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مسئوليت برنامه ريزان در تامين امنيت با تاكيد بر مكان يابي و 
  تجهيز تاسيسات و تجهيزات شهري

  

  ۲محمود تجلي،۱رستم صابري فر
  ريزي شهري، دانشگاه پيام نوربرنامهجغرافيا و رستم صابري فر، استاديار گروه  - ۱

  
  پيام نور، دانشگاه برنامه ريزي شهريدانشجوي كارشناسي ارشد رشته   - ۲

Email: saberifar@yahoo.com  
  

  چكيده
شهرها به عنوان كانون مدنيت و مناطقي كه باالترين تراكم هاي جمعيتي را به سوي خود جلب نموده اند، 

يكي از اين چالش ها، تهاجمات خارجي است كه به شكل . چالش هاي امنيتي منفاوتي را تجربه مي كنند
نظر به اين كه يكي از مسائل اساسي در اين گونه حمالت، حفظ جان . مي دهند خود را نشان... حمله نظامي و 

انسان ها و تاسيسات خدمت رسان به آنهاست، برنامه ريزي و تهيه امكانات الزم براي تامين اين هدف، به 
حاضر به همين دليل، تحقيق . خصوص در شهرها و امكان استراتژيك، ضرورتي غير قابل انكار به نظر مي رسد 

قصد دارد وضعيت ساختار استقرار و مكان گزينه تاسيسات و تجهيزات شهري در شهر بيرجند را به عنوان 
اين بررسي به شيوه . اصلي ترين كانون خدمات رسان در استان خراسان جنوبي مورد بحث و بررسي قرار دهد

نتايج به دست آمده . ام رسيده استتوصيفي و تحليلي با استفاده از رويكردهاي اسنادي و مشاهده اي به انج
نشان مي دهد كه بيرجند در طي سالهاي اخير رشد غير قابل تصوري پيدا كرده است و ازدياد سريع جمعيت 
اين . باعث شده است كه شهر عمالً از روند متداول برنامه ريزي خارج شده و توسعه اي خودرو به خود بگيرد

يران شهري نسبت به بازاندشي در ارتباط با تاسيسات و تجهيزات شهري شرايط مي طلبد كه برنامه ريزان و مد
اقدامي مدبرانه را مورد توجه قرار داده و يا نسبت به جابه جايي تاسيسات اقدام نمايند و يا الاقل تمهيداتي را 

  .مورد توجه قرار دهند كه در صورت بروز حمله كمترين آسيب به شهر و مردم ساكن در آن وارد آيد
 

  . امنيت، آسيب پذيري، تاسيسات شهري، شهر بيرجند  :واژه هاي كليدي
   معرفي محدوده مورد مطالعه
شكراب در شمال و  هايدامنه كوه يبش يمتر از سطح دريا، در محل تالق ۱۵۰۰بيرجند با ارتفاعي قريب به 
عوارض  مهمترين. استفتهمتفاوت دارد، قرار گر يبناهمواركه درجهات مختلف ش يباقران در جنوب، بربستر

و بخش شمال  يمبافت قد يماهورها پهت: عبارتند از دهنديقرار م يربستر شهر را تحت تاث يكه توپوگراف يعيطب
 يو جنوب يانيم ي،كه عمالً شهر را به سه بخش شمال) پل باغ(يو مركز) كبوترخان(يشمال يلشهر و دو مس

از گستره شهر در  چنانچه مقطعي. استشهر واقع شده يب غربسجاد شهر كه در جنو اند و مسيلكرده يمتقس

                                            
  پيام نور ، دانشگاهجغرافيا و برنامه ريزي شهري استاديار گروه - ۱
   Email:tajalibideskan@yahoo.com و،شماره تماس  پيام نور ، دانشگاهبرنامه ريزي شهري  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته  - ۲
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ناهمسان واقع  يبناهموار و با جهات ش يكه شهر بر بستر شوديمشخص م ييم،نما يهته يجنوب -يجهت شمال
  ).۲۶: ۱۳۷۲ مرادي،(استشده
است، دههاي مختلف طبيعي روبرو بوبيرجند كه در ميان دو رشته كوه شمالي و جنوبي با محدوديت شهر

ادامه مي )White, 1994: 48(خود را در حد فاصل دشت و كوهستانهمچون اكثر شهرهاي پايكوهي كه رشد 
  ).۱نقشه شماره (دهند اين شهر نيز در طول حيات خود بر اين قاعده استوار بوده است

  
  ، موقعيت شهر بيرجند در ايران و استان خراسان جنوبي۱نقشه شماره 

. مواجه بودن با محدوديت هاي طبيعي، از رشد جمعيت زايد الوصفي نيز برخوردار استاين شهر با وجود 
هاي انجام شده، دائماً تعداد جمعيت خود هاي جمعيتي نشانگر آن است كه اين شهر در طول سرشماريبررسي

است، ده سال هزار نفر بوده ۱۴كمتر از  ۱۳۳۵به طوري كه جمعيت اين شهر كه در سال . استرا افزايش داده
هزار نفر و در  ۴۷به حدود  ۱۳۵۵اين تعداد در سال . استبه حدود دو برابر رسيده ۱۳۴۵بعد يعني در سال 

سرشماري. استهزار نفر افزايش پيدا كرده ۱۰۰به بيش از  ۱۳۷۰هزار نفر و در سال  ۸۲به بيش  ۱۳۶۵سال 
هزار  ۱۶۶و  ۱۲۷اين سالها به ترتيب از مرز  دهد كه جمعيت اين شهر درنشان مي ۸۵و  ۱۳۷۵هاي هاي سال

نشان ) ۱۳۹۰(آخرين سرشماري انجام شده در سال جاري). ۱۳۸۹استانداري خراسان جنوبي، (فراتر رفته است
درصد از جمعيت  ۳۰به اين ترتيب قريب به . استهزار افزايش يافته ۱۷۴۹۷۶دهد كه جمعيت شهر به مي

  .انديافتهخراسان جنوبي در اين شهر تمركز 
به حدود  ۳۵هكتار در سال  ۱۲۸است كه وسعت شهر از رشد جمعيت در طي دوره مورد بررسي باعث شده

