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همسایگي استان خراسان رضوي با دو کشور افغانستان و ترکمنستان ،عالوه بر ایجاد تبعات فرهنگي و اقتصادي در شهرهای

مرزی ،آنها را با چالشهاي امنيتي به ویژه در بحث تقویت پدافند غيرعامل شهري مواجه ساخته است .از اساسيترین عوامل

مربوط به چالشهاي امنيتي در اینگونه از شهرهاي مرزي ،فقدان شناسایي کامل فاکتورهاي جغرافيایي به ویژه مشخصات
توپوگرافي و ژئومورفولوژیكي در تدوین اصول و راهبردهاي پدافند غيرعامل شهري ميباشد .شناسایي توانها و تنگناهاي

محيطي میتواند نقش مؤثرتري را نسبت به اصول طراحي و پدافند غيرعامل در این شهرها ایفا کند .بررسي توپوگرافيكي مناطق
و شهرهاي مرزي از اهميت ویژهای برخوردار است که اگر مورد بي توجهي قرار گيرد هم توانهای بالقوه در کاربريهای

امنيتي براي ایجاد مراکز حساس نظامي کشور مورد غفلت قرار میگيرد و هم آسيب پذیري جوامع انساني و بافت کالبدي این
شهرها را در طول زمان افزایش خواهد داد.شهر زاوین در شمال استان خراسان رضوي یكي از شهرهاي نزدیک به مرز این
استان تلقي میشود که داراي ویژگيهاي توپوگرافيكي خاصي است.هدف اصلي این تحقيق بررسي توانهاي توپوگرافيک و

ژئومورفولوژیک منطقه با رویكرد پدافند غيرعامل و تحليل چالشهاي امنيتي و مشكالت توپوگرافيكي محدوده مورد مطالعه با

استفاده از  GISو ارائه راهبردهای مبتني بر اصول پدافند غيرعامل برای استفاده از توانهای محيط طبيعي میباشد .از نتایج این

تحقيق میتوان به این مورد اشاره کرد که شكلگيري فرم شهري در ابعاد پراکنده و غيرمتمرکز کنوني شهر زاوین ،به نحوي
است که هستههای سه گانه شهر از منظر پدافندي با مقاوم سازي و توانمندسازي بافت و نيز تبدیل مسيرهای خطی دسترسی
به گراف شبكهای در وضع موجود ،قابل قبول خواهد بود.
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تبدیل روستاها به فضاهای جدید شهری و تولد شهرهای
ميانه اندام در شرایط امنيتی متأثر از موقعيت مناطق مرزی،
موضوعی است که از چندین منظر ،ضرورت برخورداری از نگاه
ویژه پدافند غيرعامل 1برای کاهش آسيبپذیریهای احتمالی
در این شهرها را تبيين میکند .ابتدا باید دانست که موضوعات
امنيتي در طول تاریخ از مهمترین عوامل بهرهگيری از قابليتهای
طبيعی و شکل دهندگی به فرم شهرها بوده اند .امروزه هم
این نگاه امنيتی به صورت ویژهای در شهرها و مناطق مرزی
معطوف شده است .تأمين امنيت در شهرها و مناطق مرزی،
یکي از موضوعات مهم و کاربردي در جغرافيایي سياسي
امروز میباشد .در ثانی یکي از ویژگيهاي اصلي مناطق
مرزي ،دوري از مرکز کشور است .این مسئله جغرافيایي که
از طبيعت مناطق مرزي ناشي ميشود ،پيامدهاي نامطلوبي را
براي مناطق مرزي به همراه دارد که مهمترین آن ،محروميت
و حاشيهاي بودن این مناطق و قرار نگرفتن آنها در مسير
امواج توسعه کشور است .دوري از مرکز جغرافيایي کشور،
که به معناي دوري از مراکز تصميمگيري سياسي ،اداري،
قضایي و اجرایي است ،باعث ميشود مناطق مرزي هم
به دليل دوري از مرکز و هم به دليل فقدان قابليتهاي
جمعيتي و صنعتي در این مناطق ،کمتر در جریان برنامههاي
توسعه داخلي قرار گيرند .بيشک وجود محروميتهاي
اقتصادي و ميزان باالي بيکاري در مناطق مرزي در افزایش
عبور غيرمجاز افراد ،قاچاق کاال و سایر اموري که مخل
امنيت محسوب ميشوند ،تأثير شگرفي دارد .براساس
تحقيقات انجام شده ،امنيت و توسعه در مناطق مرزي با
ضریب همبستگي باال داراي رابطهاي مستقيم و دو سویه
با یکدیگر هستند .به عبارت دیگر ،توسعه پایدار و ایجاد
امنيت ،تأثيرات متقابلي در مناطق مرزي بر هم دارند .به
گونهاي که هر اقدامي در فرایند تحقق توسعه ،تأثيرات
مستقيمي بر فرایند تحقق امنيت ميگذارد و بالعکس .به این
ترتيب مناطق داراي شاخصهاي باالي توسعه از ضرایب
1- Passive Defense

