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های واژه

 کلیدی:
 ،یشهر شیآما 

 رعامل،یپدافند غ

، یرامونیمناطق پ

 زاهدان.

 شیماآشود موضوع  تیبحران رعا تیریو مد رعاملیدر بحث پدافند غ ستیبایکه م تیاز موضوعات حائز اهم

راستا،  نی. در اباشدیم رامونیو پ یدر مناطق شهر ریپذبیآس یهایکاربر ژهیوبه هایکاربر یابیمکان یبرا یشهر

. باشدیآن م یرامونیشهر زاهدان و مناطق پ در رعاملیپدافند غ کردیبا رو یشهر شیآما یهدف پژوهش حاضر بررس

 ق،ازینجام تحق. در مراحل ااست یدانیو م یاسناد ،ایبر مطالعات کتابخانه یو مبتن یلیروش پژوهش حاضر، تحل

شامل:  قیتحق ایهاست شاخص ذکرقابل نیاستفاده شد. همچن ی، الکتره فازGISو  Expert choice افزارنرم

 ییجانمانشان داد، جینتا .باشندیم یمنیا یاستانداردها ،یسالمت ها،یکاربر تیش، مطلوبیآسا ،یسازگار

 16/0تنها  یامونریکه در مناطق پ یقرار ندارد، به شکل یمناسب طیدر شرا ،یفعل تیدر وضع رپذیبیآس یهایکاربر

 یرپذیبیبا آس یدوم )اراض تی( در اولویمجتمع گاودار آباد،دایی آباد،)همت ییروستا هایاز محدوده سکونتگاه

 12تنها  نیاست. همچن شدهیابیارزمناسب  نسبتاً موجود  طیدر شرا هاآن یکاربر یمکان تیکم( قرار داشته و وضع

موجود مناسب  طیها در شراآن یکاربر یمکان تیاول قرار داشته و وضع تیدرصد از محدوده شهر زاهدان در اولو

 نیشتریمتوسط که ب یریپذبیدوم(، و آس تیدرصد در ) اولو 26کم  با  یریپذبیآس اب یاست. اراض شدهیابیارز

 یمکان طیراش نیکه در بدتر یریپذبیآس یهایو کاربر باشد،یدرصد م 33سهم را به خود اختصاص داده حدود 

 منظوربه زی. در ادامه ندهدینمرا نشان  یمطلوب اریبس طیدرصد، که در کل شرا 7پنجم( قرار دارند، تنها  تی)اولو

 جیشد. نتا دهیاده گرداستف ی( از مدل الکتره فازیو مجتمع گاودار آباددایی آباد،)همت یرامونیمناطق پ نیبسهیمقا

 .استهم  هیشب موردمطالعه رامونیدر مناطق پ رپذیبیآس هاییکاربر زانینشان داد، م
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 و همکاران( کدخدایی...)رعاملیپدافند غ کردیبا رو یشهر شیآما

 مقدمه
در رابطه با کنترل  نانیاطم فقطنهبه کاهش دادن مخاطرات،  ازین جیتدربه( و اقتصاد، یجامعه )شهر افتنیبا گسترش 

بازدارنده )از بروز  یهاطرح یریگیبرنامه و پ هیدر جهت ته یتیریاقدامات مهم و مد گریمخاطرات، بلکه د سکیر

 متراکم و تیه علت بافت فشرده و جمع(. شهرها ب57-3: 2002 انفنگی( افزون گشته است) لشتریب یهایریپذبیآس

. از گردندیمحسوب م مانع کی عنوانبه ییو هوا ینزمی تهاجم برابر در هادر جنگ معموالً  ،یمتنوع شهر هایشبکه

و  انیرنظامیغ یاالبباعث تلفات  بعضاًو  اندداکردهیپبه سمت شهرها سوق  هاجنگناخواسته،  ایخواسته و  ،یطرف

 زین یراشهریپ هایفضا ها،راستا، در کنار شهر نی(. در ا22-9: 1390و برنافر، یزی)عزشوندیمبه شهرها  یادیخسارت ز

مفهوم،  نیا است. میمفاه یساختار هایتیحاصل محدود راشهر،ینخواهد بود.  ظهور مفهوم پ یقاعده مستثن نیاز ا

و  یم)کرکندیم ییرا بازنما ییو روستا یشهر هاییژگیاز و یعیوس فطی که است هاشهر کینزد هایفیتوص

انباشت و  کیالکتیمنطق و د یبر مبنا ییفضا یتحوالت اجتماع دیمحصول تشد راشهر،یپ دهی(. پد2: 1398همکاران، 

از  ن،ی(. بنابراHarvey, 1973, 1982, 1989, 2006شدن است ) یجهانشمول شهر هایندیو فرا هیسرما ییچرخه فضا

 تیو امن یمنیمودن افراهم ن یبرا یراشهریپ هایشهرها و فضا یزریو برنامه یکه در هنگام طراح یموضوعات نیترمهم

 رعاملیغافند مالحظات و اصول پد تیرعا رد،یقرار گ مدنظر دیشهروندان و کاهش بحران در شهرها با شتریهر چه ب

جموعه اقدامات را م رعاملی(. پدافند غ32: 1391 کام،و برند  ی)ملک باشدمی هاکاستن از آثار مخرب بحران یبرا

 هایانیرو ش زاتیتجه ،ساتیتأس ها،ساختمان ،یانسان یروین یرپذیبیکه موجب کاهش آس باشدیم رمسلحانهیغ

 یتا، لزوم آمادگراس نی(. در اSpilerman, 2005: 12) شودیم یمخاطرات و انسان ای یشهر در برابر حمالت نظام یاتیح

 یهشگرانپژو نی(. همچن1393مقدم،  یو احمد یدارد )اخبار یادیز تیمواجهه با خطرات اهم یبرا یشهر رانیمد

و  الزویم (،2011) کسی(، راشد و و2011و همکاران ) نی(، لرت2005(، مارشال )2002و همکاران ) کرتیا ازجمله

 مطرح نمودند.  یمطالب هاشهر یرپذیبیو کاهش آس رعاملیپدافند غ تیاز اهم ی(، همگ2013) ویماچ

کمک کند  یشهر یاحو امن به نو عیسر هیدر هنگام تخل تواندیم یرامونیدرست و توسعه مناطق پ ن،استفادهیبنابرا

در کاهش  یینقش بسزا تواندیبا مراکز مهم و حساس م یپرخطر و مسکون هایمناطق با محل نیفاصله ا لیو به دل

عامل  پدافند نکهیا باشد،یم تأملقابلکه  اینکته کنی(. ول1395و همکاران،  ینیداشته باشند )حس شرویخسارات پ

و  یاتیبر مراکز ح هاآن رانگریو یاز اثرها یریجلوگ یبرا یو مخرب آفند نینو هایقادر به مقابله با سالح ییتنهابه

 شیدر آما زکنار فنون رو در رعاملیغپدافند  یارهایاصول و مع یریکارگبه رونیازا. ستندین یانسان یروهایحساس و ن

 یتوجهقابلو  ؤثرمکمک  یدفاع رهیزنج لیتواند به تکم-یم یتیریو مد یزریبرنامه هایاستیو س نیسرزم