 ۴۰۰۰و در نهايت به ) ۱۳۸۳مهندسين مشاور زيستا، (۷۶هكتار در سال  ۲۰۶۷و  ۱۳۵۵هكتار در سال  ۴۰۰
به . استبرابر رسيده ۳۲دود سال، وسعت شهربه ح ۵۰به عبارت ديگر، در مدت . برسد ۱۳۸۵هكتار در سال 

روستاي كوچك و  ۱۰قريب به (همين دليل اين شهر نه تنها به اراضي كشاورزي و روستاهاي اطراف
عالوه بر . استهاي پرخطر و تهديدآميزي را به زير ساخت و ساز بردهناچار پهنهاست، بلكه به هجوم آورده)بزرگ

يسات حياتي و حساس شهر بدون برنامه و اغلب بدون حفاظ آن اين رشد، باعث شده است كه بسياري از تاس
مل در ارتباط ايمني در نقاط مختلف شهر استقرار پيدا نمايند و برنامه هاي امنيتي و برنامه خاص پدافند غير عا

ريزي براي هدايت رشد شهر و مد نظر قرار دادن ضوابط و به همين دليل، برنامه. با آنها مد نظر قرار نگيرد
   .رسدهاي انساني و اجتماعي در شهر، ضروري به نظر ميهاي ضروري براي جلوگيري از بروز فاجعهورالعملدست
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   امنيتيتحليل و بررسي وضعيت كنوني شهر از ديدگاه 
 ازي و ايمنس اي قبلي، آموزش، مقاوميزياصوالً مديران جامعه و مديران شهرها با مطالعات پيشگيرانه و برنامه

اي از پيش طراحي شده، براي وقوع حوادث غير مترقبه خود را هاهم نمودن امكانات اوليه در ابنيهازي و فرس
اما آيا شرايط ). ۹۸: ۱۳۸۹آهنگران، (ل ممكن كاهش پيدا نمايداي وارده به حداقآماده مي سازند؛ تا آسيب

ابتدا بايد عنوان داشت كه هر  براي پاسخگويي به اين سوال،. كنوني شهر بيرجند اين آمادگي را نشان مي دهد
شهر براي فراهم آوردن زمينه هاي الزم براي حفاظت شهروندان خود بايد اصول اساسي زير را در طراحي و 

اي شهري جهت تامين خدمات هازي زير ساختسيكي از اين اصول، فراهم. مديريت شهر مورد توجه قرار دهد
، بايد برنامه و قواعد الزم به منظور آمادگي مديران شهري جهت در كنار اين عامل. مورد نياز شهروندان است

ا جهت هايف كليه بخشتبيين شرح وظ. ساني بي وقفه به شهروندان تهيه و تدوين شودرمديريت خدمات
بهسازي و . ه ديگر اين برنامه اجرايي خواهد بودواي الزم از وجهدرشرايط بحراني و انجام آموزش سانيرخدمات
اي عمومي و مسكوني مردم به طوري كه در صورت بروز هر نوع تهديد، هازي وضع موجود ساختمانسايمن

ساير اصول مورد توجه در . ول ديگري اين روند مي باشدكمترين آسيب به ساختمان ها وارد آيد، از جمله اص
 ي؛انجام واكنش اضطرار يبرا يمنيو خدمات ا يآتش نشان ايسسازمان ازياين ارتباط عبارتند از، توانمند

ازي سيستم واكنش اضطراري در بخش ستوانمند يني؛زم يرو ز ينيامن رو زم ايهپناهگاه يجادو ا يطراح
اي مردمي مديريت هخود اتكا در شرايط اضطراري با سازماندهي گروه حالتوسعه الگوي مبهداشت و درمان؛ ت

براي اطالع از تمام ( ....حياتي و حساس واقع در شهر و  بحراني در سطح محالت؛ ايجاد حريم امنيتي مراكز
  .)۱۳۹۱اصول مورد نظر در اين ارتباط نگاه كنيد  به صابري فر، 

شرايط موجود شهر بيرجند نشانگر آن است كه اين شهر در تهيه و تامين شرايط اوليه براي زندگي  بررسي
دليل، فرصتي براي مواجه با چالش هاي بيروني و  شهروندان موفقيت چنداني به دست نياورده است و به همين

عامل در اين شهر ضروري به نظر  يراگر چه بررسي تمام ابعاد پدافند غ. دروني غير اضطراري باقي نمانده است
مي رسد اما تحليل برخي از ابعاد كلي مشكالت موجود در اين روند مي تواند، نامناسب بدون شرايط را به خوبي 

   .راي جلوگيري از اطاله كالم بررسي همه موارد را به فرصتي ديگر واگذار مي نمايدنشان دهد و ب
در . عنوان مثال، يكي از ضروريات خدمات رساني به مردم شهر، حفظ و حراست از تاسيسات زير بنايي است به

رخي از تاسيسات يكي از اين شيوه ها انتقال ب. اين مورد بايد برخي از تاسيسات به شيوه مناسبي حفاظت شود
متوسط االندام و از جمله بيرجند اساساً  معموالً در اغلب شهرهاي. هاي امن از جمله زير زمين مي باشدبه مكان

در حالي كه طبق پيش بيني هاي انجام شده اين شهر يكي از شهرهاي . چنين سياستي مطرح نمي باشد
در اين شهر ). ۱۳۸۵پاپلي يزدي، (حمله قرار دارداستراتژيك شرق كشور و در مناطقي است كه مورد تهديد و 

. نشده است، بلكه نسبت به اختفاي آنها نيز اقدامي صورت نگرفته است فكرينه تنها براي انتقال اين تاسيسات 
ضد  يژگيبا و ياز مصالح يدبنابراين در اين ارتباط بايد ضمن توجه به مبحث انتقال، اختفا و مقاوم سازي، با

 يتبا قابل يتيساتأس يجادبه هر حال در صورت ا. از مصالح چوب، خاك و فلز استفاده شود يبيترك يارادار بودن 
از  يتامر با حما ينا. يابد يآنها به شدت كاهش م پذيري يبآس يبدر برابر لرزش و حرارت، ضر يرپذ انعطاف
كه تاسيسات شهري گروه وسيعي با وجود آن . است يرپذ امكان يمهندسان و طراحان داخل يقاتيتحق يها پروژه

