیت مساحت  .7کل ش
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 گیری بحث و نتیجه
فضایی مراکز انتظامی ـ  پژوهش به بررسی و تحلیل مکانی

ساس اصول پدافند غیرعامل در سیستم شهر بیرجند برا

است. باید بیان کرد که پدافند  اطالعات جغرافیایی پرداخته

نوعی پیشگیری قبل از وقوع حوادث و  واقع درغیرعامل 

 موردمعیار  17از  هرکدامهاست.  یزیر برنامهمخاطرات در 

و تمامی  هستی با توجه به اینکه شهر یک سیستم بررس

 لحاظ ازوابسته هستند. لذا باید اجزای سیستم به هم 

عدم  که چراباشند.  قبول  قابلفضایی مناسب و ـ  مکانی

تواند بقیه سیستم را نیز دچار  یمیکی از معیارها  درنظم 

یح اینکه مراکز انتظامی براساس اصول توضمشکل نماید. 

یا  خدمات یگردپدافند غیرعامل، بایستی نسبت به 

اسب قرار توزیع شوند. این سطح شهر، من در ها، یکاربر

فضایی مناسب، سبب جلوگیری از بسیاری ـ  توزیع مکانی

و همچنین افزایش کارکرد این مراکز در زمان  ها بحراناز 

مشکالت بیرونی مانند جنگ،  جمله ازی مختلف ها بحران

یطی مانند ـمح طراتـخانسانی مانند شورش،  خطرات

یزی پیشگیرانه ر برنامهنوع شود. لذا هر یمسیل و زلزله و... 

در ارتباط با مراکز مختلف نوعی پدافند غیرعامل محسوب 

در پژوهش حاضر نیز چنین دیدگاهی وجود  ؛ کهشود یم

 داشته است.