امنيتي باالتري نسبت به مناطق توسعه نيافتهتر برخوردارند
(عندليب .)196:1380،لذا برای وصول به این شاخصهای
توسعه بایستی برنامهریزی این مناطق مبتنی بر اصول امنيتی
و برخورداری از نگاه پدافندی باشد.
پدافند غيرعامل با مفهوم کلي دفاع در برابر تهاجم ،بدون
استفاده از سالح و درگير شدن مستقيم ،کاربست ویژهاي
مبتني بر اصولي دارد که در اکثر منابع علمي و نظامي
شامل موارد همشکل و همرنگ سازي( 2استتار)  ،پنهان
سازي( 3اختفا)  ،پوشش دهي ، 4جداسازي و پراکندگي، 5
فریب استراتژیک ، 6مقاوم سازي 7و هشداردهي 8میباشند
(ميراحمدي و یادگارزاده .)15 :1389 ،با تصویب سند چشم انداز
و قانون برنامه چهارم که در بند  11از ماده  121آن مطالعه
و اجراي طرحهای پدافند غيرعامل در طرحها و تأسيسات
حياتي ،حساس و مهم به دستگاههاي اجرائي تکليف شد،
بنيان توجه ساختاري به موضوع پدافند غيرعامل در دستگاههای
اجرائي شکل گرفت .این موضوع به ویژه در برنامهریزی
آمایشی و شهری از اهميت بيشتری برخوردار شد؛ جایي
که رهنمودهاي اساسي در طراحي فضاي کالبدي به منظور
کاهش تلفات در چند مورد اساسی شامل رهنمودهاي
مرتبط با طراحي محيط ،عناصر محيط ،موقعيت استقرار
عناصر ،آرایش فضایي و فرم عناصر و تضمين فضاهاي
باز براي امداد و نجات تدوین گردید .برای مثال این
رهنمودها به ویژه در مبحث آرایش فضایي و فرم عناصر در
شهرها تأکيد ميکنند که ایجاد گشودگي وسيع بين ردیف
بلوکهاي ساختماني در دو بعد سطحي و حجمي و نيز
ترکيب مناسب فضاهاي باز و بسته جهت تأمين دسترسيها
و نفوذپذیري بافت باشد و همين طور بين تودهها ،فضاهاي
حائل با استفاده از سازهها و پوشش گياهي ایجاد شود (داعي
نژاد .)212-211 :1385 ،به هر حال طراحی و استقرار فضاهای
2- Camouflage
3- Concealment
4- Covering
5- Dispersion and Separation
6- Strategic Deception
7- Hardening
8- Warning
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کالبدی شهري بر حسب فرم ،شعاع عملکرد ،حساسيت،
سازگاري ،نظام ارتباطات ،نفوذپذیري و غيره باید به نحوی
باشند که در صورت بروز بحران منجر به از کار افتادن
تأسيسات مهم و حياتي و بر هم خوردن تعادل سيستمهای
شهري نشده ،خسارات و تلفات را مضاعف نکرده و کنترل
شرایط را با چالش جدي مواجه نکند .بر این مبنا ارزیابی
فرمهای مختلف شهري این نکته را آشکار میکنند که
فرمهای تمرکزگرا که داراي تجسم پذیري باالیي هستند
آسيب پذیرترین اشکال فرم شهري محسوب میشوند و
بهتر است تا حد امکان از رشد بيش از حد آنها پرهيز شود
و یا بررسی نظامهای ارتباطی و نفوذپذیری این ضرورت
را تبيين میکنند که شکل شهرهاي مرزي بهتر است حالت
آفندي داشته و چهرهاي خشن و نظامي از خود ارائه دهند
(ميراحمدي و یادگارزاده )20 :1389 ،تا از خطر اشغال و تصرف
سریع توسط نيروهای مهاجم مصون باشد.
با استناد به این داشته ها ،اولين گام در برنامهریزی پدافند
غيرعامل شهرهای مرزی ،شناخت شریانهای حياتي ،مراکز
حساس و مکانهای مهم و آسيبپذیری است که گاه وجه
ارگانيک و طبيعی هم مییابند .بنابراین در بررسي مکانيابي،
برنامهریزي امنيتي و پدافند غيرعامل شهري عالوه بر
مالحظات امنيتي در استتار ،اختفا و پراکندگي استحکامات،
تأسيسات و تجهيزات و موقعيت استقرار زیرساختها و
کاربريها بایستي موقعيت و مسائل طبيعي و توپوگرافيکي
شهرها ،نيز مورد توجه برنامهریزان باشد .به ویژه در جایي
مثل ایران که با توجه به موقعيت ژئوپليتيک خود در منطقه
خاورميانه و حضور مداوم و جدي تهدیدات خارجي،
ابعاد گستردهای از مخاطرات طبيعي به ویژه زلزله و سيل
نقشي حياتي در توسعه بهينه فضایي و کالبدي شهرها ایفا
میکنند .اگرچه پدافند غيرعامل در دو بخش کلي طبيعي
و مصنوعي -انساني قابل تقسيم است با این وصف در
مطالعات مختلف داخلي همچون کارهاي (نباتي،)1389 ،
(نيازي تبار )1387 ،و (موحدي نيا ،)1386 ،پدافند غيرعامل عمدت ًا
با تأکيد بر بعد دفاع پيشگيرانه در برابر تهاجمات دشمن و