بررسي هاي تفصيلي در ارتباط با هر يك از آنها مي  داز خدمات مورد نياز شهروندان را تشكيل داده و نيازمن
  .باشد، با توجه به فرصت اندك و محدوديت هاي مختلف از بررسي اين جزئيات خودداري مي شود
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در اين بخش نيز . اهميت خاص خود را مطرح مي سازد كنار تاسيسات شهري، مبحث تجهيزات نيز اولويت و در
به عنوان مثال، يكي از اين تجهيزات، آتش نشاني و . مجموعه وسيعي از خدمات و تجهيزات مطرح مي باشد

آن است كه جايگاه قرار  ريزان و متخصصين ايميتوصيه اغلب برنامه. خدمات ايمني مرتبط با آن مي باشد
هاي اورژانس بايد در ساختار شهري به تجهيزات اطفاء حريق و حتي سايت ايستگاه نشاني وگيري مراكز آتش

ترين شكل و با باالترين سرعت مورد يابي شود تا در صورت وقوع هر نوع تجاوز احتمالي، به راحتمكان نحوي
هاي ستمنشاني و سيبه همين دليل است كه مراكز آتش .)Ruben Canchez, 2007(بهره برداري قرار گيرد

د در صورت بروز تجاوز احتمالي به طوري كه بتوانن. كننداطفاي حريق در مناطق سوق الجيشي استقرار پيدا مي
نسبت به اطفاي حريق و فرونشاندن آتش اقدام نموده و تلفات انساني يا تخريب كالبدي را به كمترين مقدار 

   .دهندكاهش
ان مي دهد كه اصوالً سابقه اين خدمت چندان زياد نيست و تاريخچه آتش نشاني در شهر بيرجند نش بررسي

حتي تعداد ايستگاههاي آتش نشاني در اين شهر . وارد شده است ۱۳۵۴اولين وسيله اطفاي حريق در آن سال 
اما با . افزايش يافته است تگاهايس ۵ايستگاه بوده است كه در حال حاضر اين تعداد به  ۲تنها  ۱۳۷۹تا سال 

عت شهر و جمعيتي كه از اين امكانات بهره بردراي مي كنند، اين تعداد به هيچ عنوان كفايت نمي توجه به وس
عالوه بر آن در اين زمينه اصول اوليه و ضروريت هاي زير الزامي به نظر مي رسد كه كمتر بدان توجه شده . كند
 .است
  .ود نيايداي، به طوري كه در صورت بروز حمله، آسيب حادي بوجايمن سازي سازه .۱
ها ورودي و خروجي مجـزا در  براي تسهيل در امداد رساني و كار مناسب بهتر است براي اين مجموعه .۲

  .نظر گرفته شود
  .ها در مناطق كم تراكم و در كنار فضاهاي باز و سبز شهري انجام شودنشانيآتشمكانيابي .۳
  . شاني ها قرارگيردنبراي ارتقاء خدمات، تجهيزات كامل امداد و نجات در اختيار آتش .۴
هـاي شـهري   هاي پر خطر شهر از جمله بافتهاي اطفاي حريق اتوماتيك در بخشاستفاده از سيستم .۵

فرسوده و فضاهاي عمومي شهري براي كاهش ميزان تخريب كالبدي و يا تلفات انساني، مـورد توجـه   
    .قرارگيرد

به عنوان مثال، . ل مورد توجه قرار گرفته استدر مورد برخي از تجهيزات شهري تا حد زيادي اين مسائ البته
هاي حياتي و زيرساختباشد، شريانرساني و استمرار زندگي در شهر اثر گذار مييكي از مواردي كه در امداد

ها كه ممكن است در شرايط مجموعه در اين. روندهاي شهري است كه اساس ساختار كالبدي شهر به شمار مي
هنگام بروز حمالت نظامي و يا ساير بحران، مشكالت به حداكثر خود  باشد، درد داشتهمعمول نيز نواقصي وجو

وجود ميادين با ظرفيت كم در : به همين دليل، قبل از وقوع بحران هاي خاص، بايد به نواقصي چون. مي رسد
حمل و نقل هاي مجهز مجهز جهت تردد بين شهري، كمبود ايستگاه هاينالشبكه شرياني شهر، كمبود ترمي

پريزاد (ريزي و هدايت ترافيك و فقدان سيسم علمي براي حمل و نقلفقدان مرجع مهندسي در برنامه عمومي،
به خصوص در شهر بيرجند وضعيت پايانه مسافر بري برخي از اصول . توجه نمود) ۲۰۰: ۱۳۸۹و ديگران، 
يابي اين مجموعه در مناطق كم تراكم و در با تامين نموده است كه از آن جمله مي تواند به مكان اساسي مرتبط

اگرچه با گسترش مناطق حاشيه نشين شهر، اين وضعيت در حال . كنار قضاهاي باز و سبز لبه شهر اشاره نمود
در عين حال اين مجموعه در حاشيه معابر اصلي و ورودي و خروجي مكانيابي شده است كه از . تغيير مي باشد

با اين وجود ضرورت توجه به احداث پناهگاه در كنار اين مجموعه، بي توجهي به . نقاط قوت آن تلقي مي شود
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فضاي سبز و موارد مشابه براي استتار از جمله نكات منفي تلقي مي شود كه بايد ضمن رعايت اين اصول به 
  .اي آن نيز توجه نمودايمن سازي سازه

رنامه پدافند غير عامل از جايگاه و اهميت ويژه اي مناسب و برنامه ريزي دقيق شبكه دسترسي نيز در ب استقرار
باشند، در آفرين ميهاي پر خطر، نقشاين مجموعه عالوه بر آن كه براي فرار از محدوده. برخوردار مي باشد

است به همين دليل، توصيه شده. باشدمي امداد رساني و رسيدگي به مجروحان نيز از جايگاه رفيعي برخوردار
ها شرايطي در نظر گرفته شود كه دسترسي آسان و سريع فراهم مجموعهه دسترسي به اين كه براي نحو

