
  
  2شماره، 1، دوره1397يز ي، پاروابط انساني جغرافيا و

   غيرعامل پدافند هايشاخص بر تأكيد با شهر كاشمر فضاي ايمني ارزيابي

  3جواد عبدي، 2محمد تقي رضويان ،*1خزاييمصطفي 

 ريزي شهري، دانشگاه شهيد بهشتيمدرس دانشگاه و دكتري برنامه-1

  استاد گروه جغرافياي انساني دانشگاه شهيد بهشتي-2

  ريزي شهري، دانشگاه شهيد بهشتيكارشناس ارشد برنامه-3
khazaee@gmail.com1986mostafa  

  26/07/1397تاريخ پذيرش:                                                                                            19/07/1397تاريخ دريافت:

  چكيده

 اقداماتي بنابراين. دهدمي كاهش را محتمل تهديدات اثر مستقيم درگيري بدون كه است اقدامات از ايمجموعه شامل غيرعامل پدافند

 بازگرداندن براي اقداماتي و ايمقابله اقدامات پيشگيرانه، اقدامات حوزه در بيشتر اندگرفته نام غيرعامل پدافند تحت عنوان كه

 شهري فضاهاي در نظامي هايپارادايم و موجود سياسي فضاي و ساختار به نگاهي با .باشدمي حادثه از شرايط قبل به ناحيه وضعيت

 و نظام اقتدار و توان افزايش تا گيرد، قرار توجه مورد غيرعامل دفاع اقدامات سيستم جامع، نگاهي بستر در تا رسدمي نظر به الزم

 نظام در آن به توجه ضرورت غيرعامل و پدافند .يابد وقوع احتمالي، امكان تجاوزات از انساني و كالبدي هايپذيريآسيب كاهش

 هدف ترينعمده حاضر حال در .نمايدمي ضروري امري انواع تهديدها، وجود به توجه با كشور شهرهاي توسعه فرآيند و شهرسازي

   .سازد فراهم مردم براي ايمن را شرايط تا است مردم نياز مورد هايزيرساخت پذيريآسيب كاهش و سازيايمن غيرعامل، پدافند

 بين از و شناسايي و پدافند غيرعامل اصول به توجه با كاشمر شهر سطح در شهري فضاهاي ايمني بررسي با هدف حاضر پژوهش

 سؤاالت براي پاسخي يافتن و موجود وضع تبيين براي روش تحقيق. است گرفتهانجام شهر سطح در ايمني دهندهكاهش عوامل بردن

 وتحليلتجزيه و بوده ميداني نيز و ايروش كتابخانه مبناي بر اطالعات آوريروش جمع. است تحليلي -توصيفي روش تحقيق،

 دهندمي تاپسيس نشان روش از هاي حاصليافته در نهايت. است گرفتهانجام  TOPSIS روش از استفاده با آمدهدستاطالعات به

ها و اصول پدافند غيرعامل با توجه به شاخص و ندارد قرار مناسبي شرايط در عاملپدافند غير اصول نظر از كاشمر شهر اصوالً كه،

 پدافند اصول پيشگيرانه رعايت جهت الزم راهكارهاي ها وپيشنهادنيز  پايان در. باشدمي ضعيفو تحليل ساختار فضاي شهر، نسبتاً 

  است. گرديده ارائه كاشمر شهر در غيرعامل

  .كاشمر بحران، مديريت غيرعامل، پدافند شهري، ايمني ،فضاي شهر :كليدي واژگان
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  مقدمه و بيان مسئله 

 و تهديدات) سيل و زلزله( طبيعي خطرات انواع معرض در همواره سياسي و جغرافيايي خاص موقعيت دليل به ايران كشور

 ما در كشور متأسفانه. است شده متحمل سنگيني مالي خسارات و انساني تلفات و است داشته قرار) جنگ( سازانسان

 ايمني اهميت بحث طبيعي، بالياي برابر در ارزشمند تجارب داشتن و مقدس دفاع سال هشت گذاشتن سر پشت عليرغم

 كه هستيم وسازهاييساخت شاهد همچنان و است نگرفته قرار مورد توجه بايد كهچنان معماري و شهرسازي در امنيت و

 هايبرنامه از استفاده با دهند. امروزهمي افزايش هابحران انواع برابر در را كالبدي محيط پذيريآسيب روزافزون طوربه

 چندمنظوره و هزينهكم االمكانو حتي كاربردي هايطرح با همراه مؤثر اقدامات كارگيريبه با توانمي بحران مديريت جامع

 از. كاست خطرات از ناشي تلفات خسارات و گستردگي و شدت از زيادي ميزان به بحران، از قبل آمادگي مرحله در

 خطرات برابر در خطرپذيري جهت كاهش راهكاري عنوانبه غيرعامل پدافند اصول كارگيريبه تمهيدات، اين ترينمهم

 معماري و شهرسازي اي،منطقه ريزيبرنامه مختلف سطوح در بايد كه است خطر وقوع از پس كارايي افزايش و مختلف

  .)52: 1386(موحدي نيا، گيرد قرار موردتوجه

 گردندمي پذيرآسيب سوانح و حوادث به نسبت روزافزوني طوربه منابع، جوامع محدوديت و جمعيت افزايش به توجه با

. شهري است مسكوني محيط دهيسازمان در جوامع مهم و اساسي هاينگراني از طبيعي هايبا بحران مقابله چگونگي

 طبيعي حادثه نوع 40 از و دارد مخاطرات طبيعي قرار معرض در كه جغرافيايي وضعيت واسطهبه كه ما كشور در خاصه

 برابر در حفاظت و ايمني به دستيابي براي روازاين. است مشاهده گرديده ايران در آن نوع 31 دنيا سراسر در شدهثبت

 مسائل شدن ترپيچيده با امروزه. گيرد قرار شهري طراحي و ريزيبرنامه صدر در مالحظات ايمني بايد طبيعي حوادث

 خودشان تا رها كرد ودخ حال به را شهرها تواننمي احتياجات، و نيازها كثرت و تنوع جمعيت، فزاينده شهري، افزايش

 دهيشكل ابزار ترينبنيادي شهري هايرو طرحازاين. دهند ادامه حياتشان به و گيرند شكل مؤثر عوامل برآيند طريق از