عوامل انساني به تعبير در آمده است .این در حالي است که
شناسایي ویژگيهای طبيعي توپوگرافيک ،ژئومورفولوژیک
و زمينشناسي مناطق و اشکال متنوع ساختاري رخنمون
یافته برروي سطح زمين از جمله اقدامات مؤثر و زیربنایي
در مکانیابي با مالحظات پدافند غيرعامل است .بدین ترتيب
یافتن مکانهای امن طبيعي براي پنهان کردن امکانات،
مخفي شدن از دید و مصون ماندن از تهدیدات ،موجب
کاهش آسيبپذیري و تسریع در بازسازي میگردد .برای
مثال دیناميک ژئومورفولوژي بر روي پوسته زمين منجر به
باال آمدگی ،فرونشستها و شکستگيهایی میگردد که با
گذشت زمان و در تداوم عملکرد نيروهاي وارده شکلهای
پيچيده و چين خوردهای را به وجود میآورند.
بررسي این نوع از اشکال متنوع زمين ساختي و
طبقه بندي آنها در دو نوع فعال و غيرفعال براساس
عوامل تکتونيکی و پيشينه فعاليتی آنها ،جهت مکان یابي
در پدافندغيرعامل الزم و ضروري است .در این بين در
مناطق متأثر از تکتونيک فشاري (مثل محدوده مورد مطالعه
زاوین) چينها ،تاقدیسها و ناودیسها به صورت مناطق
باالآمده و فرونشسته تشکيل شدهاند .از این رو مطالعه بر
روي مناطق چين خورده در راستاي تحقق اهداف بلند
مدت ،سرمایهگذاري کالن ،ساخت پناهگاهها ،مخفي کردن
امکانات نسبت ًا مناسبتر است.
در مناطق چين خورده عملکرد فرآیند فرسایشي بر روي
ناودیسها موجب تشکيل درههای وسيع و یا دشتهای
محصوري گردیده که تعدد آنها امکان پرداختن به اصل
پراکندگي از اصول مالحظات پدافند غيرعامل را ممکن
میسازد (بوذري .)6 :1388 ،شهر زاوین در شمال استان
خراسان رضوي یکي از شهرهاي نزدیک به مرز این
استان تلقي میشود که داراي ویژگيهاي توپوگرافيکي و
ژئومورفولوژیکی خاصي است .محدوده مورد مطالعه این
تحقيق مشتمل بر فضاهاي روستایي تازه شهري شدهای
است که از چالشهای عمومی توسعه در شهرهای ميانی
برخوردار است .به طور عام فضاهاي تازه شهري شده شامل
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نگاره  :1موقعيت شهرستان کالت
در استان خراسان رضوي