و با كمترين زمان ممكن دسترسي به نقاط امن براي ساكنين در ) ۴۷: ۱۳۸۷فتحي رشيد و قليزاده، (آمده
و  ر واقع، مباديد. هاي نجات نيز بدون مشكل به اين مكان وارد شونداختيار قرار گيرد و امداد رسانان و گروه

سو مانع  يكو ساخته شود كه از  يطراح يا گونه به يدبا يشهر) حمل و نقل يستمس( يدسترس يمجار
شهروندان قادر باشند با استفاده  يعي،طب هايدر مواقع بروز بحران يگر،د يآسان دشمن شده و از سو يدسترس
 يرپذ به سهولت امكان ديدگان يببه آس يادرسانامد ياامن برسند و  هايبه محل تر يعمختلف، سر يرهاياز مس
در مجموعه محدوديت هاي موجود در ارتباط با شبكه دسترسي در شهر بيرجند را مي تواند در چند . باشد

به تناسبات ساخت و ساز در  جهدر اغلب موارد عرض مناسب سواره با تو. عنوان اساسي مورد بررسي قرار داد
اين در حالي است كه با وجود دقت نظر ويژه در امر ساخت و ساز هنوز . ه استحاشيه آن در نظر گرفته نشد

اي مسير سازي سازهضرورت تاكيد در به كار گيري مواد و مصالح مناسب و رعايت اصول مهندسي ساخت، ايمن
در هاي فضايي در مسيرهاي طوالني در اغلب موارد، گشودگي در عين حال و با وجود رعايت. احساس مي شود
عالوه بر رعايت اين اصل، اصالح مسيرهاي رفت و آمدي . ن مسئله مورد توجه قرار نگرفته استمواردي نيز اي

موجود به شكل لوپ به منظورافزايش كارآيي و احداث مسيرهاي جايگزين براي مواقع اضطرار ضروري به نظر 
ش ميزان خطرات انساني ميزان شاغلين بر آن پيشنهاد مي شود كه براي افزايش كارآيي و كاه الوهع. مي رسد

  .هاي كارگاهي و صنعتي در امتداد اين شبكه مورد توجه قرار گيردو عابرين محور و فعاليت
به همين دليل، اولين و مهمترين . هاي مسكوني نيز از نقاط حساس و مهم شهر به حساب مي آيند مجموعه

از  يكي. اين مناطق مي باشدن حفاظت و ايمني ها  و خط مشي پدافند غير عامل، تامياولويت سياست
درصد  ۱۰تا  ۵حداكثر  حداثدرحال ا هايساختمان يكه برا(ها  بناها و سازه يساز مقاوم يرهمهم زنج يها حلقه
بر ساخت و سازها  يو عوامل نظارت يستمبر س ياصول هاييريگ ، سخت)دارد ينهكل ساختمان، هز ينههز
ين شهر با توجه به گسترش بطئي سالهاي قبل، از تراكم و تجمع واحدهاي مسكوني با وجود آن كه ا. باشد يم

لجام گسيخته سال هاي اخير، اين روند را  توسعهدر يك نقطه خاص جلوگيري به عمل آورده است، اما 
سازي و به همين دليل در ابتدا بايد از انبوه. دگرگون كرده است و مي رود تا مشكالت اين عرصه را افزايش دهد

عالوه بر آن بايد نسبت به . هاي بزرگ متراكم و حساس حتي المقدور پرهيز شودساخت و احداث مجتمع
اث پناهگاه در داخل اي؛ احدمسكوني اقدام نموده و ايمن سازي سازه هايتقويت فضاهاي سبز در مجموعه

و استفاده از هندسه نامنظم در هاي مسكوني مجموعهمجموعه؛ در نظر گرفتن دو مسير ورودي و خروجي براي 
  .بندي مجموعه در دستور كار قرار گيردبلوك
هاي مسكوني، بر شرايط دروني نيز توجه نموده و به نحوي بر شرايط فوق، بايد در مبحث مجتمع عالوه

و  يمسكون هايو ساختمان يساتتأس يداخل چرا كه معماري. مشكالت موجود در فضاي دروني را مرتفع نمود
استفاده مطلوب از عناصر  هدر اين شرايط بايد ب. زمانها در مواردي تلفات و خساراتي را تشديد مي كنندسا
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موضوع  ينا. توجه داشت يتهاجمات مصنوع يا يعيحوادث طب يامدهايكاهش پ يا يريبنا، جهت جلوگ يداخل
  .خواهد بودپذير نكات مذكور، تحقق يتبه رعا ينبا ملزم كردن مهندس

 يترعا يروديناميكشود اصول آ يسع يدمهم با يمراكز دولت ياو  يمسكون يها ت در ساخت مجتمعنهاي در
باشد، ...) و  يتخم مرغ ي،مانند اشكال كرو( يروديناميكآ يارهاياساساً هر چه شكل ساختمان مطابق مع. شود

كرد و ساخت  يمتحرك طراحصورت  همانند ژاپن، سازه را ب توان يم ينهمچن. قادر است موج را از خود رد كند
   .شد كنترل شده، تبديل خواهد  يمخرب به حركت يرويكه در آن صورت، ن

شهر بيرجند مكان هاي خاصي به عنوان مراكز تجمع شهروندان به خصوص به شكل ميادين و راسته ها  در
يل به نظر مي رسد به همين دل. مطرح مي باشد كه توجه چنداني به اصول و موازين ايمني در آنها نشده است
عالوه بر آن . مركزي است ايكه اين مراكز نيازمند مقاوم سازي و ايجاد سازه هاي امن به خصوص در بافت ه

پذير و ارزيابي و ها به عنوان مراكز حياتي آسيببايد نسبت به انجام بررسي هاي علمي در ارتباط با ميدان
لوگيري از ساخت و سازهاي حجيم در حاشيه ميادين و پذيري از قبيل ججهت كاهش آسيبريزي در برنامه

يكي از توصيه . تنگناهاي مخنلف به آن توجه تفصيلي نشده است غيره به انجام برسد كه در اين فرصت به دليل
   .هايي كه در همين ارتباط ضرورت دارد ايجاد و تقويت فضاي سبز در اين گونه مناطق مي باشد