 (. Ashworth, 1987: 17-21بکند)

 هاییرگیمیو تصم یزریبرنامه یابزار اصل گر،ید یانیاست و به ب ایتوسعه منطقه یربنایز نیسرزم شی، آمادرواقع

 UNITED) آوردیهر منطقه را فراهم م یاجتماع-یتوسعه اقتصاد هایبرنامه هیته یاصل نهیاست که زم یو مل ایمنطقه

Nation, 2008: 58 .)یدیاثر مهم و کل ینیسرزم شیکه توجه به مالحظات آما کندیمطرح م یکه مظاهر طورهمان 

بر پدافند  دیتأکبا  نیسرزم شیراستا، موضوع آما نی(. در ا1398 ،یو توسعه منطقه دارد )مظاهر تیامن یدر برقرار

به عوامل عمده  ی(، در پژوهش13999و همکاران ) اینحافظاست، همچون  شدهمطرح یمتعدد قاتیدر تحق رعاملیغ

پرداختند.  کیو عناصر ژئوپلت رعاملیو اصول پدافند غ ییو عناصر فضا ینظام یایو عوامل عمده جغراف داتیهدت
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کشور  یفضا یو سازمانده گراییتیفیک ،گراییکل ،یشیدوراند ،نگریجامع ن،یسرزم شیآما تیخصوص نیترمهم

تیکه هر منطقه متناسب با قابل ایبه گونه ،است نیدر سرزم تیو فعال تیجمع نهیبه عیتوز ن،یسرزم شیاست. هدف آما

 تیمتناسب با توان و ظرف یتیبرخوردار باشد و جمع یو اجتماع یاقتصاد های¬تیخود، از فعال تیو موقع هاازین ها،

 نیبرنامه مرز ب نیاست. ا بلندمدتدارای افق  شی(.  برنامه آماBostock and Jones, 1989: 15) ردیخود بپذ یاقتصاد

 هایبرنامه به را ایمنطقه هایبرنامه شیبرنامه آما ،گریدعبارتبه. دهدیم لتشکی را ایمنطقه هایکالن و برنامه امهبرن

 گریاست. از سوی د اجتماعی و اقتصادی مختلف ابعاد در بهسازی ها،طرح نیاهداف ا نیترمهم. از دهدیم وندیپ ملی

 ،یدارای سه بعد اصل دیبا یاصول زیری¬برنامه شود،می انیاقتصادی ب زییر¬که در برنامه یو مفهوم فیبا توجه به تعر

 (. Mirsa, 1982: 124باشد ) ییو فضا یاقتصادی، اجتماع

داشتن طرح  ازمندین نراهبرد آ تیو ماه کیو ژئواستراتژ یکیتیژئوپول تیبا توجه به موقع رانیراستا، کشور ا نیا در

و استفاده مطلوب  یبرداربهره یبرا نی(. بنابرا10: 1399و همکاران،  این)حافظ باشدیم یتوسعه مل یبرا نیسرزم شیآما

 دایضرورت پ رانیا یمرز هایدر شهر یاتیو مراکز مهم ح هاتیفعال نهیهب یابیموجود، لزوم توجه به مکان طیاز شرا

که  افتندیدست  جینتا نیبه ا ی(، در پژوهش1399و همکاران ) ی(. همانطور که شماع13: 1398 ،ی)مظاهر کند¬یم

 هرگونه تورنامناسب است و در ص اریبس ییحمله هوا یبخصوص برا رعاملیاز منظر پدافند غ  یمرز هایشهر تیوضع

اهدان در استان زحساس در کشور، شهر  یمرز یاز شهرها یکیخواهند بود.  روروبه دیشهر با مشکل جد نیحمله به ا

هر زاهدان شکه  باشد،¬یم نیا موردمطالعهدر پژوهش حاضر در منطقه  قی. ضرورت تحقباشدیو بلوچستان م ستانیس

 یتیامن ازلحاظمواره با کشور پاکستان و افغانستان ه یگیکشور و همسا طقمنا نتریاز حساس یکیدرقرار گرفتن  لیبه دل

 های¬زاهدان در فاصله به شهر یکینزد لیبه دل وناخواهخواهآن  یرامونیپمناطق  نیخاص بوده است، همچن موردتوجه

 و ،اندقرارگرفته یتیو امن یعدر مقابل استحکامات دفا رپذیبیآس یرامونیمناطق پ عنوانبههمواره   لومتر،یک 5کمتر از 

همواره  ایمنطقه شیآما هاییزیر-(، در برنامهیمجتمع گاودار ،آباد ییدا آباد،)همت یرامونیمناطق پ نای همواره

قرار  یبدتر طیدر شرا یو اقتصاد یاجتماع ازلحاظ  یرامونیمناطق پ رینسبت به سا کهیطوربه قرارگرفته مهرییمورد ب

مرکز و  عنوانبه ییایجغراف تیموقع ازنظرآن  تیبا توجه به اهم یرامونیشهر زاهدان و مناطق پ شیآما درواقعدارد. 

 یخارج داتیح تهدکشور و با توجه به سط یو اقتصاد یاسیس ،یتیامن ،یدفاع هایاستان و کنترل اکثر سامانه تختیپا

 ،یبا وسعت و عمق کاف پهنه از کشور نیدر ا رعاملیالزامات پدافند غ یریکارگبهدر جهان،  یاسالم یجمهور یو داخل

 هایلیز پتانساپهنه متراکم  نیتنها ضامن نجات ا رعاملیپدافند غ کردیبا رو شیاست. الزامات آما یضرور کامالً

 ار قیتحق تیهمکه ا ردگییصورت م یزریآن برنامه یکه برا هست...  ،یو نظام یاسیس ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع

 دهندهو .. نشان ینمارستایو ب یمراکز درمان ،یآموزش عال مؤسسات رینظ یمهم هایی. وجود کاربرسازدیم انیع کامالً

است که  یناطقاز م یکیاست، زاهدان  ذکرقابل نیاست. همچن یو کشور یشهر دگاهیمنطقه از د نیا یباال تاهمی

به سمت خود  زابل، زهک و .... را از سراسر استان جهت کار و سکونت هایاز مهاجران از شهر یمیعظ لیخ هرسال

 چراکه دهدیهدان نشان مرا در محدوده زا رعاملیپدافند غ مسائلخود ضرورت توجه به  نوبهبهموارد  نیا کند،یجلب م

 یرکشو یتو ح یشهر تیریمد یبرا یادیز اریتبعات بس تواندیمنطقه در صورت بروز جنگ م نیخسارت وارده به ا

  کند. لیتحم نیرا به شهروندان و مسئول یشمار-یب یو اجتماع یاقتصاد هایانیداشته باشد و ز
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 و همکاران( کدخدایی...)رعاملیپدافند غ کردیبا رو یشهر شیآما

 هایشاخص و هامؤلفه هرکدام نیشیپ هایگفت که پژوهش توانیم گرید هایپژوهش با پژوهش نیا یسهیمقا در

و  یردبررسمو هایو استخراج شاخص نیشیپ های، پژوهشبامطالعهرا در نظر گرفته بودند، که پژوهش حاضر  یخاص