روستاهایي است که بسته به نوع نگاه حاکم بر مدیریت کالن بر اصول پدافند غيرعامل برای استفاده از توانهای محيط
شهري از عنوان شهر و سازوکار شهرداري بهرهمند میشوند .طبيعي میباشد.
در استان خراسان رضوي حداقل میتوان سه نمونه را نام
برد که با نگاه ویژه استراتژیک از شکل روستایي به شهري  -2محدوده مطالعاتی
شهر زاوین مرکز بخش زاوین از شهرستان کالت در
تبدیل شدهاند .یک نمونه آن شهر ریوش با جمعيت کمتر از
 5هزار نفر است که در محور نيشابور به کاشمر واقع شده شمال استان خراسان رضوي است که در اصل متشکل از
و به واسطه تعادل بخشي ناحيهای در سال  1379به شهر سه نقطه روستایي زوسفلي (زاوین پایين) ،زوعليا (زاوین
تبدیل شده است .نمونه دوم شهر ملکآباد با جمعيت کمتر باال) و محمدآباد زاوین میباشد که در سال  1384به واسطه
از  2هزار نفر است که در محور ارتباطي مشهد به نيشابور نوع نگاه امنيتي حاکم بر ایجاد شهرها در نوار مرزي و امکان
واقع شده است و به واسطه ضرورت ایجاد یک شهر در تسهيل مدیریت بحران ،به شهر واحد زاوین (شهرزو) تبدیل
ورودي جنوب شرقي مشهد در سال  1381تبدیل به شهر شد .این شهر در موقعيت ً 36ْ 43َ 53تا ً36ْ 45َ 10
شده است .نمونه سوم و مورد نظر این تحقيق شهر زاوین عرض شمالي و ً 59ْ 54َ 30تا ً 59ْ 56َ 39طول شرقي
با جمعيت کمتر از  5هزار نفر در محور ارتباطي مشهد واقع شده است و طبق سرشماري عمومي نفوس و مسکن
به کالت نادري است .این شهر در اصل متشکل از سه سال  1385داراي جمعيت  4053نفر متشکل از  959خانوار
نقطه روستایي است که در سال  1384به واسطه نوع نگاه بوده است .مسير دسترسی اصلی زمينی این شهر تا مشهد
امنيتي حاکم بر ایجاد شهرها در نوار مرزي و امکان تسهيل حدود  100کيلومتر و تا کالت نادری حدود  45کيلومتر
مدیریت بحران ،به شهر واحد زاوین (شهرزو) تبدیل شد .میباشد (نگاره (.))1
طبق آخرین طرح مصوب (طرح هادي) ،مساحت
با بررسي این دسته از شهرها میتوان ضابطه حاکميتي در
تفویض نقش مرکزیت بخش به این شهرها را مشاهده کرد محدوده شهري معادل  62/29هکتار میباشد که بر این
که به نحوي توجيه کننده دليل استراتژیک شکلگيري این اساس تراکم جمعيتی آن  65نفر در هکتار است .بنابراین
گونه از شهرهاست .هدف از انجام تحقيق حاضر ،بررسي از منظر پدافند غيرعامل مجموعه زاوین تشکيل دهنده یک
توانهای توپوگرافيک و ژئومورفولوژیک منطقه با رویکرد سلول شهری است چرا که بر اساس اصول کالن پدافند
پدافند غيرعامل ،تحليل چالشهای امنيتي و مشکالت غيرعامل ،واحد برنامهریزي در فضاهای شهری سلولهایی
توپوگرافيکي محدوده مورد مطالعه و ارائه راهبردهای مبتني با مساحت در حدود  50هکتار و جمعيت  5هزار نفر
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(تراکم  100نفر در هکتار) میباشد (حسيني .)137 :1389 ،با
این حال به لحاظ سلسله مراتب تنظيم اهداف و راهبردهای
انتظامی و امنيتی برای این سلول شهری ،باید شناسایي دیگر
سکونتگاههای همسایه (مثل روستاهای چنار و ینگه قلعه)
نيز بر بستری طبيعی صورت پذیرد .برای این منظور حوضه
آبریز رودخانه زاوین به مساحت  61/64کيلومترمربع به
همراه برخی از واحدهای هيدرولوژیک متأثر از شهر زاوین
بر مبنای توپوگرافی رقومی  1:25000به عنوان حوزه نفوذ
پدافندی شهر تعيين شده و نقشه پایه محدوده مطالعاتی این
تحقيق را تشکيل میدهد .به لحاظ اقليمی هم منطقه زاوین
نيمه خشک بوده و ميانگين دمای ساالنه و ميزان بارش
ساالنه آن بر اساس دادههای اقليمی  50ساله  NOAAبرای دوره
آماری ( )1950-2000و در شبکه رستری  10×10کيلومتری
به ترتيب  11درجه سلسيوس و  275ميليمتر میباشد (NOAA,
) .2012وزش باد غالب منطقه نيز بر اساس همين دادهها از شمال
شرق به جنوب غرب میباشد و به ویژه در ماههای پربارش
سال عمدت ًا متأثر از سامانه پرفشار سيبری میباشد.