له پناهگاههاي شهري است كه در اين زمينه شهر بيرجند با فقر شديد مواجه مي بسيار مهم توجه به مسئ نكته
كيلو تن در مركز شهر، اگر كليه مردم در  ۲۰بايد توجه داشت كه هنگام انفجار يك بمب اتمي به قدرت . باشد

نفر خواهد بود، اما در صورتي كه  ۷۰۰۰ ننفر و مجروحي ۲۴۰۰۰پناهگاه باشند تعداد تلفات در هنگام ياد شده 
بر اين اساس ). ۱۳۹۱صابري فر، (نفر تلفات خواهد داشت ۷۰۰۰۰پناهگاهي وجود نداشته باشد همين انفجار 

در اين زمينه بايد توجه . توجه به پناهگاه و آموزش و توجيه مردم در اين زمينه بسيار جدي تلقي مي شود
هاي  موشكي نسبت به ساختمان - گردد كه در مقابل اثرات حمالت هوايي مي القبه مكاني اط  داشت كه پناهگاه

هاي تجمع افراد  ها بهتر است در نزديكي محل پناهگاه. معمولي و يا فضاي باز، از امنيت بيشتري برخوردار باشد
به عنوان  تواندرعايت فاصله نسبت به تاسيسات به خصوص از نوع پر خطر و حجيم كه مي. استقرار پيدا نمايد

ها بايد به استحكام در جهت در ساخت پناهگاه. رسدگيرد، ضروري به نظر ميهدف دشمن مورد توجه قرار
ها بايد مجهز به هواكش،  پناهگاه. مقاومت در مقابل اصابت مستقيم بمب، موشك و يا موج انفجار، توجه شود

هاي اوليه،آب و غذا، وسائل  وسائل كمك ي،طراراض سيستم تهويه طبيعي و يا مصنوعي، سيستم روشنايي و برق
  ).۱۳۹۰سايت بوشهر ايمني، (هاي ورود و خروجي متعدد به خارج از محوطه پناهگاه باشند كنار زدن آوار و راه

هاي ها بوده است و امروزه به دليل پيشرفتسازي پناهگاه از قديم االيام مورد توجه انساناهميت ساخت و آماده
هاي تاريخي نشان مي دهد كه حتي بررسي. هاي جنگي، اهميت دو چنداني پيدا نموده استتكنيكي در سالح

هاي فردي و است و بيشتر به صورت ناامني در زمان قديم كه تهاجمات نظامي به شكل كنوني مطرح نبوده
واردي مشاهده نوان مثال، در مبه ع. استها، جايگاه و اهميت خاصي داشتهگروهي مطرح بود، توجه به پناهگاه

نمونه مشخص اين شرايط را در . استشود كه يك شهر به طور كامل به صورت يك پناهگاه احداث شدهمي
  ).۱۳۹۱صابري فر، (كنيمنوش آباد كاشان مشاهده مي

   و نتيجه گيري بحث
ر كل و به كه اعالم شده اصوالً شهر بيرجند با وجود آن كه يكي از شهرهاي استراتژيكي كشور به طو همانطور

خصوص نوار شرقي كشور تلقي مي گردد، توجه چنداني به مسائل مربوط به پدافند غير عامل در آن نشده 
در بررسي اجمالي . برسد انجاماين مسئله مي طلبد كه بررسي هاي علمي و دقيق تري در اين باره به . است
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اندك و نادر، در بيشتر زمينه ها با  انجام شد در طي اين تحقيق مشخص نمود كه اين شهر به جز در موارد
مشكل اساسي در مورد امنيت مواجه بوده و نمي تواند مردم و تاسيسات حساس و حياتي خود را در صورت 

در نتيجه بايد تدابيري انديشيده شود تا مديريت و برنامه ريزي شهري به . بروز تهاجمات دشمن حفظ نمايد
   .ه و ابتدايي مربوط به برنامه پدافند غير عامل در آن رعايت شوداين سو حركت نمود و حداقل اصول اولي

شهر بيرجند حتي در صورتي كه هيچ گاه مورد حمله و تهاجم دشمن قرار نگيرد، هم اكنون با مشكالت و  اصوال
. اشاره نمود... تنگناهاي متعددي روبرو است كه از آن جمله مي توان به خطر زلزله، سيل، رانش و ريزش و 

خاص جغرافيايي خود بارها در  وقعيتبررسي سابقه تاريخي اين شهر نشان مي دهد كه اين شهر كه به دليل م
، مورد تهديد جدي قرار )۳۰: ۱۳۷۵نگاه كنيد به وفايي فرد، (اثر خشكسالي، زلزله و ساير بالهايي طبيعي

  استمهمتري را پذيرا شده زيكي خود، مشكالتهاي اخير به دليل رشد جمعيتي و فياست، در سالگرفته
هاي استقرار شهر در محدوده ورود جريان: هاي ناشي از آنمربوط به سيل و خرابي مشكالت

اين شرايط باتوجه ). مين آباد و باقران(حاصله از ارتفاعات شمالي و جنوبي شهر) ۲نقشه شماره (هيدرولوژيكي
را براي شهر  ي آبريز، خطراتين بخش از حوزهرايط سيل خيزي ايبه خصوصيات فيزيوگرافي تشديد كننده ش

ي شهري وارد و از طريق دو مسيل با جريان شرقي چرا كه اين جريانات به سرعت به حيطه. استبه وجود آورده
سازمان جهاد سازندگي استان (شونداز اراضي شهري تخليه مي) هاي پل باغ و كبوترخانمسيل(غربي  –

هاي شديد قرار پنج بار در معرض هجوم سيالب ريل، اين شهر در سي سال اخيبه همين دل).  ۱۳۷۵خراسان، 
مديريت جهاد (بيشترين خسارت شهري را داشته است) بزرگ(شهر جنوب خراسان ۱۴گرفته و در بين 
الم داشتهاع) ۱۰۵تا  ۹۹: ۱۳۷۴(عالوه بر آن، سازمان برنامه و بودجه خراسان). ۲۰: ۱۳۷۴سازندگي بيرجند، 

 درصد بوده ۳۵مورد و ميزان خسارات به اين شهر  ۵هاي بيرجند تعداد سيل) سال اخير ۳۰در طي (است كه
اين در حالي است كه در طي همين مدت، يك طوفان شديد نير شهر را در نورديده و خسارات هنگفتي . است