 از بسياري در دوم، جهاني جنگ پايان از. شوندمي محسوب انديشيده شده پيش از يبرنامه و نظم اساس بر و شهرها

تجهيزات  شهري، تأسيسات پذيريآسيب كاهش جهت در غيرمسلحانه راهكار عنوانبه غيرعامل پدافند جهان، كشورهاي

 حمالت مقابل در تنهاغيرعامل نه پدافند الزامات رعايت. است قرارگرفته مورد توجه و مطرح انساني نيروي و زيربنايي

 حفظ و شهر هايزيرساخت و تأسيسات ماندگاريو  پايدار توسعه در الزم اصول از طبيعي سوانح مقابل در بلكه احتمالي

  .) 12: 1391رود( كامران و همكاران، مي شمار به مردم مال و جان

 و زميني برابر تهاجم در هاجنگ در معموالً شهري، متنوع هايو شبكه متراكم جمعيت و فشرده بافت علت به شهرها

 اندكرده پيدا سوق شهرها سمت ها بهجنگ ناخواسته، يا و خواسته طرفي، از. گردندمحسوب مي مانع يك عنوانبه هوايي

 مستقيماً غيرنظامي شرايطي، مردم چنين در. شوندشهرها مي به زيادي خسارت و غيرنظاميان باالي باعث تلفات بعضاً و

 تفاسير، اين با  .شودمي كشيده محيط غيرنظامي به مستقيم صورتبه بار اين بحران دامنه شوند ومي جنگ صحنه وارد
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 اساس دليل به نيز كنند ومي ايفا فعاليت و زيست مراكز توسعه هدايت در مؤثري كه نقش دليل به شهري برنامه ريزان

 با كه است ضروري گيري كنند. وموجي كناره چنين از توانندنمي است، بوده عمومي تأمين منافع كه شانحرفه پيدايش

 به سمت بكاهند، جامعه پذيريآسيب از حوادث و بروز سوانح زمان در توانندمي كه ديگر علوم هايروش از آگاهي

 از ناشي اثرات كاهش هايي در راستايبرنامه ارائه منظوربه مباحثي طرح ترتيب كنند. بدين حركت ترمطلوب ريزيبرنامه

  . گيردمي قرار شهرسازي دانش حيطه در يابد، كهمي ضرورت آن

 اجتماعي، كالبدي، ابعاد همه در ايمني نيازمند انسان، حضور دليل به كه است انساني متراكم هايزيستگاه از يكي شهر

كند( كامران و  بيمه را آن مصنوع و طبيعي محيط و  انساني جامعه كه است اقدامي نوع هر و مديريتي فرهنگي، اقتصادي،

محيط  نمودن مصون و سازيآماده پيشگيري، مستلزم ايمني، كاهش در مؤثر عوامل و ). شناخت فضاها5: 1390همكاران، 

باشند( اعتماد،  بيشتري داشته توجه آن به بايد شهري مديران و برنامه ريزان كه است بحراني نوع هر مقابل در انساني

 قبل حتي تدافعي اقدامات يافته،افزايش شدتبه هاو آسيب هابحران نوع و تعداد كه كنوني شرايط در چنين). هم2: 1381

 غيرعامل كه ). پدافند181: 1384سازد( رهنمايي، مي مطرح را غيرعامل پدافند مداقه موضوع ضرورت نيز حادثه وقوع از

 كاهش موجب كه ايغيرمسلحانه اقدام گونههر از است است عبارت بحران از پيش مديريت روي بر آن تأكيد بيشتر

 انساني عامل و طبيعي هايبحران مقابل در و تجهيزات تأسيسات ها،ساختمان انساني، نيروي ايمني حفظ و پذيريآسيب

 از بايدمي نمايد، تبعيت هاسازه استحكام قاعده از آنكه از بيش شهري، ). پدافند غيرعامل12: 1386گردد( موحدي نيا، 

 حس ( اعتمادسازي، فرهنگي هايروش اعتبار، اين با. نمايد پيروي ايمني برقراري و هجوم انديشه لگام و قاعده پيشگيري

 روابط تعادل حفظ(  ايمني ،... )و مشترك مناطق اقتصادي ايجاد مشترك، هايگذاريسرمايه(  اقتصادي ،... )و جواريهم

 نيازهاي تأمين مذهبي، فرهنگي، پيوندهاي تقويت(  اجتماعي ،) غيره و ورزشي، معابر تفريحي، مراكز در ايمني شهري،

  ). 5: 1390شود( كامران و همكاران،  برجسته شهري غيرعامل پدافند در بايدشهروندان ) مي رفاهي

شهر كاشمر با قرارگيري در مجاورت مرزهاي شرقي ايران و كشور افغانستان كه عموماً شرايط ناامني را براي اين شهر 

بر دويست هزار نفر(شامل خود شهرهاي كاشمر، ريوش غشهر منطقه كه جمعيتي بال عنوان مادررقم ميزند، و  عملكرد آن به

هاي مجاور) و همچنين آباد، و روستاهاي آنها در شهرستانو روستاهاي اطراف در شهرستان كاشمر، شهر بردسكن، خليل

ن باشد. در ايهاي ايران( گسل درونه)، نيازمند توجه خاص به پدافند غيرعامل ميترين گسلمجاورت با يكي از بزرگ

 نمايد. درشهري خاص در مواقع بحران ضروري مي صورت، توجه به امنيت شهر و شهروندان و طبعاً جانمايي عناصر

شهر  شهروندان شهري و ايمني موضوع غيرعامل، پدافند اصول و معيارها برتكيه با تا دارد سعي رو پيش حقيقت پژوهش

 در شهر، فضاي ايمني تأمين را در غيرعامل پدافند عملياتي راهبردهاي لزوم صورت در و دهد قرار كاوش مورد كاشمر را

  .نمايد اجرا طراحي و ريزيبرنامه فرآيند
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  مباني نظري 

  شهري ايمني

:  1389 پريزادي، و اميني گويند(حسيني ايمني را گوناگون هايكاربري و تجهيزات تأسيسات، ماندن امان در و مصونيت

 و سوانح بروز از ناشي مالي و جاني خسارات كاهش آن هدف: كه هاييفعاليت و تمهيدات مجموعه عبارتي به ).  يا21