 پذیری مراکز یبآس، میزان شده برداشتنقاط مختلف 

 در کند. یممعیار پژوهش را روشن  17براساس مطالعه 

، وضیعت شده  ارائهنیز تمامی معیارها که نقشه مرتبطشان 

 ها آنی در بررس موردمناسب و نامناسب برای هدف 

 ازاست. برای نمونه وضعیت مراکز انتظامی  شده  مشخص

یل رعایت دل بهارتفاعی و اینکه باید در ارتفاعات کم  لحاظ

ی امنیتی و مدیریتی قرار بگیرند کامالً مشخص ها هبجن

 لحاظ ازیا اینکه  باشد که چه وضعیتی را دارا هستند. یم

درصد شیب و فاصله از خط گسل چه شرایط را دارند. در 

مورد معیارهای اقتصادی و اجتماعی نیز همین مطالب 

ی شرایط مناسب از نامناسب کل طور بهصادق است و 

 خوبی متمایز شده است. هب

نقطه  20از  شده  برداشتنقطه  6با توجه به اینکه بیش از 

اند؛  گرفته قرارسب و بسیار نامناسب ی نامناها محدودهدر 

 موردمعیار  17یعنی اینکه شرایط مناسبی را براساس 

ی، بر مبنای اصول پدافند غیرعامل ندارند و از طرف بررس

و نیاز  باشند یمنیز دارای شرایط متوسطی  نقطه  سهدیگر 

توان گفت که مراکز  یمبه اصالحیه و بازنگری دارند، لذا 

فضایی بر اساس ـ  مکانی لحاظ ازجند انتظامی شهر بیر

اصول پدافند غیرعامل در ارتباط با دیگر خدمات و 

در برخی موارد نیاز به بازنگری و تغییر دارند.  ها، یکاربر

عمل  ها آنتواند مسلماً به عملکرد بهتر  یماین بازنگری 

توجه داشته و تمامی  ها نیز یرساختزنماید. البته باید به 

ها  یرساختزممکن است  چراکهظر گرفت. نابعاد را در

 مؤثرفراهم نباشد و دالیل مختلفی دیگری نیز دخیل و 

باشد. نقشه پیشنهادی نهایی، وضعیت مراکز را نشان 

 باشد. یمدهد و براساس آن تغییرات الزم مشخص  یم

گونه  یناهمچنین با یک نگاه کلی به نقشه نهایی در ابتدا 

ن تمرکز مراکز در مرکز و گردد که بیشتری یماستنباط 

است و در جنوب شهر کمتر  قرارگرفتهمتمایل به شمال 

محدوده  نمود دارند. ولی باید ذکر نمود که با توجه به

نظر گرفتن عوامل دیگری مانند شهر بیرجند و از دیگر در

 ن سطح فرهنگی افراد، بافت شهرباالبودتراکم جمعیت، 

 چراکهباشد.  یمب استقرار و توزیع تقریباً مطلو ...و

نمونه در جنوب شهر که چند مورد مرکز مشاهده  عنوان به

شود، این قسمت دارای بافت مناسب، دسترسی  یم

، باالبودن امنیت بهتر این منطقه، همچنین تمرکز تر آسان

عوامل باشد و این  یمهای مسکونی و...  یکاربر

د در وجو  ینا باهستند.  مؤثرخود در تعداد مراکز  یخود به

معصومیه و همچنین قسمت بافت  به سمتغرب شهر 

فرسوده در صورت اصالحیه بافت، نیاز به مرکز جدید 

نمونه  عنوان بهشود. همچنین در برخی موارد  یماحساس 

توان اصالحاتی را انجام داد.  یمدر قسمت شمال شهر 

های خیابان معلم، پاسداران، مدرس و  یانهممناطق مرکزی، 

خصوصیات  تراکم کم است، ولی با توجه به هرچندتوحید 
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کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در این مناطق، به نظر می 

امکان اقدام  چراکهکنند.  یمرسد که مراکز موجود کفایت 

 که ی باید گفتکل طور بهسریع و مناسب وجود دارد. 

رسانی مطلوب  خدمات میزان شهر وسعت به توجه با هرچند

فضایی ـ  مکانی لحاظ ازاست، اما و پراکندگی نامناسب 

کرد افزایش یابد در برخی موارد بازنگری  برای اینکه عمل

این موضوع با توجه به  ؛ کهو تغییراتی صورت گیرد

اقتصادی، فرهنگی،  لحاظ ازخصوصیات شهر بیرجند 

باشد و  مثمرثمرتواند بسیار  یمو...  جغرافیایی و موقعیتی

نکته مهم  ها فراهم سازد. زییر برنامهآینده بهتری را در 

ی مراکز انتظامی بررس مورددیگر اینکه در اکثر معیارهای 

در  جز بهامناسب را دارا هستند، نیبا متوسط تقرشرایط 

مواردی همانند فاصله از مراکز آموزشی، فاصله مراکز 

درمانی، یا فاصله از مراکز فرهنگی، فاصله از ـ  بهداشتی

طلبد و نیاز به  یمری را که توجه بیشت مسیر سیالب

 نظر ازی کل طور بهی آینده دارد. لذا ها برنامهبازنگری در 

ی وضعیت مراکز انتظامی متوسط و بررس موردمعیارهای 

 باشند. یممناسب 

 

 راهکارها
ی  .1 د ا ه ن ش ی پ ه  ش ق ن ج  ی ا ت ن ز  ا ه  د ا ف ت س در ا

مه ا رن دهآهای  یزیر ب ین  ین در نگر و همچن

 های مدیریتی. گیری یمتصم

 

الح و بازنگری در برخی مراکز و همچنین ایجاد اص. 2

 چند مرکز کوچک دیگر در برخی موارد.

ها و بافت  یدسترس لحاظ ازیژه و بهرفع موانع موجود  .3

تر مراکز انتظامی در مواردی که  یعسرشهری برای اقدام 

 این عوامل نامناسب هستند.

توجه در ایجاد مراکز جدید در آینده مطابق با اصول  .4

ی بررس موردپدافند غیرعامل شهری با توجه به عوامل 

 در پژوهش و معیارهای دیگر جغرافیایی.

کارشناسان مرتبط با مسائل شهر و حاکم  نظر ازاستفاده . 5

 بر موضوعات پدافند غیرعامل.

گانه  17 یارهایمعهای فصل چهار و  با توجه به یافته .6

اساس بر رت برنامهتوان یک نگاه با  یمی، بررس مورد

 از این معیارها داشت. هرکدام

های آن  یتقابلاستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و  .7

 یزی خدمات و مسائل مدیریتی.ر برنامهدر 

یی مدیریتی برای بررسی توزیع ها نشستبرگزاری . 8

مکانی مراکز انتظامی در شهر و استفاده از ـ  فضایی

 نقشه پیشنهادی.

ان به اصول پدافند غیرعامل شهری و توجه بیشتر مدیر .9

 لحاظ کردن آن در طرح جامع شهر.
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