  .استبه آن وارد نموده

  
  .)۱۳۸۵جوان و فال سليمان، (موني، موقعيت شهر در دشت بيرجند و ارتفاعات پيرا۲نقشه شمار 

با وجود آن كه اقدامات . هاي ناشي از آن در شهر بيرجند جدي استبر اين اساس، خطر سيل و تخريب
است، اما با توجه به شرايط هاي مطرح در شهر، مد نظر قرار گرفتهها و جريانمتعددي براي ساماندهي مسيل

عالوه بر آن، خطرات مربوط به سيالب، به دليل افزايش سطوح . استموجود اين اقدامات وافي به مقصود نبوده 
به طور كلي، . شودهر روزه بيشتر مي) Saberifar, 2009(هاي موجودغير قابل نفوذ و تجاوز به حريم مسيل

توان به مسيل دهند كه از مهمترين آنها ميهاي متعددي هم اكنون شهر بيرجند را تحت تاثير قرار ميمسيل
  .اشاره كرد... ، دهل كوه، دستگرد، پل باغ، بيدخت، شيراز و عمر شاه و )ع(ي بن جعفرموس
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اين محدوده در . بيرجند قرار دارد -خيزي در قلمرو زمين ساخت فردوسشهر بيرجند در تقسيم بندي لرزه
ز سمت شرق به چرا كه ا. هاي بزرگ در آن زياد استشود كه خطر وقوع زلزلهبندي ميشمار مناطق فعال طبقه

ها اين ترين زمين لرزهاز قديمي). ۳نقشه شماره (باشدگسل نهبندان و از غرب به گسل نايبند متصل مي
ميالدي ناشي از فعاليت  ۱۳۳۶محدوده كه تلفات و خسارات زياد به همراه داشته است، مي توان به زلزله سال 

 ۱۶۵۰ناشي از فعاليت گسل نوزاد، زلزله سال  ميالدي ۱۴۰۳درجه ريشتر، زلزله  ۶/۷گسل خواف با بزرگي 
ميالدي ناشي از فعال شدن گسل كشف  ۱۶۸۷و  ۱۶۷۳ميالدي ناشي از فعاليت گسل بيرجند، و زلزله سالهاي 

  .رود اشاره نمود

  
  ).۱۳۸۹مديريت بحران خراسان جنوبي، (هاي اصلي خراسان جنوبي، گسل۳نقشه شماره 
توان به زمين است كه از آن ميان ميمتعددي اين شهر را تحت تاثير قرار دادههاي در سالهاي اخير نيز زلزله
سه زلزله . ريشتر ناشي از گسل بنياباد اشاره نمود ۷باقدرت  ۱۹۴۷، زمين لرزه سال ۱۹۷۹لرزه طبس در سال 

ر هاي مهم دتاده است كه ناشي از حركت گسلاتفاق اف ۱۹۷۹و  ۱۹۴۱، ۱۹۳۶قدرتمند ديگر در سالهاي 
هاي به وقوع پيوسته در محدوده ساير زلزله. باشداطراف محدوده مطالعاتي مانند بنياباد، كريزان و محمدآباد مي

هاي تاريخي نشان ميبررسي. باشدهاي اصلي ميريشتر و باالتر ناشي از فعاليت گسل ۵با بزرگاي  مطالعاتي
ريشتر بوده ۶درصد آنها بيشتر از  ۳يشتر و حدود ر ۵هاي اتفاق افتاده بيش از درصد زمين لرزه ۱۴دهد كه 
زلزله از  ۱۲بدانيم، ايران تنها با شود كه اهميت اين آمار زماني بيشتر مي). ۱۳۸۳مهندسين مشاور زيستا، (اند

درصد تلفات را به خود  ۴۴، بيش از )۲۰۰۳تا  ۱۹۹۰بين سالهاي (ريشتر ۶زلزله باالي  ۲۱۰۰مجموع 
ريشتر، تنها كمتر از يك درصد تلفات را تجربه  ۶زلزله باالي  ۹۵حالي كه آمريكا با  است، دراختصاص داده

  ).۱۳۸۳و حسني،  ۱۳۸۴آقا طاهر، (استكرده
هاي متعدد در داخل شهر به خصوص در بخش هايي وجود گسليكي از داليل وقوع چنين زمين لرزه

هاي فقيرنشين اختصاص دارد و اغلب قه به گروهبا توجه به اين كه اين منط. باشدمي) ۴نقشه شماره (شمالي
  .، تهديدهاي بيشتري متوجه آن است)۱۳۸۸صابري فر، (ساخت و سازها استحكام مناسبي ندارند

ها مورد توجه قرار گرفته و از اشاره به تمام با توجه به رعايت اصل اختصار در اين بخش نيز مهمترين كاربري
  :استسط و كوچك مطرح نباشد، خوداري شدهآنها كه ممكن است در شهرهاي متو

 مراكز اداري -۵-۵- ۱
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  :در مورد مراكز اداري اصول مورد توجه در پدافند غير عامل عبارتند از
  .مكانيابي مراكز اداري در مناطق كم تراكم و در كنار فضاهاي باز و سبز شهري .۱
  .مكانيابي در حاشيه معابر اصلي شهر .۲
  .اي مديريت بحران در مجموعهاحداث پناهگاه و اتاق امن بر .۳
  .احداث و تقويت سهم فضاي سبز مجموعه .۴
  .ايايمن سازي سازه .۵
  .در نظر گرفتن دو مسير ورودي و خروجي .۶

  

  
  ).۱۳۸۴با تغييرات از مهندسين مشاور عرصه، (هاي مهم داخل و پيرامون شهر، برخي از گسل۴نقشه شماره 

  ها و مراكز درمانيبيمارستان - ۲-۵-۵
اي درماني و بيمارستاني در امر امداد نجات، بهتر است اين مراكز در مناطق ويژه شـهر  اهميت مجموعه به دليل
عـالوه بـر آن بـه طـرق     . ساني را داشته باشـند بي شوند تا بتوانند در صورت وقوع حادثه بيشترين خدماتيامكان