 هايكاربري و مناسب فعاليت هايمكان تعيين در بهينه معيار يك عنوانبه تنها گويند. ايمني ايمني را باشدمي حوادث

).  26: 1387است( سعيد نيا،  رفته كار به مطلوبيتو  كارايي آسايش، سازگاري،: چون ديگري معيارهاي كنار در و شهري

 انساني و طبيعي مخاطرات مقابل در شهري تجهيزات و تأسيسات و آنها متعلقاتها  انسان جان از حفاظت مسئله اما

 تعامل مهم اجزاي طبيعي مخاطرات. شود محسوب شهري ريزيبرنامه اصلي اهداف از يكي بايستمي كه است مهم قدرآن

 صورتبه و طبيعي منابع از انسان استفاده يعني مثبت، صورتبه محيطش و انسان بين يرابطه و هستند انسان و طبيعت بين

 شامل تواندمي شهري ايمني). GIBSON, 1997: 23گيرد( قرار موردتوجه بايد طبيعي بالياي و مخاطرات يعني منفي،

ساكنان  مال و جان حفظ باعث بلندمدت و مدتميان مدت،كوتاه هايبرنامه قالب در كه باشد اقداماتي و تمهيدات كليه

  ). 65: 1387آبادي و همكاران، شود( زنگي شهرها

  غيرعامل و شهر  پدافند

 »پد« يا »پاد« فارسي ادب و فرهنگ در. است شده تشكيل »آفند« و »پد« جزء دو از »پدافند« واژه شناسي،واژه نظر از

 معكوس را آن معناي گيرد قرار ايواژه از قبل هرگاه و بوده»  دنبال و پي متضاد، ضد،« معاني به كه است پيشوندي

 ترازهم لغوي نظر از را »پدافند« واژه افشار صدري .است »دشمني و پيكار جدال، جنگ،« مفهوم به نيز »فند« واژه. نمايدمي

 نموده بيان »گيردمي انجام حمله در او پيروزي با دشمن حمله از پيشگيري براي كه كارهايي« بر مشتمل و »دفاع« واژه با

 افزارجنگ كارگيريبه مستلزم گردد كهمي اطالق اقداماتي مجموعه به غيرعامل پدافند. ) 5: 1389است( زرگر و هوشيار، 

 حياتي تأسيسات و تجهيزات به مالي كاهش خسارات كه است دفاعي روش ترينمعقول و آميزترينواقع صلح در و نبوده

 از يكي عنوانبه غيرعامل ). پدافند14: 1391دارد( حسيني اميني،  دنبال به را تلفات و غيرنظامي و حساس نظامي و

 گفته اياقدامات غيرمسلحانه مجموعه به افزاريسخت نظامي حمله و جنگ تهديد نوع با بحران مديريت هايشاخه

 خصمانه عمليات مقابل در كشور و تجهيزات ها، تأسيسات،ساختمان انساني، نيروي پذيريآسيب كاهش موجب كه شودمي

تأمين   زيربنايي، هايفعاليت استمرار غيرعامل، دفاع از هدف). 4: 1386غضنفري، و پيمانگردد(مي دشمن مخرب و

 بنيه حفظ و خارجي تجاوزبحران  و تهديد شرايط در كشور اداره تسهيل و عمومي رسانيخدمات تداوم حياتي، نيازهاي

 پذيريآسيب از كاستن و غيرعامل پدافند هاياجراي طرح طريق از دشمن مخرب و خصمانه حمالت رغمبه دفاعي

  ). 153: 1394است( عادلي و همكاران،  حساس كشور و حياتي تجهيزات و مستحدثات
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 هاساختمان انساني، نيروي پذيريآسيب كاهش موجب كه دانندمي ايغيرمسلحانه اقدامات مجموعه نيز را غيرعامل پدافند

 طبق ديگر سويي از. گرددمي دشمن مخرب و خصمانه عمليات مقابل در شهري هايشريان تجهيزات و و تأسيسات،

 و تجهيزات تأسيسات، ها،ساختمان انساني، نيروي پذيريآسيب كاهش موجب كه ايغيرمسلحانه اقدام هر تعريفي

 برابر در كه شودمي ناميده غيرعامل پدافند شود، دشمن مخرب و عمليات خصمانه مقابل در كشور حياتي هايشريان

 امنيت تضمين مردم، جان حفظ به پدافند). Ruben chanchez, 2007دارد( معنايي تعريف امكان نيز غيرمترقبه حوادث

است(احمرلويي،  تجاوز هرگونه و شرايط هرگونه برابر در مواقع در همه ملي حاكميت و ارضي تماميت از صيانت افراد،

 و گرم هايو سالح نظامي تجهيزات كاربرد به نياز بدون كه است اقداماتي مجموعه غيرعامل پدافند از ). منظور13: 1389

 هايآسيب نمودن محدود پي در آن، و عملكردهاي فرم و شكل بعد دو از فضا مشخصات و ساختار طراحي مبناي بر صرفاً

 جاني لطمات رسانيدن حداقل به و شهروندان جان از حفاظت تأمين منظوربه باز فضاي هايقابليت بهبود جنگ، از ناشي

  ). Lacina , 2006:276است( سانحه جنگ از ناشي

 تردقيق چه هر رو شناختازاين دهدمي تشكيل را غيرعامل پدافند و بحران مديريت فرآيند از مهمي بخش بحران شناسي

 ,Branscombنمايد(مي شاياني كمك پدافند غيرعامل راهبردهاي اجراي و بحران كنترل به آن جانبههمه ابعاد و بحران

 اين كه شودمي تهديد كشور يا شهر منطقه، يك اساسي هايمعموالً ارزش اغتشاش يا بحران وقوع هنگام ). به2006:6

 ثبات و حكومت مشروعيت سازماني، اموال شهروندان، مال و جان شهري، رفاه امنيت عمومي، تواندمي اساسي هايارزش

است؛  شهر دفاع قابل فضاي طراحي شهري امنيت و ايمني مورد در مهم بسيار مباحث از يكي لذا شامل شود را اداري

 ,Brentيابد( شهرها كاهش در جنايت و جرم ميزان كه شوند طراحي طوري بايد شهري خصوصي و عمومي مناطق يعني