اساس هدف  نیا بر ن،ی. بنابراافتیدست خواهد  یدیدج جیبه نتا یرامونیشهر زاهدان و مناطق پ نیب یقیمطالعه تطب

 نی. بنابرااشدبیم یرامونیدر شهر زاهدان و مناطق پ رعاملیپدافند غ کردیبا رو یشهر شیآما یپژوهش حاضر، بررس

 :باشدیم لیذ سؤالو کنکاش  یپژوهش حاضر به دنبال بررس

 باشند؟یمچگونه  یرپذیبیاز نظر آس یرامونیشهر زاهدان و مناطق پ بندیپهنه یبرا ینگزیمکان رهایایمع

 

 یشناسروش
های قیاسی پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، از منظر چارچوب کمی، از جهت استدالل، در گروه پژوهش

است. جامعه نمونه شامل  شدهاستفادهتوصیفی  –ای و از روش میدانی بوده و در اجرای آن از روش مطالعات کتابخانه

نتخاب جامعه نمونه از متخصصان، با استفاده از فرمول باشند. برای اریزی شهری و امنیتی میمتخصصان در حوزه برنامه

، الکتره فازی GISو  Expert choice افزارنرمنفر انتخاب گردیده شد.  در مراحل انجام تحقیق،از  20کوکران تعداد 

ه فازی پذیر از مدل الکترهای آسیببندی مناطق پیرامونی به لحاظ میزان کاربریرتبه منظوربهاستفاده شد. همچنین 

ایشان، پرسشنامه منطبق  ازنظرها به متخصصین و با توجه به اینکه استفاده شد. با در اختیار قرار دادن تعدادی از پرسشنامه

حصول اطمینان  منظوربه، فرضیه و هدف پژوهش بوده است، از روایی پرسشنامه اطمینان حاصل شد. همچنین سؤاالتبر 

های درونی، پایایی پرسشنامه بررسی گردید. بودن متغیرها با سازه جهتهمو بودن و به نتایج پرسشنامه و همس واعتماد

 سؤاالتبه  شدهدادههای % را نشان داد، مشخص گردید پاسخ 85با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ، عددی معادل 

 باشند.پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار می

ستراتژیک ادرصد از مساحت کشور یکی از مناطق حساس و  11/10رداری از استان سیستان و بلوچستان با برخو

اکستان و کیلومتر مرز مشترک زمینی با دو کشور پرتنش افغانستان و پ1100حدود  یمرزهمکشور می باشد. 

است که  ییهایژگیوآزاد از طریق دریای عمان از  یهاآبکیلومتری مرز آبی و دسترسی به  300برخورداری از 

مراکز  نیترهممجغرافیای سیاسی در فضای ملی برای استان فراهم آورده است.  شهر زاهدان از  ازنظرموقعیت حساس 

دارد. این شهر در  صدسالهحدود  یانهیشیپو  دیآیم حساببهاداری، سیاسی، تجاری و نظامی در جنوب شرق ایران 

غرافیایی شهر (، موقعیت ج1(. در نقشه )1395مرکز آمار ایران، نفر جمعیت بوده است ) 587730، دارای 1395سال 

آباد، همت زجملهاهای روستایی های اخیر خزش شهری زاهدان، برخی سکونتگاهاست. در سال شدهدادهزاهدان نشان 

ت شمال اهدان به سم. با توجه به اینکه رشد کالبدی شهر زاندقرارگرفته، مجتمع گاوداری در حریم شهر آبادییدا

کیلومتری تا شهر  3فاصله آباد )باکیلومتری تا شهر زاهدان(، دایی 1) بافاصلهآباد های روستایی همتباشد، سکونتگاهمی

یی مجتمع روستا اند، سکونتگاهدهی کردهزاهدان(، نیز جهات توسعه فیزیکی خود را به سمت شهر زاهدان جهت

 (.2قشه )ناست.  افتهیاستقرارکیلومتری تا شهر زاهدان(،  نیز در سمت غرب شهر زاهدان  3 بافاصلهگاوداری )
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               موردم العهمو عیت محدوده نقشه .  1شکل   

 
 . مو عیت شهر زاهدان و مناطق پیرامونی2شکل     

 

 های تحقیقیافته
 پذیریآسیب ازنظرو مناطق پیرامونی   زاهدانبندی شهر برای پهنه ینیمکان گزهای ربررسی معیا

آباد، و مناطق پیرامونی)همت زاهدان های شننهریکاربری ینیمکان گزپذیری و سنننجش ضننریب آسننیب منظوربه

های مختلفی استفاده شد. در این چارچوب پدافند غیرعامل از شاخص رویکردبا توجه به  آباد، مجتمع گاوداری(،دایی

 تحلیل بهاسننتانداردهای ایمنی ، سننالمتیها، کاربریمطلوبیت ، آسننایش، هایی نظیر: سننازگاریبا اسننتفاده از شنناخص

ستفاده از  هایافته ست.  شدهپرداخته، Expert choice افزارنرمبا ا ، شدهیمعرفرهای رها و زیر معیاجدول خالصه معیاا

 است. شدهدادهنشان در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی  ههای مربوطهمراه وزن به
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 پذیرهای آسیب. امتیازات حاصل از تحلیل توصیفی برای کاربری1 دول
 وزن زیرمعیار وزن معیار وزن هازیرمعیار وزن معیار محدوده

 

 شهر زاهدان

 

 24/0 دسترسی 14/0 آسایش 12/0 آموزشی 19/0 سازگاری

 28/0 حمل و نقل عمومی 10/0 فرهنگی

 30/0 تراکم جمعیتی 11/0 ورزشی

 18/0 قدمت ابنیه 13/0 بهداشتی و درمانی

 20/0 مساحت 25/0 مطلوبیت 16/0 پارک و ضای سبز

 28/0 عرض معابر 09/0 جهانگردی

 52/0 های باززمین 08/0 حمل و نقل و انبارداری

 39/0 نوع مالکیت 13/0 کارایی 10/0 تجاری

 61/0 قیمت زمین 10/0 شرایط اقلیمی 06/0 سالمتی

استانداد و  44/0 گسل

-ایمن

 سازی

 26/0 استاندارد ساخت و ساز 23/0

 16/0 نشانوجود آتش 46/0 شیب زمین

 23/0 وجود مراکز درمانی  

 35/0 حریم تاسیساترعایت 

 

 

 

 

 

 مناطق پیرامونی

 

 

 سازگاری

 وزن

15/0 

 26/0 دسترسی 11/0 آسایش 09/0 آموزشی

 28/0 حمل و نقل عمومی 08/0 فرهنگی

 24/0 تراکم جمعیتی 08/0 ورزشی

 22/0 قدمت ابنیه 11/0 بهداشتی و درمانی

 18/0 مساحت 19/0 مطلوبیت 10/0 پارک و ضای سبز

 16/0 عرض معابر 07/0 جهانگردی

 42/0 های باززمین 12/0 حمل و نقل و انبارداری

 36/0 نوع مالکیت 11/0 کارایی 07/0 تجاری

 