 -3مبانی نظری و پيشينه تحقيق

از منظر ضابطه تبدیل روستا به شهر را میتوان وابسته
به شرایط زیر کرد :روستاهاي بزرگ اندام و پرجمعيتی که
به دليل داشتن آستانه جمعيتي  10هزار نفر به نقاط شهري
تبدیل شدهاند؛ روستاهایي که با ادغام یکدیگر ،به حد
متعارف جمعيت شهری دست یافتهاند و تبدیل به کانونهاي
شهری ميانه اندام شدهاند؛ روستاهایي که در حوزه نفوذ و
پيرامون حوزه نفوذ شهرها قرارداشتهاند و با توسعه فيزیکي
این شهرها به فضاي شهري تبدیل شدهاند و در درون این
شهرها هضم شدهاند؛ و روستاهایي که در مرکز بخش قرار
داشته و الزام ًا باید به آنها امتياز شهر شدن داد .در این بين
یکي از اقداماتي که در ارتباط با رشد ،توسعه و تقویت
شهرهاي کوچک صورت گرفته است ،تبدیل روستاهاي
بزرگ و مراکز بخش به نقاط شهري اصطالح ًا ميانه اندام
بوده است .این رخداد به سبب تغيير در معيارهاي شناخت

شهر در قانون تقسيمات کشوري  1371در جهت ایجاد
سهولت بيشتر در ارتقاي نقاط روستایي به نقاط شهري بوده
است .این قانون اگر چه در سالهای اوليه تأثير چنداني
در افزایش نقاط شهري نداشت ،اما از سال  1375به بعد،
فرآیند تبدیل روستا به شهر ،رشد فزایندهای به خود گرفت.
به طوري که تعداد نقاط شهري کشور از  612شهر در
سال  1375به  1116شهر در سال  1385افزایش یافته است
(سرایي و اسكندري .)171 :1386 ،به نظر میرسد این نوع از
نگرش ناشي از نظریه قطب رشد باشد که در آن توسعه و
جریان آن منوط به منشأ شهري میشود .زمينههای انتقادي
بر این دیدگاه نادیده انگاشتن سه سویهگي ارتباط شهر،
روستا و طبيعت و معتبر نبودن آن براي جهان کمتر توسعه
یافته است (دانشپور.)7 :1385 ،
به طور کلي کلمه شهر مياني مفهوم اندازه ،وسعت و
ابعاد شهر را به ذهن متبادر ساخته و بار ک ّمي دارد .از این
رو باید وزن جمعيتي آن در پهنه سرزمين ارزیابي شود.
براین اساس ،ضروري است که معيارهاي رسمي ک ّمي به
کار گرفته شوند .به طور معمول شهرهاي باالتر از  100هزار
نفر در جرگه شهرهاي مياني وارد میشوند ).(Rondinelli, 1983
در ایران بحث شهرهاي مياني ،اولين بار به طور رسمي در
گزارشهای آمایش سرزمين (ستيران) سال  1356به ميان
آمده و طبقه بندي  25تا  250هزار نفري سازمان ملل را
برگزیدهاند (زیاري و تقي اقدم .)16 :1387 ،این در حالي است
که تعریف واحد شهري در قانون بر مبناي جمعيت حداقل
 10هزار نفر و برخورداري از سازمان شهرداري است .یعنی
این فضاهای تازه شهری شده حداقل از نظر ضوابط موجود
هم نمی توانند جای شهرهای ميانه اندام را در سلسله
مراتب شهری کشور پر کنند .به همين دليل است که مرکز
توسعه منطقهای سازمان ملل متحد ،توسعه کشورهاي در
حال توسعه را بيشتر در گرو سياستهای توسعه کشاورزي
شامل پخشایش روشهای افزایش بهرهوري و برنامههای
سرمایهگذاري در زیر ساختهای روستایي بدون تبدیل آنها
به شهر مي داند ).(UNCHS, 1998
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تضعيف حمالت نظامي طي دو قرن اخير پرداختند .از نگاه
آن دو هر دفاعي بدون توجه به عناصر بازدارنده و محرک
محيطي ناقص است و پدافند صرف ًا در پرتو جغرافيا شناسي
ميسر است (همان منبع .)30 :برینکرهوف 3به این نتيجه رسيد
که مؤلفههاي جغرافيایي هر چند در حمله تضمين کننده
پيروزي نيست اما در دفاع تضمين کنندة بقا و مقاومت
طوالني ميباشد ) .(Farigdon, 1989: 103رضایي عارفي(،)1387
بوذري ( ،)1388ابراهيمي( ،)1390فخري( ،)1391حنفي
( )1392و تقوي مقدم و پورهاشمي()1392با بررسي
عوامل جغرافيایي مؤثر بر پدافند غيرعامل به شناسایي مراکز
حساس و مهم در ایران پرداختهاند.