 توسعه امروزه شودمي بحران ايجاد باعث آن فقدان كه است و اساسي بنيادين عوامل ازجمله امنيت ). بنابراين2003:12

 ).  Coaffee, 2009:44رود(مي شمار به هادولت وظايف ترينمهم از بزرگ يكي شهرهايكالن در امنيت

  شهرسازي در غيرعامل پدافند و مباني اصول

 شهر زيربنائي تأسيسات سازيو ايمن سازيمقاوم •

 شهر مهم و حساس و حياتي مراكز سازيايمن و سازيو مقاوم مناسب پراكنش •

 شهر گستر در فعاليت و جمعيت استقرار متعادل توزيع •

 ضروري نيازهاي حداقل بودن فراهم و تأمين با بحران شرايط براي شهر محالت در نسبي خودكفائي •

  خودكفا هايسلول قالب در شهر بندي منطقه و خوداتكا) محالت مردم(ايجاد

 داخل افزا)در حريق و هاكنندهآلوده خطر(مانند و تشديدكننده حساس مراكز استقرار از اجتناب •

  شهروندان و شهر براي شهر            

 جنگ زمان نياز مورد حساس و حياتي مراكز سازي نامرئي و استتار و پوشش المقدورحتي •



 2، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، پاييز                    

444 

 

 آن خارج به شهر ضروري هايوابستگي كاهش و شهر وابسته پشتيباني هايسيستم سازيموازي •

 شهري هايصحنه و هاعرصه تمامي در جنگ از ناشي بحران مديريت برقراري •

شهر(فشاركي و  ... و اجتماعي اقتصادي، هايبخش ساير توسعه با همگام شهر، ايمن و پايدار توسعه •

  )7: 1390فراهاني،

  

  : فصول مشترك مديريت بحران و پدافند غيرعامل1شكل شماره  

  

  54: 1389منبع : احمرلويي، 

  تحقيق روش

 پژوهش. گرفته است شهر كاشمر انجام ايمني ميزان افزايش در غيرعامل پدافند اصول تأثير بررسي منظوربه پژوهش اين

 تحقيق، سؤال براي پاسخي يافتن و وضع موجود تبيين براي تحقيق روش و ايتوسعه -كاربردي هدف نظر از حاضر

... )  و كالبدي فرهنگي، اجتماعي، جغرافيايي،(  شهري اصلي شناخت ساختارهاي به كه است تحليلي -توصيفي روش

 تكميل و ميداني بررسي مشاهده، همچنين و ايكتابخانه هايگزارش و اسناد: طريق از پژوهش اطالعات .شد خواهد منجر

 متخصصان و مسئولين شامل پژوهش، جامعه آماري و است شده گردآوري شهري كارشناسان و متخصصان از پرسشنامه

 اطالعات وتحليلتجزيه جهت. گيردمي صورت ميداني و ايصورت كتابخانه دو به اطالعات گردآوري. باشدمي شهري

 استفاده از با سپس و شد خواهد انجام الزم آناليز استنباطي و توصيفي آمار از استفاده با ابتدا هانامهپرسش از آمدهدستبه

  است.  شده استفاده وتحليلتجزيه جهت TOPSISتكنيك 
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 )Topsis(تاپسيس روش

 روش باشد.مي تاپسيس روش ها،روش اين از يكي كه دارد وجود معياره چند گيريتصميم براي مختلفي هايروش

 1981در سال  ويون وسيله هوانگبه بار نخستين كه ايدئال، حلراه به شباهت اساس بر بندياولويت ) ياTopsisتاپسيس(

 توانمي روش اين از و غيره است. ahp, anp) مانندMCDMچندمعياره( گيريتصميم هايروش از يكي شد، معرفي

 استفاده آنها بنديو گروه هاگزينه بين فواصل تعيين و گزينه بهترين انتخاب و مختلف هايگزينه مقايسه و بنديرتبه براي

حل حل ايدئال مثبت و راهشود. منطق اصولي اين مدل، راهشاخص ارزيابي مي nي وسيلهگزينه به mنمود. در اين روش 

حل ايدئال منفي كمترين منفعت را دارد. گزينه حل ايدئال مثبت بيشترين منفعت و راهكند. راهايدئال منفي را تعريف مي

حل ايدئال منفي حال بيشترين فاصله را با راهحل ايدئال مثبت و درعيناي است كه كمترين فاصله را با راهه نيز گزينهبهين

 ماتريس به دهي وزن 2-تصميم ماتريس سازي بي مقياس و كردن كمي - 1شامل: گام دارد كه شش روش اين دارد.

 هايآل ايده تا گزينه هر فاصله ميزان آوردن به دست -4 منفي ايدئال حلراه و مثبت ايدئال حلراه تعيين 3- نرماليزه شده 

باشد( حبيبي و مي هاگزينه بنديرتبه -6 و ايدئال حلراه به گزينه يك (CL)نسبي نزديكي تعيين -5 منفي، و مثبت

  ). 41: 1393همكاران،

  باشد:صورت زير ميمراحل فوق به

  :فرمول از استفاده با شده مقياس بي ماتريس يك به موجود گيريتصميم ماتريس تبديل :اول گام

 

  هاشاخص به دهي وزن جهت آنتروپي روش از استفاده با وزني مقياس بي ماتريس ايجادگام دوم: 

  

 شوند:مي مشخص منفي ايدئال و مثبت ايدئال نقاط زيرمجموعه صورتبهگام سوم: 

مثبت                                                                                                           ايدئال نقاط مجموعه
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منفي                                                                                                           ايدئال نقاط مجموعه

  

  است:  زير قرار به روش اقليدسي از استفاده با ها)آل ايده با ام Iگزينه  فاصله( فاصله يا جدايي اندازه محاسبهگام چهارم: 

  

  

ايدئال                                                                       حلراه به گزينه يك (CL)نسبي نزديكي تعيينگام پنجم: 

  

  هاگزينه بنديرتبهگام ششم: 

ترين دهنده پاييننشان ci=0ي باالترين رتبه و دهندهنشان ci=1در نوسان است. در اين راستا  1تا  0ميزان فوق بين 

  رتبه است.