 سالمتی

 62/0 قیمت زمین 23/0 شرایط اقلیمی 05/0

استفاده از  40/0 گسل

-ایمن

 سازی

 28/0 استاندارد ساخت و ساز 17/0

 15/0 نشانوجود آتش 37/0 زمین شیب

 27/0 وجود مراکز درمانی

 30/0 رعایت حریم تاسیسات

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 

 
 پذیر در شهر زاهدان،های آسیبوزن نهایی کاربری . ن ودار3شکل 

 

 
 زاهدانپذیر در مناطق پیرامونی های آسیبوزن نهایی کاربری . ن ودار4شکل 
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 ری، آسایش، سالمتی در شهر زاهدانهای سازگارت ه معیار . ن ودار5شکل 

 

 
 یش، سالمتی در مناطق پیرامونهای سازگاری، آسارت ه معیار . ن ودار6شکل 

 

 
 سازی در شهر زاهدانهای م لوبیت، کارایی و استفاده از ای نرت ه معیار . ن ودار7شکل 

 

 
 سازی در مناطق پیرامونهای م لوبیت، کارایی و استفاده از ای نرت ه معیار . ن ودار8شکل 

 

(، در شهر زاهدان، در معیار سازگاری، زیرمعیار پارک و فضای سبز 8و  7، 6، 5، 4، 3( و اشکال )1مطابق جدول )

به خود  ونقلحملباالترین وزن و در مناطق پیرامونی در معیار سنننازگاری، زیرمعیار   باالترین وزن را  بارداری  و ان
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صاص داده صلی برنامهاخت سب کاربریریزی مکاناند. یکی از اهداف ا سازی کاربرییابی منا سازگار ها و جدا های نا

 ونقلحملهای انبارداری و باشننند. از دیدگاه متخصنننصنننان، برای مناطق پیرامونی جداسنننازی کاربریاز یکدیگر می

کنند باید دور از مناطق مسننکونی ایجاد شننوند. در شننهر ی از قبیل بو، دو و صنندا را تولید میهایعمومی که آلودگی

اند. معیار زاهدان و مناطق پیرامونی در معیار سنننالمتی، زیرمعیار شنننیب زمین باالترین وزن را به خود اختصننناص داده

های مختلف و دگی حاصل از کاربریسالمتی نیز به معنای اعمال ضوابط محیطی و بهداشتی مناسب برای کاهش آلو

انسانی است، که از دیدگاه متخصصان زیرمعیار شیب  ستیزطیمحسالمتی  نیتأمهای بهداشتی برای رعایت استاندارد

بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده است.  شدهمطرحهای زمین در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی از بین زیرمعیار

سایش، ز سی در مناطق پیرامونی باالترین وزن  ونقلحملیرمعیار در معیار آ ستر شهر زاهدان و زیر معیار د عمومی در 

گیری میزان آسننایش و اند. معیار آسننایش به معنای فاصننله و زمان، که عامل مهمی در اندازهرا به خود اختصنناص داده

سننهولت دسننترسننی به  هاآن نیتأماثر  بر چراکهگردند، راحتی سنناکنین شننهری زاهدان و مناطق پیرامون محسننوب می

سر میخدمات شهری که یکی از اهداف مهم برنامه ستا برای شهر زاهدان معیار ریزی شهری است می گردد. در این را

های باز عمومی و برای مناطق پیرامونی معیار دسترسی حائز اهمیت است. در معیار مطلوبیت، زیرمعیار زمین ونقلحمل

اند. از دیدگاه متخصنننصنننان، مطلوبیت و مناطق پیرامون باالترین وزن را به خود اختصننناص دادهدر شنننهر زاهدان و 

های باز و دلپذیر، بنابراین از ریزی پدافند غیرعامل یعنی تالش در جهت نگهداری و ایجاد فضنننادلپذیری در برنامه

ست. در صاص داده ا معیار کارایی نیز، زیرمعیار قیمت زمین  دیدگاه متخصصان این معیار باالترین رتبه را به خود اخت

یکی از  شننندهگفتهکه بارها  طورهماناند. در مناطق پیرامونی و شنننهر زاهدان باالترین وزن را به خود اختصننناص داده

ها در شنننهر و مناطق پیرامونی، الگوی قیمت زمین اسنننت. به لحاظ اینکه هر مکان کاربری کنندهنییتععوامل اصنننلی 

سرمایه ظازلحاکاربری  صادی و  شیوه گذاری تابعی از قیمت زمین و هزینهاقت ساس  ست که بر ا صور بر آن ا های مت

گردد، بنابراین از دیدگاه متخصصان در هر دو منطقه )شهر زاهدان  و مناطق پیرامونی( تحلیل هزینه و منفعت معین می

س ست. در معیار ا صاص داده ا سازی نیز، زیرمعیار رعایت حریم تفاده از ایمنقیمت زمین باالترین وزن را به خود اخت

س صاص داده ساتیتأ شهر زاهدان باالترین وزن را به خود اخت  یطورکلبهاند. هدف از این معیار در مناطق پیرامونی و 

مناطق خطرزا  یجوارهمهای بالیای طبیعی مانند طوفان،و .. مانند های احتمالی است. خطرحفاظت شهر در مقابل خطر

ا مناطق مسننکونی که با اصننل سننازگاری مغایرت دارد و به نحوی ایمنی و امنیت شننهر زاهدان و مناطق پیرامونی را ب

 نماید. تضعیف می

 

 معیار سازگاری در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی
ها های ناسازگار از یکدیگر است. چیدمان کاربریها، جداسازی کاربرییابی کاربرییکی از اهداف اصلی مکان

ها به هنگام ها در بحث تلفیق کاربری، یکی از اصول اساسی است که باید به آنباهمها برحسب ضریب سازگاری آن

باشند پذیر که زیرمعیار سازگاری میهای آسیببه کاربریهای مربوط بحران توجه کرد. با توجه به وزن هر یک از الیه

 یبندپهنه نقشه که گفت توانیم فرآیند این توضیح در آید.عملیات تلفیق انجام و نقشه معیار سازگاری به دست می

     Spatial و Arctoolbox دستورهای از استفاده با GIS افزارنرم در زیرمعیارها از یک هر بر مبنای شهر وضعیت
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Analyst Tools  شاملDensity و Distance و یبندپهنه محاسبات برای Reclass الیه و هاپهنه کردن رتبههم برای-

 AHP آنالیز از حاصل ضرایب با Raster هایالیه سپس  است، شدههیته . Raster فرمت دارای شده بندی پهن های

 سالمتی ، سازگاری ، آسایش ، ایمنی استانداردهای یبندپهنه یهانقشه حصول برای( مرحله  6 در معیارها زیر برای

با  ریپذبیآس یهایکاربر برای پذیرفته صورت کمی تحلیل از حاصل ضرایب به توجه با) و مطلوبیت کارآیی ،

 .اندشدهقیتلف  Raster Calculatorاستفاده از تابع

که فشردگی و تراکم . ضمن ایندارندهیحاشهای واقع در مرکز شهر، مساحت کمتری نسبت به کاربری یهایکاربر

تر از  دانهدرشتکه  و درمانی های آموزش عالی. کاربریباشدیمها در مرکز شهر، بیشتر از حاشیه شهر این کاربری

 سازگاری دهندهنشان( رنگ قرمز که 3به شکل )بنا  خورند.چشم می ها هستند، در اطراف شهر بیشتر بهبقیه کاربری

درصد نواحی پیرامون  80کننده این واقعیت است که بیش از باشد، بیانمی موردمطالعهها در محدوده خیلی کم کاربری

ها (،کاربری9شکل شماره ) بر اساس  باشد.مواجهه با شرایط بحرانی می منظوربههسته اصلی شهری فاقد سازگاری الزم 

باشد که ها در محدوده مرکزی شهر زاهدان می. بیشترین تمرکز این کاربریاندقرارگرفته یموردبررسز منظر تراکم ا

ی . در مناطق حاشیه شهر و مناطق پیراموناندمستقرشدهتر و با فواصل کمتر نسبت به هم ها به نسبت ریزدانهکاربری

ترین ها به پاییناربریکمالً متفاوت است. به شکلی که تراکم این گاوداری(، شرایط کا مجتمعآباد، ، داییآبادهمت)

 حد ممکن رسیده است.