ساير اصولي كه در ). ۴۷: ۱۳۸۷ليزاده، فتحي رشيد و ق(مختلف حداكثر استتار و اختفا در مورد آنها رعايت شود
  :د عبارتند ازشو ارتباط با بيمارستانها و مراكز درماني براي حفاظت و امنيت بيشتر رعايت مي

  . ها و مراكز درماني در مناطق كم تراكم و در كنار فضاهاي باز و سبز شهريمكانيابي بيمارستان .۱
  . مكانيابي در حاشيه معابر اصلي .۲
  .ها و ساير مراكز درمانيدر داخل و مجاور بيمارستان احداث پناهگاه .۳
  . احداث و تقويت فضاي سبز مجموعه .۴
  . ايايمن سازي سازه .۵
 . در نظر گرفتن دو مسير ورودي و خروجي .۶
 .هاي مدرن و افزايش ايمني و امنيت در مجموعهريزي جهت تهيه طرحبرنامه .۷
  هاي امداد رسانيپايگاه -۳-۵-۵

بر اين كه پرسنل و تجهيزات خود را بايد به بهترين شرايط نگهدارند، بايستي ايـن توانـايي را    پايگاه امداد عالوه
به همين دليل، توجه به ايمني و حفاظت اين . داشته باشند تا به ساير افراد خدمات امداد و نجات را ارائه نمايند

  :گيردد نظر قرار ميدر حفظ و مراقبت از اين مجموعه اصول زير م. مجموعه اهميت ويژه دارد
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  .هاي امداد رساني در مناطق كم تراكم و در كنار فضاهاي باز و سبز لبه شهريمكانيابي پايگاه .۱
  .استتار مجموعه با فضاي سبز .۲
  .ايايمن سازي سازه .۳
 .در نظر گرفتن دسترسي سريع و آسان به مجموعه .۴
  مراكز انتظامي -۴-۵-۵

اند، يكي از مشـكل كه در معرض تهديدهاي مختلف قرار گرفته مسئوليت حفظ نظم و ايمني انتظامي فضاهايي
هـاي  هاي مربـوط بحـران  چرا كه در اين شرايط ناامني داخلي نيز بر مصيبت. ترين وظايف نيروي انتظامي است

بـه همـين   . كنـد طبيعي و انساني حادث شده اضافه شده و امنيت جان و مال مردم صدمه ديـده را تهديـد مـي   
مراكز انتظامي عالوه بر اين كه به عنوان يكي از عناصـر مسـتقر در شـهر ضـرورت دارد، بـراي      منظور، حفاظت 

هـاي زيـر   در اين مـوارد رعايـت توصـيه   . رسداستقرار امنيت و ثبات در مراكز بحران زده نيز ضروري به نظر مي
  :باشدمطرح مي
  .نظامي و غير نظاميايجاد فضاي سبز، جلوگيري از تراكم در ساخت و سازها در كليه سطوح  .۱
  .مكانيابي مراكز انتظامي در مناطق كم تراكم و در كنار فضاهاي باز و سبز لبه شهري .۲
  . مكانيابي در حاشيه معابر اصلي ورودي و خروجي شهر .۳
 .ايسازي سازهايمن .۴

حولـه از  م يتهـاي مسلح به علت مؤثر بودن در انجام مأمور يروهايمحل استقرار ندر نهايت بايد عنوان داشت كه 
در گذشـته  ) يپادگانها و مراكـز آموزشـ  ( ينظام يهااز استقرارگاه ياريبس. است يدفاع يشمسائل آما ينتر مهم

و بـه عنـوان    اند قرار داشتند، اما امروزه با گسترش شهرها در داخل محدوده قرار گرفته يخارج از محدودة شهر
  .يابندمراكز به خارج از شهر انتقال  ينكه ا ودش يم يهتوص. آيند يدشمن به حساب م يبرا يهدف نظام يك
  ...مراكز نگهداري اسناد تاريخي، نظامي و  -۵-۵-۵

هـاي محـل   به منظور حفظ اسناد و مدارك مهم تاريخي، سياسي، نظـامي و غيـره بايـد تاسيسـات و سـاختمان     
دهنـد، بايـد   د توجه قـرار مـي  نگهداري عالوه بر آن كه اصول اوليه مربوط به تمام بناهاي موجود در شهر را مور

  :اصول خاص پدافند غير عامل به شرح زير را نيز مد نظر قراردهند
  .كانيابي در حاشيه معابر اصلي شهرم .۱
  .احداث پناهگاه در كنار مجموعه .۲
  .استتار مجموعه با فضاي سبز .۳
 .ايايمن سازي سازه .۴
 . هاي حفاظت شده ويژه در داخل مجموعهها و بخشساخت اتاق .۵
  مراكز پرخطر شهري -۶-۵

گيرند، با وجود ضـرورت وجودشـان   ها كه طيف وسيعي از تجهيزات و تاسيسات شهري را در بر مياين مجموعه
اي براي ايجاد خطر و بحران دارند، مطرح هايي كه استعداد بالقوهبراي ادامه حيات شهر، خود به عنوان مجموعه

ها، كارخانجات ها، نيروگاهتوان به پااليشگاهباشد، ميباط مطرح ميهايي كه در اين ارتاز جمله كاربري. باشندمي
براي رعايت حداكثر حفاظت و ايمني براي شهر و اين نوع . اشاره نمود... توليد كننده مواد شيميايي خطرناك و 

  :ها رعايت گرددها، بايد اصول زير در مورد مكان يابي و اسمترار فعاليت اين مجموعهاز كاربري
  .ها از شهرها و نيروگاهدوين ضوابط خاص جهت رعايت فاصله متعارف براي احداث پااليشگاهت .۱
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و توزيع و پراكنده نمودن ايـن مراكـز در حـوزه    .........ها و ها، پااليشگاهمكانيابي درست صنايع، نيروگاه .۲
  . يك استان

  .استتار كاربرد رنگ متناسب و به خصوص همرنگي با زمينه طبيعي جهت رعايت اصل .۳
 .دگوگون نمودن نماي بيروني وسايل و تاسيسات و مد نظر قرار دادن اصول استار و اختفا .۴
حتي المقدور به صـورت خطـي و تمركـز    .... مهم و  توسعه فضاي سبز در كليه مراكز حياتي، حساس،  .۵