  مطالعه مورد محدوده در غيرعامل پدافند هايشاخص وضعيت شناسايي

 طول شرقي واقع شده است. اين شهر دردقيقه  27درجه و  58درجه شمالي و  12دقيقه و  35شهر كاشمر در موقعيت 

متوسط ارتفاع آن از سطح دريا  .دارد قرار مشهد شهر كيلومتري 240 حدود در و رضوي خراسان استان غربي جنوب

  متر مي باشد. 1075
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  : موقعيت شهر كاشمر 1نقشه شماره 

  

  ترسيم : نگارندگان

آخرين طرح  اساس بر ) و1395نفر جمعيت بوده( درگاه ملي آمار،  102,282داراي  1395شهر كاشمر طبق آمار سال  

جامع و تفصيلي مصوب، به هشت ناحيه شهري تقسيم گرديده است كه موقعيت، جمعيت و مساحت هركدام طبق همين 

  . طرح، در نقشه و جدول زير قابل مشاهده است

 60,12مترمربع و سرانه كاربري مسكوني برابر  5789872ي شهر مساحت كاربري مسكوني كل محدودهطبق همين طرح، 

 28,01مترمربع با  44,67ي مترمربع و سرانه 4301912درصد از كل مساحت شهر، كاربري خدمات  37,7مترمربع، با 

درصد از مساحت كل  27,98ترمربع با م 44,63ي مترمربع  و سرانه 4297877درصد از مساحت كل شهر، كاربري معابر 

 باشد.درصد از مساحت كل شهر مي 6,31مترمربع و  10,06ي مترمربع و سرانه 968916ها با مساحت كاربري شهر و ساير

ي شمالي شهر كه شامل نواحي يك، شش، هفت و هشت هست، مربوط به دوره جديد رشد كالبدي توان گفت نيمهمي

تر نسبت به قسمت جنوبي است. فقط در ناحيه يك، بخشي موسوم به محله سلطانيه قرار هندسيشهر و با بافت منظم و 

گيري شهر كاشمر بوده است. در نيمه جنوبي شهر كاشمر نيز نواحي دو، سه چهار و هاي اوليه شكلدارد كه جزو هسته

شود بازار و خندق شهر در قلب شهر ميي تاريخي شهر و محل قرارگيري مسجد جامع، پنج قرار دارند كه هم شامل هسته

صورت تك آباد كه همچون محله سلطانيه، روستايي بوده كه به شهر الحاق گرديده است. شهر كاشمر بهو هم محله فيض

هاي مركزي است كه اين مركز، همان فلكه مركزي شهر است كه اطراف آن را بازار، مسجد جامع، كاروانسراها و حوزه
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شود. خياباني كه از سمت شرق و راه قديم مشهد در برگرفته است و چهار خيابان اصلي شهر به آن منتهي ميعلميه و ..... 

باشد و كند با نام خيابان قائم ميرسد و روستاهاي شرقي شهر را نيز به اين مركز هدايت ميبه فلكه مركزي شهر مي

اهللا مدرس كه شهرهاي سبزوار، بردسكن و ان شهيد آيترسد با عنوان خيابخياباني كه از سمت غرب به مركز شهر مي

گذاري اين خيابان رساند و خروجي شهر به سمت شهر تهران است. نامآباد و روستاهاي غربي را به مركز شهر ميخليل

ي اهللا حسن مدرس در اين خيابان است. خيابان شمالي شهر كه نيز اتصال دهندهبه دليل وجود آرامگاه شهيد آيت

ترين عنوان اصليساز شهر و ورودي جاده نيشابور به مركز شهر است، خيابان امام خميني نام دارد كه به هاي جديدسمتق

ها و برگزاري ها و رستورانها، پاساژها و مغازهفرهنگي شهر كاشمر، محل استقرار فروشگاه –محور تجاري و اجتماعي 

هاي عزاداري و ها و ستادهاي انتخاباتي و حركت هيئتن راهپيماييمراسمات اجتماعي و فرهنگي و سياسي شهر همچو

  ).1376.... است( طرح جامع شهر كاشمر، 
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  : ميزان تراكم جمعيت و مساحت نواحي مختلف شهر كاشمر1جدول شماره 

  ناحيه           

  متغير

  8ناحيه   7ناحيه   6ناحيه   5ناحيه   4ناحيه   3ناحيه   2ناحيه   1ناحيه 

  1367468  2172806  2622404  1634003  1567811  2047564  2015176  914488  مساحت

  10000  8800  15000  10000  12500  20000  15000  5000  جمعيت

  تراكم جمعيت

  (نفر در هكتار)

54,7  74,5  97,7  79,7  61,2  57,2  40,5  73,1  

  مأخذ: طرح تفصيلي شهر كاشمر

باشد كه نفر در هكتار مي 97,7ترين منطقه جمعيتي، ناحيه سه با متراكمگونه كه در جدول فوق ارائه شده است، همان

نفر  79,7شود و از لحاظ مساحت نيز سومين ناحيه است. بعد اين ناحيه، ناحيه چهار با بيشترين جمعيت را نيز شامل مي

شود، اين نواحي در نيمه حظه ميگونه كه در تصوير فوق مالنفر در هكتار قرار دارد. همان 74,5در هكتار و ناحيه دو با 

تر هندسي نسبت به نواحي شمالي واقع شده است كه داراي جنوبي شهر و محالت قديمي و تاريخي شهر با بافت نامنظم

تري است. در مقابل ناحيه هفت، يك، شش در قسمت شمالي و متأخر شهر، داراي منازل مسكوني با تراكم بيشتر و ريزدانه

 در ارتباط با شهر كاشمر، جهت غيرعامل پدافند هايترين شاخصدر جدول زير، مهم جمعيتي هستند. ترين تراكمپايين

  .است شده آورده تحليل

  هاي شهر در ارتباط با پدافند غيرعامل: قابليت2جدول شماره 

  ي كوه استقرار شهر در دامنه  جغرافيايي

  بودن نژاد، قوميت و زبان و باال بودن سرمايه اجتماعي بافت متناسب اجتماعي به دليل يكدست  اجتماعي و جمعيتي

  ها و مراكز نظامي و...هاي حساس مثل مراكز اداري و بيمارستانپراكنش نسبتاً مناسب كاربري  جواريها و هماستقرار كاربري