 

 
 م لوبیت به لحاظ سازگاری . نقشه9شکل 
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 معیار آسایش در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی
قرار  موردنظرهای شهری و مناطق پیرامون، پیرامون شاخص آسایش، معیارهای مختلفی یابی کاربریدر بحث مکان

ها شد. این معیارها، در چهار آمده، سعی در تحلیل آن های بدستشده و نقشهآوریهای جمعگرفت و با استفاده از داده

ونقل و جابجایی، تراکم جمعیت در نواحی مختلف شهری، عمر بناها( سطح کلی )دسترسی و سطح آن، حمل

ه و بر اساس وزن با یکدیگر الیه مربوط به هر یک از این زیرمعیارها تهی. برای تهیه نقشه آسایش، اندشدهیبندطبقه

 گردند.تلفیق می

 
 نقشه م لوبیت دسترسی در معیار آسایش در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی .10شکل 

 

 
   ومی در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی ونقلح لم لوبیت نقشه  .11شکل 
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 در شهر زاهدان و مناطق پیرامونیتراکم   عیت . نقشه 12شکل 

 

 
 م لوبیت کیفیت ابنیه در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی. نقشه 13شکل 

 

، به بیشترین حد خود رسیده زاهدان شهر در مرکزشود که مطلوبیت سطح دسترسی مالحظه می (،10) طبق شکل

مربوطه بیشتر است. با دور شدن از مرکز شهر و های است به این دلیل که تراکم شبکه معابر و متعاقب آن زیرساخت

 جهیدرنت، از تمرکز معابر کاسته شده و موردمطالعهشمالی و جنوبی و مناطق پیرامونی  نزدیک شدن به مناطق حاشیه

سطح دسترسی و کیفیت معابر  بین، بایستی گفت که گریدعبارتبهمطلوبیت سطح دسترسی به حداقل خود رسیده است 

ارتباط معکوسی  آباد، مجتمع گاوداری(، آباد، داییو مناطق پیرامونی )همت  های شهریها با حاشیهآن هجدا از درج

و مناطق پیرامونی  شهر در زاهدان شمالی وجود دارد، به صورتی که با گذر از هسته متمرکز شهر به سمت حاشیه مشوش
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 شدهافزودهخطرزایی آن به هنگام مواجهه با بحران  ضریبهای دسترسی کاسته شده و بر از کیفیت شبکه موردمطالعه

توان دریافت که تراکم دسترسی به مرکز شهر از روند بسیار مشوش و نامنظمی پیروی ( می 10با نگاهی به شکل ) است.

های های پرازدحام مرکز شرق و ...، کارایی شبکهمتفاوت، شبکه یهاتیفیباکوجود معابری  کهینحوبهکند می

-مناطق پیرامونی )همتدر قیاس با  کهینحوبهآورد. پایین می شدتبهدسترسی در مرکز شهر را به هنگام وقوع بحران 

تحلیل در ادامه نیز،    تری برخوردارند.، از عملکرد ضعیفترتیفیکهای کم با شبکه آباد، مجتمع گاوداری(،آباد، دایی

شده با استفاده از تابع تراکم انجام در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی یت ساختها براساس قدمت و کیفپراکنش ساختمان

 است. 

و کسی و اتوبوس در شهر زاهدان مسیرهای تا(، و  11های بررسی شده )شکل الیه دراساس اطالعات موجود بر 

آباد، مجتمع ، داییآبادهمت. مناطق پیرامونی )اندشدهیبررسالیه پایه تحلیلی این بخش  عنوانبهمناطق پیرامونی 

ا ساکنین این مناطق های میدانی و مصاحبه ببرخوردار هستند. بر طبق یافته ونقلحملگاوداری(، از عدم مطلوبیت 

یکسانی پیروی  وهای تاکسی و اتوبوس از سمت شهر زاهدان به این مناطق و بالعکس، از روند منظم پیرامونی، مسیر

است که مناطق پیرامونی  ذکرقابلامن شاکی هستند. همچنین  ونقلحملاز کمبود وسایل کند، همواره ساکنین نمی

-)تاکسی، مینی ونقلحمل ٔ  نهیدرزمآباد به دلیل قرارگیری در مسیر پاکستان، همواره از عدم امنیت آباد و داییهمت

از  زاهدان، در شهر عمومی ونقلحملتوزیع فضایی نقاط (، 11مطابق شکل ) همچنین باشند. بوس و ..(، معترض می

اهدان، در شهر ز شمال غربیروند منظم و یکسانی پیروی ننموده است و گستره وسیعی از نواحی و محالت شرقی و 

عمومی،  ونقلحملوط است که خط درکقابلاین نکته  یراحتبهوضعیت نامناسبی قرار دارند. در وضعیت مطلوب نیز 

توانند تحت پوشش خود به هنگام بحران قرار دهند و حتی نواحی پیرامون همین شعاع بسیار کمی از همین نواحی را می

  خطوط نیز برای دریافت خدمات به هنگام اضطرار با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

یکسان صورت  صورتبهدان (، توزیع جمعیت در نواحی و محالت مختلف شهر زاه12با توجه به شکل )همچنین 

کم ضریب تراکم جمعیت  بخش محدودی از شمال شرق و شمال غربو جنوبی است. در محالت حاشیه  نگرفته

. باالترین ضریب تراکم جمعیت در متوسط است مرکزی و غربی میزان تراکم باشد، این در حالی است که مناطقمی

آباد و های داییوستادر مناطق پیرامونی نیز، تراکم جمعیت در ر .نداافتهیتمرکزشمال شهر  شرق ومحالت شهر زاهدان 

 نیز تراکم جمعیت کم است.  آبادهمتمجتمع گاوداری خیلی کم و در روستای 

 یوسازهاساختیشتر یک طبقه و ب موردمطالعهدر مناطق پیرامونی  شدهاحداثهای (، اکثر ساختمان13مطابق شکل )

 صورت گرفته است.  وسازساختروستا در قطعات نامشخص و نامنظم 

 

 ها در شهر زاهدان و مناطق پیرامونیشاخص مطلوبیت کاربری

های آباد و مجتمع گاوداری(، از مطلوبیت متوسط از حیث تمرکز فضاآباد، داییمناطق پیرامونی )همت ،(14) طبق شکل