 .آن در مركز
  هاي ذخيره مواد سوختي و خطرناكمكان -۱-۶-۵

ه جهت آن كه قابليت اشتعال و انفجار دارند، در شرايط معمول نيز مشكالتي را مواد سوختي ب ههاي ذخيرمكان
ها به عنوان يكي از اهداف اين در حالي است كه اين مكان. براي مراكز سكونتي و ساير عملكردها به همراه دارند

شـوند كـه   مورد توجه دشمن در جنگ مطرح مي باشند و به همين دليل، بايد به نحـوي حفاظـت و نگهـداري    
بر اين اساس، ابتدا بايد نسبت به شناسايي مواد قابل اشـتعال و خطرنـاك و   . كمترين مشكالت را به وجود آورند

س اصول مربوطه در مورد آنها به دقت پهاي پدافند غير عامل اقدام شود و سريزيهاي ذخيره آن در برنامهمحل
  :  دقت مورد توجه قرارگيردهاي زير بايد به در اين زمينه، توصيه. گرددرعايت
  .توجه به موارد ايمني در زمان حمل و نقل كاالهاي خطرناك .۱
  .سازي كاالهاي خطرناكتوجه به مسائل ايمني در مكان ذخيره .۲
توجه به مسائل ايمني در زمان حمل و نقل و ذخيره سازي به منظور حفاظت در مقابـل سـرقت و يـا     .۳

  .عمليات تروريستي
  .اكسيژن و غيره  و عوامل تهديد كننده آنها مانند حرارت، آب، شناسايي مواد خطرناك .۴
  هاي سوختگيريمكان -۲-۶-۵

ها نيز شرايط همانند جايگاه ذخيره و نگهداري مواد سوختي و خطرناك دارنـد و بايـد همـان    اين نوع از كاربري
  .اصول در اين مورد نيز مد نظر قرار گيرند

  طرمراكز توليد مواد صنعتي پرخ -۴-۶-۵
هاي خطرنـاك بـه سـمت مراكـز     ها رعايت برخي از اصول در ارتباط با انتقال آاليندهدر مورد اين نوع از كاربري

به همين جهت، ضمن توجه به جهت باد غالب و مسير جريان . مسكوني و اقامتي در شرايط عادي نيز الزم است
  :شودصول زير توصيه ميهاي سطحي و زير زميني در مكانيابي اين مراكز رعايت ساير اآب

  .هاي شهرييابي آنها در خارج از محيطمكان .۱
  .رعايت حداكثر فاصله از تاسيسات و تجهيزات حياتي و مهم شهر .۲
 .استتار مجموعه با فضاي سبز .۳
 .ايسازي سازهايمن .۴
در اطـراف مراكـز مهـم و    اگـر   ي،نظـام  يدهايدر مواقع بروز تهدبه طور كلي  .دود يكاستفاده از تاكت .۵

 يموشـكها ياتي و از جمله مراكز توليد مواد صنعتي هاله اي از دود بوجود آيد، مي تـوان  ح يساتأست
ايـن تكنيـك در سـاير     .منحرف نموده و از اصابت به اين مراكز جلوگيري بـه عمـل آورد   مادون قرمز

 .هاي موجود در شهر قابل استفاده استمراكز و مجموعه
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  منابع و مآخذ
نامة ، پايان)GIS(اي اطالعات مكانييري در تهران با استفاده از سيستمپذ، برآورد آسيب)۱۳۸۴(آقاطاهر، رضا

  .كارشناسي ارشد، دانشكدة فني، دانشگاه تهران
  . ، استانداري خراسان جنوبي، بيرجند۱۳۸۸، آمار نامه استان، )۱۳۸۹(استانداري خراسان جنوبي

هاي آبخيز شهري در نواحي خشك و جراي طرح حوزه، ضرورت ا)۱۳۸۵(جوان، جعفر، فال سليمان، محمود
اي، شماره ششم، صص ي جغرافيا و توسعه ناحيهنيمه خشك ايران، مطالعه موردي آبخيز شهر بيرجند، مجله

۵۰-۲۷.  
، ضرورت بازنگري در مديريت بحران زلزله در ايران، مجموعه مقاالت كارگاه مشترك )۱۳۸۳(حسني، نعمت
تبادل تجربيات براي زندگي ايمن و كاهش خطرپذيري در زلزله، نشريه ) ۱۳۸۳مهرماه  ۷ – ۵(ايران و ژاپن 
  .، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور۲۹۸شماره 

بندي، ي جنوب خراسان، جلد پنجم، تلفيق و جمع، طرح توسعه)۱۳۷۴(سازمان برنامه و بودجه خراسان
  . سازمان برنامه و بودجه، مشهد

هاي جنوب و شرق دشت بيرجند، وري از سيالب، گزارش بهره)۱۳۷۵(گي استان خراسانسازمان جهاد سازند
  .گيري، مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام، مشهد، تلفيق و نتيجه۱۱گزارش شماره 
، كاربرد پدافند غير عامل در برنامه ريـزي شـهري، دفتـر تحقيقـات كـاربردي نيـروي       )۱۳۹۰(صابري فر، رستم
  . اسان جنوبي، در دست انتشارانتظامي خر

داري شـرق دشـت بيرجنـد،    اجرايي پـروژه آبخـوان   -، گزارش توجيهي)۱۳۷۴(ديريت جهاد سازندگي بيرجندم
  .مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام، بيرجند

اه ، عوامل موثر در توسعه كالبدي بيرجند، پايان نامه كارشناسـي ارشـد جغرافيـا، دانشـگ    )۱۳۷۲(مرادي، محمود
  .شهيد بهشتي

  .، طرح جامع شهر بيرجند، مسكن و شهرسازي، تهران)۱۳۸۳(مهندسين مشاور زيستا
  اي طرح جامع بيرجند، بيرجند، نقشه)۱۳۸۴(مهندسين مشاور عرصه
كالبـدي بافـت تـاريخي بيرجنـد، پايـان نامـه دوره        -يزي فضـايي ساماندهي و برنامه) ۱۳۸۰(وفايي فرد، مهدي

  .فيا، دانشگاه يزدكارشناسي ارشد جغرا
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