  هاي مختلف شهروجود دو بيمارستان و چند درمانگاه و خانه بهداشت در قسمت

  ها در صورت نياز به بيرون شهر فراهم بودن زمينه انتقال بعضي كاربري

  تكميل شبكه كمربندي شمالي و جنوبي شهر طي زمان  ونقلشبكه حمل

  هاي فرسوده شهرجز بافتبندي بهمراتب شبكهها و رعايت سلسلهعرض مناسب خيابان

  ي با عرض نسبتاً مناسب هاياتصال شهرها و روستاهاي مجاور به شهر كاشمر، با جاده

  توجه به مباحث اسكان غيررسمي و بافت فرسوده در بين مسئولين  مديريتي و اجرائي

  وري در اين زمينهسازي منابع آبي و بهرهتوجه به بهينه

  ايهاي توسعه شهري همچون طرح جامع و تفصيلي و آمايش منطقهتوجه به بروز رساني طرح

هاي ورزشي و ... در سطح ها، مدارس و سالنوجود فضاهاي عمومي همچون مساجد، كتابخانه  هامراتب كاربريسلسلهتقسيمات فضايي و 

  محالت و نواحي

  هاهاي فضاهاي عمومي در طرح و برنامهتوجه به تحقق سرانه

  ريها و تأسيسات و تجهيزات شهاستقرار و توزيع نسبتاً متعادل زيرساخت  ها و تأسيساتزيرساخت
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  هانشيني در صدور پروانهتوجه به رعايت تعريض معابر و عقب  اصول شهرسازي و معماري

  كار ساختماني الزام به ارائه گواهي استحكام بنا جهت صدور پايان

  نگارندگان و مصاحبه با كارشناسان مديريت شهر كاشمر ميداني مطالعات  :مأخذ

  پدافند غيرعامل: نقاط ضعف شهر در ارتباط با 3جدول شماره 

  هاي ايران از شمال شهرترين گسلعنوان يكي از بزرگعبور گسل درونه به  جغرافيايي

  هاهاي مرغوب كشاورزي در جنوب و شرق و غرب شهر و محدوديت استقرار كاربريوجود زمين

   محدوديت منابع آبي

  شهري –ا جوار و مهاجرت شديد روستسالي در روستاهاي همخشك  جمعيتي و اجتماعي

  مهاجرت پلكاني اقشار مرفه به شهرهايي همچون مشهد

  ي شهر با تمركز و تراكم باالوجود تك هسته  جواريهم و هاكاربري استقرار

  عدم وجود فضاهاي باز كافي در مركز محالت، خصوصاً محالت قديمي 

  و ايستگاه فشار گاز و پست برق در داخل شهر CNGبنزين و وجود چند جايگاه پمپ

  هاي فرسوده و مركز قديمي شهربندي در بافت نفوذپذيري پايين شبكه گذر  ونقلحمل شبكه

  ترافيك باالي مركز شهر به دليل تراكم باالي تجاري، ساختماني و جمعيتي

  هاگيريعدم توجه به مبحث پدافند غيرعامل در تصميم  اجرائي و مديريتي

  ريزي شهريعدم آشنايي مسئولين با اهميت و كاربرد پدافند غيرعامل در برنامه

  نبود مرزبندي مشخص محالت شهري  هاكاربري مراتبسلسله و فضايي تقسيمات

هاي مربوطه در هاي عمومي محالت نبود مركز محله و كاربريعدم وجود مركزيت جغرافيايي كاربري

  بعضي محالت 

  بنزين  و ....هاي برق و گاز و پمپها، همچون پستعدم محافظت صحيح از تاسيسات  و زيرساخت  تاسيسات و هازيرساخت

  هوايي بودن كل شبكه برق شهري

  ها و تاسيساتفرسوده بودن نسبي زيرساخت 

هاي عمومي و ساختمانهاي ساختماني جهت عدم رعايت ضوابط پدافند غيرعامل در صدور پروانه  معماري و شهرسازي اصول

  اداري

هاي هايي كه در مواقع بحراني بتوانند مورد استفاده قرار گيرد يا ساختمانعدم احداث ساختمان

  موجود توان تغيير كاربري داشته باشند

  حدنصاب تفكيك با مساحت پايين، خصوصاً در مناطق با تراكم باالي جمعيتي

  مصاحبه با كارشناسان مديريت شهري كاشمرنگارندگان و  ميداني مطالعات مأخذ:

هاي مهم در پدافند غيرعامل شهر كاشمر، بندي شهر و همچنين الگوي استقرار كاربريجهت آشنايي با ساختار و استخوان

  گردد.بندي اين عناصر در ادامه ارائه ميموقعيت و پهنه
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  مطالعه: مورد محدوده در ايمني وضعيت تحليل

 كه است شده استفاده Topsisتكنيك  از آنها، بنديرتبه و شده آوري جمع هايداده ارزيابي جهت تحليل، نهايي گام در

 ايدئال حلراه با را فاصله كمترين بايد انتخابي گزينه آن كه در باشدمي شاخصه چند گيريتصميم هايمدل بهترين از يكي
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 اول: گام است. شده طي ترتيب به زير گام 6 منظور بدين باشد. داشته منفي آلايده حلراه با را فاصله بيشترين و مثبت

 از استفاده با وزين مقياسبي ماتريس ايجاد دوم: گام.شده مقياسبي ماتريس يك به موجود گيريتصميم ماتريس تبديل

 به چهارم: گام.منفي ايدئال حلراه و مثبت ايدئال حلراه تعيين سوم: گام.هاشاخص به دهي وزن جهت آنتروپي روش

 گام.ايدئال حلراه به گزينه يك نسبي نزديكي تعيين پنجم: گام.منفي مثبت و ايدئال تا گزينه يفاصله ميزان آوردن دست

شده كه به دليل كم بودن مساحت نواحي شهري  تقسيم جداگانه ناحيه شهري 8به  كاشمر شهر .هابندي گزينهرتبه : ششم

اساس عمر نواحي(نيمه جنوبي شهر داراي هسته تاريخي و با بافت ارگانيك و  هاي تحقيق، برجهت سنجش شاخص