شهر، دارای بیشترین  شرقی های در شمالو قسمت جنوبیمحدوده  زاهدان، باشند. همچنین در شهرباز برخوردار می

ش به لحاظ زشهر نیز دارای کمترین ار شمالیهای مرکزی و باشد. اکثر بخشمطلوبیت از حیث تمرکز فضاهای باز می

نشان از  متوسط مناطق پیرامونی و مرکزی و شمالی شهر زاهدان،مطلوبیت ، درواقعهای باز هستند. شاخص زمین

گیری شهر زاهدان و شکل و غیر مدون بودن توسعه شهری در شهر زاهدان و رشد خودرویی محالت یبرنامگیب
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فضاهای باز مناطق پیرامونی و مرکز و شمال شهر زاهدان، در  درواقعدر ادوار قبلی بوده است.  های پیراشهریروستا

های که فضای باز و حیاتی، بایستی متناسب با کاربریدرحالی اند.خود را براساس بافت کالبدی هماهنگ ساخته ،شهر

ریزی برای شرایط ه آن را در برنامهنها وجود داشته باشند. امری که نموموجود در سطح منطقه قبل از احداث کاربری

 است. مشاهدهقابل یخوببه( 14توان یافت. این امر در شکل )نمی و مناطق پیرامونی بحران و اضطرار در شهر زاهدان

 پررنگ واقع در داخل محدوده شهری زاهدان سبزه تنها نقاط کتوان این نکته را بیان کرد (، می15)به استناد شکل 

واکنش مناسب به خطرات  منظوربه، از پتانسیل مناسبی آباد، مجتمع گاوداری(، داییآبادهمتمناطق پیرامونی ) رازیغبه

بری مسکونی را به خود که اکثراً کار ایقرمز و قهوههای به هنگام وقوع حوادث برخوردارند. در قیاس با کاربری

ها بسیار سخت خواهد رسانی به آنها، در شرایط بحران، خدماتبودن آن اسیمقکوچکاند، با توجه به اختصاص داده

  بود. 

، توپوگرافی، نوع وهواآب ازجملهگیری شبکه معابر و الگوی خاص آن عوامل مختلفی کل(، در ش16مطابق شکل )

(، شبکه معابر بیشتر آباد، مجتمع گاوداریآباد، داییفعالیت اقتصادی و غیره اثرگذار است. در مناطق پیرامونی )همت

و بافت نامنظم  گوی معابر تلی شکلیگیری المنجر به شکل عمدتاًعناصر اقلیمی قرار دارد که  ریتأثهر چیزی تحت 

های دیگر قرار تگاهجریانات فضایی حاکم بین شهر زاهدان و سایر سکون ریتأثگردد. در این مناطق، این پدیده تحت می

اهدان و شهر ز تر به ساکنانتوان الگوی مناسب پیشنهادی برای ارائه خدمات مطلوبمی(، 16)با توجه به شکل دارد. 

پذیر و خطرزا را بر مبنای حفظ معابر با عرض موجود و تالش برای احداث و یا های آسیبکاربریمناطق پیرامونی و 

 اصالح معابر برای دسترسی به معابری با عرض بیشتر در نقاط و محالت مختلف شهر ارائه کرد. 

 
 م لوبیت در شهر زاهدان و مناطق پیرامونیهای باز در معیار بندی زمینپهنه . نقشه14شکل 
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 م لوبیت اراضی در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی  . نقشه15شکل 

 

 
 بندی  رض معابر در شهر زاهدان و مناطق پیرامونیپهنه . نقشه16شکل 

 

 شاخص کارایی در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی

ر این قسمت تنها دارای ابعاد و معیارهای مختلفی است که د یموردبررسهای این شاخص نیز، نظیر دیگر شاخص

 گیرد.یو بررسی قرار م موردبحثدو عامل )مالکیت و الگوی قیمت زمین( در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی 
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 مالکیت در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی . نقشه17شکل 

 

 
 وضعیت  ی ت اراضی در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی . نقشه18شکل 

 

آباد، و مناطق پیرامونی )همت وضعیت مالکیت اراضی در سطح نسبتاً مطلوبی در شهر زاهدان، (17شکل )مطابق  

و شهر و جنوبی دولتی متعددی در مناطق مرکزی  یهاتیمالکقرار ندارد. به شکلی که آباد و مجتمع گاوداری( دایی

اطالعات همچنین  . وجود دارد آباد(،مناطق پیراشهری )مجتمع گاوداری، همت ازجملهدر مناطق شمال و شمال شرق 

 مجتمعوضعیت اراضی در است.  ( آورده شده18در شکل ) موردمطالعهقیمت زمین در محدوده بندی پهنهمربوط به 



 
 

 82 

 

 و همکاران( کدخدایی...)رعاملیپدافند غ کردیبا رو یشهر شیآما

مجتمع  باشند. آباد از قیمت خیلی کمتری برخوردار میآباد و داییهای همتگاوداری دارای قیمت کم، و در روستا

است ولیکن در منطقه پیراشهری  افتهیشیافزاقیمت اراضی  یکالبدگاوداری به دلیل کمبود زمین و پر بودن بافت 

تعداد آباد، به دلیل وجود بزه باال و ناامنی زیاد باعث افت قیمت زمین شده است که منجر به خروج و دایی آبادهمت

های دوم است که بیشتر به خاطر گذراندن زیادی از افراد از این روستا شده است. کارکرد این روستا بیشتر شبیه خانه

گیرد، همچنین به دلیل اینکه این منطقه پیراشهری در مسیر مرز پاکستان قرار دارد قرار می مورداستفادهاوقات فراغت 

(، در شهر 12ارکردی متفاوت به خود گرفته است. همچنین مطابق شکل )پدیده قاچاق است و ک ریتأثتحت  شتریب

)خیلی زیاد( هستند.  ارزششهر قرار دارند، دارای بیشترین  شمالی اراضی دارای کمترین قیمت که در حاشیه زاهدان،

صاص ، قیمت اراضی بیشتر شده و کمترین ارزش )خیلی کم( را به خود اختو جنوب شهر با حرکت به سمت مرکز

  اندداده

 
 شاخص سالمتی در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی

ات شیب بیشتر از شهر، وضعیت مناسبی به لحاظ شیب زمین ندارد و طبق شمالیهای ( قسمت19)با تأمل در شکل 

درصد برخوردارند  2تا  0شهر که از شیب  بی، جنوبی و غرهای مرکزیشود. قسمتدرصد در این مناطق دیده می 12

آباد( آباد، داییرامونی)همتاست، مناطق پی ذکرقابلهمچنین  اند.بیشترین ارزش )خیلی زیاد( را به خود اختصاص داده

گاوداری که در  باشند، ولیکن در منطقه پیرامونی مجتمعها برخوردار نمییابی کاربریشیب مناسبی برای مکان از

 باشند. می ها برخورداریابی کاربریمطلوبی برای مکان نسبتاًمال غرب شهر زاهدان قرار دارد از شیب قسمت ش

گردد که اراضننی شننمالی و شننمال شننرق شننهر زاهدان و مناطق پیرامونی (،  مشننخص می20با توجه به شننکل  )