به هر حال وجود شهرهاي کوچک با جمعيت کمتر از
آستانه تعریف شده براي یک شهر و نيز وجود سکونتگاههاي
روستایي با جمعيت زیاد ،از جمله مسائلي است که شکل دهنده
مشکالت و مسائل بسياري در مدیریت شهري ،برنامهریزي،
مکانيابي و غيره در سطوح سياستگذاري کشور شده است
و در شرایط کنوني دخالت عوامل سياسي در شکلگيري و
تعریف یک سکونتگاه به عنوان شهر سبب شده است که
بيش از  280شهر در کل کشور با جمعيت کمتر از  5هزار
نفر وجود داشته باشند در حالي که بيش از  170روستا نيز در
کل کشور داراي جمعيت بيش از  5هزا ر نفر میباشند (گلي
و عسگري .)147 :1385 ،با این وصف اگر چه استقرار سازمان
حياتي و تجمع شهري در مراکز شهرها ضرورت تعيين
ابعاد پدافندي فرم ،شعاع عملکرد ،حساسيت ،سازگاري،
ارتباطات و نفوذپذیري بافتهای مرکزي را مطرح میسازد
اما زماني که قرار بر تجميع مراکز منفصل و ایجاد یک
شهر بزرگ تر میباشد بایستي حدود پدافند غيرعامل
شهري بازنگري شوند .علی رغم این موضوع در کارهایي
که توانهای پدافند غيرعامل شهري براي برخی از شهرهاي
ميانه اندام ایران از قبيل سقز (پریزادي و همكاران )1389 ،و
شهریار (کامران و همكاران )1390 ،تحليل شده ،به صورت کلی
به قابليتها و محدودیتهای استخوانبندي شبکه ارتباطي،
پراکنش کاربري و سایر مراکز مهم و حساس شهري اشاره
شده و سپس فرصتها و تهدیدات محيط طبيعي در ارتباط
با لرزهخيزي و سيل خيزي اراضي پيرامون شهر ارزیابي
شده و در نهایت ضمن تعيين فضاهاي باز جهت مدیریت
بحران و اسکان اضطراري پيرامون شهرها ،راهبردهاي
امنيتي و پرهيز از خطرات مشخص شدهاند .یعنی هنوز ایده
جدی و جدیدی برای بازنگری و یا پيشنهاد اصول پدافند
غيرعامل برای روستاهای تازه شهری شده وجود ندارند.
باتمن ریلي 1و ریموند چارلز 2که هر دو از نظریهپردازان
ژئوپوليتيک و ژئواستراتژي به شمار ميآیند ،در سال 1987
در جغرافياي دفاع به شرح نقش عوارض زميني در تسهيل و