 تر و جديدهاي مقاومفرسوده و داراي قدمت بيشتر و نيمه شمالي شهر مربوط به دوره معاصر و بانظم هندسي و ساختمان

منطقه تقسيم گرديد  2شت ناحيه شهري به ساير عوامل، ه و ساز)، ساختار و بافت شهري، مجاورت و موقعيت جغرافيايي

 سنجش براي كه مختلفي معيارهاي بين از هست. 5و  2،3،4شامل نواحي  2و منطقه  8و  1،6،7كه منطقه يك شامل نواحي 

 مهم معيارهاي عنوانبه شهري خبرگان نظر اتفاقبه معيار 30 تعداد بودند دسترس در شهر در غيرعامل پدافند وضعيت

 در محاسبات نهايي نتايج كه گرديد انجام شاخص هر هايزيرشاخه براي هاگام از هركدام و گرديدند انتخاب واصلي

  :است مشاهدهقابل زير اشكال

  در دو منطقه منفي و مثبت ايدئال گزينه فاصله : ميزان4جدول شماره 

Di -  Di +  
  )8-7-6-1( نواحي 1منطقه   0,13  )8-7-6-1 نواحي( 1 منطقه  0,59

  )5-4-3-2( نواحي2منطقه   0,67  )5-4-3-2نواحي( 2 منطقه   013

  نگارندگان محاسبات :مأخذ

  )cl(نسبي نزديكي : تعيين5جدول شماره 

ci 

0,81  1Ci   

0,16  2Ci  

  نگارندگان محاسبات مأخذ:

 شهر اصوالًكه  گرديد مشخص سيس، تاپ روش از آمدهدستبه نتايج چنينهم و شدهانجام ميداني هايبررسي به توجه با

غيرعامل و تحليل  ها و اصول پدافندبا توجه به شاخص و ندارد قرار مناسبي شرايط در غيرعامل پدافند اصول نظر از كاشمر

توان به موارد باشند، ميضعف شهر در اين مورد مياز جمله عواملي كه نقطه باشد.مي ضعيفساختار فضاي شهر، نسبتاً 

عنوان قلب اقتصادي، احت نسبتاً زياد پهنه بافت فرسوده شهر، خصوصاً در قسمت هسته مركزي شهر بهزير اشاره كرد: مس

نشاني با توجه به جمعيت و شعاع هاي شهري، كمبود تعداد واحدهاي آتشاجتماعي، كمبود فضاي سبز همچون پارك

در دو محور اصلي شهر، كمبود بيمارستان با عملكرد هر ايستگاه، خصوصاً در بافت فرسوده، تجمع و تمركز مراكز اداري 
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هم فاقد نفر يك بيمارستان كه آن 54000صورتي است كه به ازاي هر  و اين به نفري 102,282توجه به جمعيت حدود 

اي بودن شهر و تمركز باالي جمعيت هستهتخت دارند، تك 200باشد و جمعاً كمتر از امكانات متوسط به باالي پزشكي مي

ها و ادارات در اين تك هسته، نزديكي شهر به گسل و وجود تعداد زيادي واحدهاي مسكوني با فعاليت و ساختمانو 

توان گفت فقط استقرار و توزيع اماكن نظامي و مقاومت مصالح آنها نسبت دوام. در اين ميان ميقدمت باال و مصالح كم

دهد، نيمه شمالي شهر يا همان ه تصاوير و خروجي مدل نشان ميگونه كبه ساير عوامل، حدوداً مطلوب است. حال همان

تري برخوردار است كه دليل توسعه در دره معاصر از شرايط مطلوب منطقه يك نسبت به نيمه جنوبي شهر يا منطقه دو، به

ساختماني  هايها كه غالباً در چارچوب پروانهساز بودن و مقاومت خوب مصالح ساختمان اين مطلوبيت شامل: جديد

هايي در شوند، امكان توسعه بيشتر به بيرون و استقرار كاربريمهندسي ساخته ميشهرداري و با نظارت نمايندگي نظام

مجاورت آن و در مواقع بحراني، وجود بيمارستان با عمر كم و مجهزتر نسبتاً به نيمه جنوبي شهر، عدم استقرار فشرده و 

ي شهر و در نتيجه تمركز و تراكم دسي و منظم شهرسازانه، فاصله از مركز تك هستهبندي هنمجار مراكز اداري، بلوك

عنوان يكي از بزرگترين تر به محور آيلند سيدمرتضي بهبندي، دسترسي نزديكتر شبكه خيابانتر، عرض مناسبپايين

آباد ي كوچك بافت حسيندودهجز محفرسوده به هاي طولي ايران با طول حدود چهار كيلومتر، نبود پهنه بافتپارك

شود از آنها استفاده هاي ورزشي كه در مواقع بحران، ميها و استاديوماي و وجود اكثر سالني حاشيهعنوان بافت فرسودهبه

  نمود.

  بندي:جمع

ريزي امهغيرعامل در برن گردد كه در مورد رعايت اصول پدافندكاشمر، مشخص مي شهر مورد با توجه به نتايج حاصله در

 جهت دفاعي جامع برنامه يك فاقد كاشمر شهر حال حاضر، در كه دهدمي نشان نتايج است. اين نشده كار حالتابه شهري

 چهارچوب در چنينهم و باشدمي دشمن احتمالي حمالت حتي يا و وقوع بحران زمان در شهروندان و شهر ايمني تأمين

بافت  طرح جمله از شده ارائه موضعي -موضوعي  هايطرح نيز و تفصيلي و جامع طرح جمله شهري از هايريزيبرنامه

 به بيشتري توجه آينده هايريزيبرنامه و هاطرح در بايستمي است و نشده پرداخته غيرعامل پدافند مقوله به فرسوده،

شهر منطقه  ونه محله است و با توجه به مادرشهر كاشمر داراي هشت ناحيه شهري و بيست .غيرعامل گردد پدافند مقوله

نفر بوده  81,527كه  1385دهد كه جمعيت شهر از سال بودن، جمعيت آن در حال افزايش است. نتايج آماري نشان مي

و استقرار در بافت فرسوده رشد رسيده است. همراه با اين رشد، اسكان غيررسمي  1395نفر در سال  102,282است به 

ها نتوانسته است همراه با اين رشد جمعيت، رشد يابد. از لحاظ توسعه عمودي شهر كاشمر، بيشتر شامل داشته و سرانه