ست و اراضی جنوبی از زلزله مواجه ا آباد، مجتمع گاوداری( با بیشترین احتمال خطر و تخریب ناشیآباد، دایی)همت

شهر زاهدان کمترین  سالمتی  کهیطوربه. رادارند ریتأثو غربی  سل در معیار  ضعیت مطلوبیت گ ر مناطق پیرامونی دو

 . استکم 

 

 
 وضعیت شیب در معیار سالمتی در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی . نقشه19شکل 
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 وضعیت گسل در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی  . نقشه20شکل 

 

 ها در شهر زاهدان و مناطق پیرامونیشاخص ایمنی کاربری
پیرامونی  و مناطق در شهر زاهدان صورت گرفته یوسازهاساختدرصد  از مجموع صد(،  21مطابق نقشه )

ها از مصالح بسیار ناپایداری در برابر هرگونه ها و سکونتگاهها اعم از زیرساختدرصد ساختمان 80 حدود، موردمطالعه

باالیی دارند و در وضعیت قرمز  شدتبهپذیری ب آسیبضری و( …)گل، خشت، آهن و اندشدهساختهحمله نظامی 

های شهری، دارد در بحث ایمنی کاربریهای استانکارگیری شاخصدر حالت کلی هدف از بهقرار دارند. هشداردهنده

آباد، مناطق پیرامونی )همت ازجملههای شهر زاهدان دهد که برخی از قسمتنشان می( 22در شکل )اهمیت حفاظت و 

اگر براساس مالک جمعیت شهر  باشند،نشانی نمیآباد، مجتمع گاوداری(، دارای دسترسی مناسبی به مراکز آتشدایی

ایستگاه،  یکهزار نفر  50نشانی نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که براساس فرمول هر های آتشایستگاهزاهدان به تعداد 

ها داشته باشند اما در عمل و بر روی نقشه، ما متوجه کمبود و توزیع شهر زاهدان نباید مشکلی به لحاظ تعداد این ایستگاه

مناطق ت بایستی به توزیع فضایی جمعیت بین بر تعداد جمعیها خواهیم شد. لذا عالوه نامتعادل فضایی این ایستگاه

ریزی و اد برنامهرویکرد یکنواخت به آن نگاه کرد یعنی دیدگاه تض یک ، حاشیه و مرکز شهر توجه کرد و باپیرامونی

 مشاهدهبلقاو مناطق پیرامونی ریزی شهری زاهدان خوبی در برنامهدهی به آن کنار گذاشته شود. این مسئله بهامکانات

یابی مجدد این در توزیع و مکان موردمطالعهونی و مناطق پیرام جنوبی و رو، الزم است در محالت مرکزیاست. از این

های اصلی، نقاطی که نقش کمکی در مواقع بحران را داشته باشند، ها تجدیدنظر صورت گیرد و در کنار ایستگاهایستگاه

  ردند.گاحداث 

ناهماهنگ و بدون  صورتبه و مناطق پیرامونی یابی مراکز خدمات درمانی در شهر زاهدانمکان (23مطابق با شکل )

شهر امن و استراتژیک است بلکه تهدیدی برای جان و امنیت همه  یکهای فاقد ویژگی تنهانهو  .برنامه بوده است

آباد، و مناطق پیرامونی )همت فقیر شهر توان پی برد حاشیه( می23) نقشهبا نگاهی به  آید.می حساببهساکنان شهر 

ند و در بحث دفاع شهری به هنگام اهها نیز فقیر و محروم ماندیابی این کاربری، در مکانگاوداری( مجتمعآباد، دایی
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میزان فاصله از مراکز درمانی در  مذکوردر شکل  پذیری را خواهند داشت.بحران کمترین کارایی و بیشترین آسیب

های دارای کمترین براساس تابع فاصله سنجیده شده است. طبق شکل، محدوده و مناطق پیرامونی سطح شهر زاهدان

های دارای شود. محدودهفاصله با مراکز درمانی، دارای بیشترین امتیاز هستند که بیشتر مناطق مرکزی شهر را شامل می

را  موردمطالعهو مناطق پیرامونی مراکز درمانی نیز دارای کمترین ارزش هستند که مناطق حاشیه شهر بیشترین فاصله با 

های در های خدماتی بسیار محدود بوده و هنوز هم محدودهبا فرض این امر، شعاع عملکردی کاربری شودیمشامل 

  باشند.یشهر از این خدمات محروم هستند و دارای وضعیت نامناسبی مشمالی حاشیه 

از ت هستند. رسانی، برق و مخابراهای آبشهری در زاهدان شامل ایستگاه ساتیتأس(؛ 24مطابق نقشه ) تیدرنها

های  صنعتی، مراکز ها مانند کاربریی، مراکز پخش نفت سفید و نیز کاربرنیبنزپمپتوان به مراکز می ساتیتأسدیگر 

و  ساتیتأس بایستی گفت که در وضعیت موجود، توزیع مورداشارهبا توجه به شکل نظامی و انتظامی اشاره نمود. 

آباد، تری نسبت به حاشیه شهر و مناطق پیرامونی )همتدر مرکز شهر زاهدان از وضعیت نامناسبتجهیزات شهری 

 است. برخوردارآباد، مجتمع گاوداری(، دایی

 
 در معیار ای نی در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی وسازساختوضعیت کیفیت  . نقشه21شکل 

 

 
 شانی در شهر زاهدان و مناطق پیرامونینفاصله تا مراکز آتش . نقشه22شکل 
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 فاصله تا مراکز درمانی در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی  . نقشه23شکل 

 

 
 م لوبیت به لحاظ فاصله تا مراکز خ رزا در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی . نقشه24شکل 

 

 ن و مناطق پیرامونیدر شهر زاهدا پذیرهای آسیبگزینی کاربریمکان

پذیر در وضع موجود با های آسیبپوشانی الیه کاربریبا هم پذیر در شهر زاهدان:های آسیبگزینی کاربریمکان

ها در وضعیت فعلی، شرایط مناسبی گزینی، این نتیجه بدست آمده است که جانمایی این کاربریمکان یهاتیاولو

ها آنکاربری ی و وضعیت مکان در اولویت اول قرار داشته محدوده شهر زاهداندرصد از  12 تنها ، به شکلی کهندارد

پذیری رصد و آسیبد 26اولویت دوم( پذیری کم) اراضی با آسیباست.  شدهیابیارزدر شرایط موجود مناسب 

پذیری که در بدترین های آسیبکاربری باشد.درصد می 33متوسط که بیشترین سهم را به خود اختصاص داده حدود 

درصد از مجموع  22های موجود در اولویت چهارم درصد و کاربری 7شرایط مکانی )اولویت پنجم( قرار دارند، تنها 

 .(25. )شکل دهدینممطلوبی را نشان  بسیار شرایط در کل شکیل داده است کهها را تکل این کاربری

از محدوده  16/0در مناطق پیرامونی نیز تنها   پذیر در مناطق پیرامون زاهدان:های آسیبگزینی کاربریمکان

پذیری کم( قرار آباد، مجتمع گاوداری(، در اولویت دوم )اراضی با آسیبآباد، داییهای روستایی )همتسکونتگاه
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درصد از  11است. همچنین تنها  شدهیابیارزمناسب  نسبتاًدر شرایط موجود  هاآنداشته و وضعیت مکانی کاربری 

پذیری کم و با اولویت اول قرار دارند، اراضی با های روستایی در شرایط خیلی خوب با آسیبمحدوده سکونتگاه

پذیری که در های آسیبکاربری، 17/0پذیری خیلی زیاد اراضی با آسیب، 26/0پذیری متوسط )اولویت سوم( آسیب

از  درصد 19های موجود در اولویت چهارم درصد و کاربری 11بدترین شرایط مکانی )اولویت پنجم( قرار دارند، 

بخواهیم  . حال اگردهدینممطلوبی را نشان  بسیار شرایط در کل ها را تشکیل داده است کهمجموع کل این کاربری

آباد و مجتمع گاوداری( انجام بدهیم الزم است با استفاده از مدل الکتره آباد، داییای بین مناطق پیرامونی )همتمقایسه

 . استپذیر پرداخته شود. نتایج به شرح ذیل های آسیببندی مناطق پیرامونی بر اساس کاربریفازی به رتبه

 

 ماتریس ه اهنگی و ناه اهنگی و  ماتریس چیرگی نهایی .2 دول
 ماتریس چیرگی نهایی تشکیل ماتریس  هماهنگی و ناهماهنگی معیار

 رتبه نهایی مجتمع گاوداری اباددایی ابادهمت مناطق پیرامونی

 A1 A2 A3 A4 
A1 6543/0 - 6334/0 6543/0 2 1 1 - آبادهمت 

A2 - 6432/0 6543/0 6621/0 2 1 - 1 آباددایی 

A3 6123/0 6321/0 - 6532/0  مجتمع

 گاوداری

1 1 - 2 

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 

به ترتیب زیر  Hبر اساس محاسبات ماتریس چیرگی نهایی  پذیرهای آسیبمناطق پیرامونی بر اساس کابریبندی رتبه

پذیر در مناطق های آسیبمیزان کاربری آمدهدستبهمجتمع گاوداری، بنابراین مطابق نتایج = آباددایی آباد=همت است:

 . استشبیه هم  موردمطالعهپیرامون 

 

 
 پذیری شهر زاهدانبندی وضعیت آسیبهنه. نقشه پ25شکل 
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 یریگجهینت
ضعیت بد استقرار عناصر کالبدی و وهای تحقیق، شهر زاهدان و مناطق پیرامونی از از یافته آمدهدستبهطبق نتایج 

ای شهر و اشیههای شهری، شبکه ارتباطی ناکارآمد شهری، بافت شهری فشرده در مناطق حهای نامناسب زمینکاربری

ستقرار بافت فرسوده اکثر مناطق مسکونی و با تراکم شهری و مناطق  زیربنایی ساتیتأسهای شهری باال، وضعیت بد ا

های یش میزان آسیبهای باز شهری و مواردی از این قبیل نقش اساسی در افزاپیرامونی و کمبود و توزیع نامناسب فضا

ذیری شهری زاهدان و پی آسیبباشد. بنابراین پدیدهخطر می هرگونهوارده به شهر زاهدان و مناطق پیرامونی در برابر 

بندی نهایی ر یک جمعددهد. خطر بروز بحران را نیز افزایش می رونیازاو  ردیگیبرمظام را در مناطق پیرامون، کل ن

ست تاکنون در طرح نیچننیاتوان می شخص ا شهری مطرح نمود که آنچه م شهر زاهدان به  شدههیتههای  سطح  در 

ند غیرعامل که در اصول پداف نیترهممبر رویکرد آمایش سرزمین توجهی نشده است.  دیتأکمقوله پدافند غیرعامل با 

بندی . پهنهقرار گیرد موردتوجهبایسننت های حسنناس، حیاتی و مهم مییابی کاربریهای شننهری و در مکانتهیه طرح

ک از نقاط شهر زاهدان و یپذیری در هر آسیب شدتبهآورد تا با توجه این امکان را فراهم می شدهارائهپذیری آسیب

رد با انجام صنننورت گیرد. در برخی از موا هاآنپذیری اقداماتی در جهت کاهش احتمال آسنننیب  مناطق پیرامونی

با  به نقاط دیگر، لحاظ کردن اصنننول پدافند غیرعامل  ماتی نظیر انتقال برخی مواد خطرناک  بر رویکرد  دیتأکاقدا

پذیری شننهر یبند از شنندت آسننتواتا حدی زیاد می دسننتنیازاو مواردی  هاآنآمایش در عناصننر شننهری و اجزای 

هر زاهدان و توان گفت در جانمایی مراکز کلیدی شنننبندی نهایی میزاهدان و مناطق پیرامونی بکاهد. در یک جمع

وجه شننود و تمناطق پیراشننهری، الزم اسننت به مجاورت مراکز کلیدی و همچنین مجاورت این مراکز با مراکز خطرزا 

طراف اخطرزای شنننهری و پیراشنننهری، ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در در بررسنننی لزوم وجود مراکز  نیهمچن

س ستگاه ساتیتأ شود.  توجهموردگذاری و نظارتی باید های اجرایی، قانونپرخطر با تعیین حریم الزم از طرف د واقع 

ویکرد پدافند (، مبنی بر ر1395های پژوهش نتایج حسنننینی و همکاران )با یافته آمدهدسنننتبهدر این راسنننتا، نتایج 

مطالعات  تواند نقش بسننزایی در کاهش خسننارات نواحی شننهری گردد، و بادر توسننعه مناطق پیرامونی می رعاملیغ

سیب1399انوری و همکاران ) شهر زاهدان را مناطق با آ ساحت  شترین م اند شکیل دادهتپذیری کم (، مبنی بر اینکه بی

 مطابقت و همخوانی دارد. 

 شد: های ذیل نیز پیشنهاد گردیده؛ راهکارآمدهدستبهدر راستای نتایج  تیو درنها 

 تکنیک  العادهفوقهای استفاده از قابلیتGIS در امر  خصوصبهیرعامل غریزی شهری زاهدان و پدافند در برنامه

شهری )پناهگاه، مراکز امن و ...( در جهت تعیین بهترین پهنه کاربری یابی کاربریمکان ضی در طراحی اهای  را

 شهری و شهرسازی در سطح شهر زاهدان و مناطق پیرامونی 

  یک اولویت  عنوانبه با مراکز حساس و مهم، جوارهمخطرناک از مناطق مسکونی و یا  ساتیتأسجابجایی و انتقال

در نزدیکی مناطق مسکونی  هاآنمخازن سوخت است که استقرار  ساتیتأساین  نیترهمممدنظر قرار گیرد. از 

 زاهدان بسیار خطرآفرین است. 

 پذیری باال در شهر زاهدان و مناطق پیرامون آن، در شرایط فعلی، نتیجه عدم توجه ناکافی به اصول وضعیت آسیب

های باشد؛ لذا توجه به این مسائل در محدودهها میتمانساخ وسازساختنامه استاندارد، در مسئله مندرج در آیین
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غیراصولی در  یوسازهاساختبعدی باید با جدیت بیشتری صورت گیرد، و از  یوسازهاساختپذیر، در آسیب

 تری جلوگیری کرد.دیده با برخورد شایستهاین نواحی آسیب
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