هاي گردد و خيابانهسته مركزي با كاربري تجاري و محدوده مسكن مهر در شمال شهر و مجاور بلوار سيد مرتضي مي

گردد. با توجه به رشد روزافزون شهر و با توجه به مباحث و غيره در قسمت شمالي و غربي ميمعلم، بهبودي، بسيج 
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هاي كالني چون طرح جامع و تفصيلي و چه در غالب مطروحه، توجه به مبحث پدافند غيرعامل، چه در سطح برنامه

  نمايد.ها و صدور پروانه يا طراحي فضاهاي عمومي، ضروري ميمعماري ساختمان

  شنهادها:پي

هاي پدافند غيرعامل ارائه با توجه به نتايج اين تحقيق، پيشنهادات ذيل جهت بهبود شهر كاشمر در مورد شاخص

  گردد:مي

  شهر براي غيرعامل پدافند جامع طرح تهيه �

  هاي شهريها و برنامهطرح در غيرعامل پدافند اصول كردن لحاظ �

  كارآمدترشهر، جهت مديريت  پذيرآسيب مناطق نقشه تهيه �

  شهر استراتژيك مراكز كليه ساخت در غيرعامل پدافند اصول رعايت �

 شهر و مركز محالت ايحاشيه و قديم بافت در باز فضاهاي ايجاد �

  اضطراري ايراهه شبكه توسعه و تأسيس �

 و فرسوده شهر ايحاشيه هايبافت ساماندهي �

  توسعه جديدهاي شهر در برنامه مهم هايساختمان و تأسيسات پراكندگي �

  هاي مختلفكاربري جغرافيايي توزيع به توجه �

  توسعه فضاهاي تخليه جهت استفاده در مواقع بحران �

  هاي عموميكاركردي بودن و قابليت تغيير كاربري ساختمان توجه به چند �

  هاي عمومييابي ساختمانتوجه به اصل استتار در مكان �

  ها و تأسيساتاصالح شبكه زيرساخت �

  بحران.  زمان در جوارهم نواحي به رسانيكمك معين مراكز بينيشپي و مطالعه �

  نابعم

 ،) بيرجند شهر :موردي مطالعه(  غيرعامل پدافند رويكرد با شهري آمايش ،) 1389(  مسلم شاهدخت، اسماعيلي -

  .مدرس تربيت دانشگاه جغرافيا، گروه ارشد، كارشناسي نامهپايان

  فارابي، تهران دانشكده نوين، هايجنگ در غيرعامل پدافند)  1389(  محمدحسين لوئي، احمر -

 پدافند اصول بر مبتني شهرها قديمي بافت ارزيابي )1391حسن( حسيني اميني، مرتضي؛ مرادي، حسن؛ كامران، -

 19 مديريت شهري؛ مطالعات فصلنامه غيرعامل؛
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 پدافند راهبردهاي شهريار و شهر ساختارهاي تحليل )1390( طاهر پريزادي، حسن، اميني، حسيني حسن، كامران، -

  .تهران ، 30 شماره جغرافيا، فصلنامه غيرعامل،

  ، انتشارات كتيبه گيل تصميم گيري چندمعياره فازي)، 1393( اعظم ،سرافرازي وصديقه  ،ايزديارحبيبي، آرش ،  -

 انتشارات). شهريار شهرستان(شهري  ريزيبرنامه و ژئوپليتيك در پدافند غيرعامل ) كاربرد1391(حسن  اميني، حسيني -

   .معاصر آثار

 كاهش جهت معماري راهكاري در غيرعامل ) پدافند1387ابراهيم، مسگري هوشيار، سارا(  حاجي زرگر، اكبر -

  طبيعي غيرمترقبه حوادث در بحران جامع المللي مديريتبين كنفرانس سوانح، سومين برابر در خطرپذيري

 پدافند ديدگاه از هاي هواييحمله در شهري ريزيبرنامه مطلوب ) فرآيند1391محمد مهدي، برنافر، مهدي ( عزيزي،  -

 تهران)، فصلنامه مطالعات شهري  11 منطقه يك ناحيه: موردي غيرعامل (مطالعه

 .اول چاپ اشتر، تهران، مالك صنعتي دانشگاه غيرعامل، پدافند مباني و اصول )1386جعفر ( نيا، موحدي  -

 افزايش و پذيريكاهش آسيب در آن نقش و غيرعامل ) پدافند1389محمدرضا ( مبهوت، مسعود، مقدم، نژاد داوري  -

  .ايمني ساختمان ملي همايش دومين شهري، تأسيسات و هاساختمان ايمني

 شهر در غيرعامل پدافندتمهيدات  تحليل و بررسي ،) 1389(  مهدي شهرياري، حسن، اميني، حسيني طاهر، پريزادي، -

  تهران ، 26 شماره شهري، مديريت فصلنامه تحليلي، رويكردي در سقز

 پذيريآسيب هايشاخص تحليل ،) 1387(  صفر رحمتي، قائد همايون، صفايي، جمال، محمدي، علي، آبادي،زنگي -

 سيستان ، 12 شماره توسعه، و جغرافيا اصفهان)، فصلنامه شهر مساكن: موردي نمونه( زلزله خطر برابر در شهري مساكن

  بلوچستان و

 هايشاخصه بر اساس شهروندان امنيتي ناپايداري بررسي ،) 1385(  موسي سيد موسوي، پور محمدتقي، رهنمايي، -

  .تهران ، 57 شماره جغرافيايي، هايپژوهش فصلنامه شهري، پايدار توسعه

 سازي، سومينشهر در بحران مديريت و غيرعامل دفاع نقش) 1390فشاركي، سيد جواد، جاللي فراهاني، غالمرضا( -

 غيرمترقبه حوادث در بحران جامع مديريت المللي بين كنفرانس

 دوره رساله غيرعامل، ديدگاه پدافند از بهينه الگوي ارائه و شهري يابي تأسيساتمكان الزامات )1389مهدي ( مديري،  -

  .دانشگاه تهران جغرافيا، دانشكده شهري، ريزيو برنامه جغرافيا دكتري

  1376طرح جامع شهر كاشمر، مصوب سال  -
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