روش مورد استفاده در این تحقيق شامل مطالعات
کتابخانهای و اسنادی و به طور عمده بررسیهای ميدانی
همراه با تکميل چک ليستی از شریانهای حياتی و مراکز
حساس منطقهای است .الگوی تحليل نتایج گردآوری شده
مبتنی بر نگرشی راهبردی برای تدوین چشم انداز عمومی
پدافند غيرعامل منطقه و شهر مورد مطالعه زاوین میباشد
که برای این منظور پایگاه دادههای فضایي منطقه مطالعاتی
بر پایه نقشههای توپوگرافی مقياس  1:25000در برنامه GIS
تدوین میشوند تا الگوی ساختاری برای راهبردهای ارائه
شده نيز قابل ترسيم باشند.
نقشههای پایه عملياتي این تحقيق بر مبناي نقشههای
توپوگرافي  1:25000سازمان نقشه برداري شمالشرق کشور
به شمارههای ( )7963-1-SEو ( )7963-2-NEمیباشند .این
نقشهها ابتدا با نقشههای عملياتي توپوگرافي  1:50000سازمان
جغرافيایي کشور شامل برگههای قلعه زو ( )7963-1و گوجگي
باال ( )7963-2تطبيق داده شده سپس پارامتر ارتفاعی خطوط
تراز به طور مجزا وارد گردید .در نهایت نقشه توپوگرافی
دارای مختصات رقومی و ارتفاعی ( )DEMتوليد شد که
امکان توليد الیههای سه بعدی از تحليل هيپسومتریک و

1- Batman Reily
2- Reimund Charlz

3- Brinkerhoph

 -4روش تحقيق
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تعيين واحدهای هيدرولوژیک ميسر گردید .بر این مبنا نزدیکي تقاطع رودخانه زاوین با جاده دسترسي مشهد به
حوضههای آبریز و واحدهای بزرگ هيدرولوژیک منطقه زاوین در موقعيت ریاضي ً 36ْ 44َ 36عرض شمالي و
ترسيم شده و به عنوان حوزه نفوذ پدافندی شهر مشخص ً 59ْ 57َ 52طول شرقي قرار دارد مشخص شد که عالوه
گردیدند (نگاره .)2
بر زیرحوضههای سد زاوین شامل  3زیرحوضه  Z3و  Z4و
 Z5میباشند .محدوده شهري زاوین در زیرحوضه  Z3واقع
شده است وبا توجه به اینکه بخشي از اراضي تأثيرگذار و
تأثيرپذیر از آن در خارج از حوضه آبریز رودخانه زاوین
واقع شده ،دو زیرحوضه کوچک دیگر نيز به نامهای K1
و  K2نيز به عنوان حوزه نفوذ پدافندی این شهر تعيين
گردیدند .خصوصيات عمده مورفومتري و فيزیوگرافي هر
کدام از حوضهها به تفکيک در جدول ( )1ارائه میشود.

 -5بحث و یافتهها
 -1-5شناسایي عمومی منطقه

نگاره  :2موقعيت واحدهای هيدرولوژیک حوزه نفوذ
پدافندی شهر زاوین

ابتدا حوضه آبریز سد زاوین در موقعيت ریاضي ً45
َ 36ْ 43عرض شمالي و ً 59ْ 53َ 38طول شرقي که
شامل دو زیرحوضه  Z1و  Z2میباشد ،مشخص شد .سپس
حوضه آبریز رودخانه زاوین در جایي که خروجي آن در
واحد

شناسایي عمومی منطقه زاوین نشان دهنده چندین
موضع مکانی و شریان ارتباطی حساس و حياتی است که
خود نيازمند مطالعات جداگانه پدافند غيرعامل میباشند.
در نگاه اول چشم انداز عمومی شهر شامل هستههای اوليه
روستایي شامل سه بافت قدیمي است که در سه دامنه با
ميزان و جهت شيب مختلف مستقر شدهاند (نگاره  .)3این
منطقه به فاصله عمودی تا مرز جمهوری ترکمنستان کمتراز
 25کيلومتر فاصله دارد .از مسير زمينی تا مشهد  100کيلومتر

جدول  :1مورفومتری و فيزیوگرافی حوزه نفوذ پدافندی شهر زاوین

ژئومتري
مساحت حوضه

)(km2

Z1
13/09

Z2
13/92

Z3
11/10

Z4
6/98

Z5
16/54

محيط حوضه

)(km

21/78

17/02

20/53

13/40

26/30

14/74

طول حوضه

)(km

9/90

6/12

9/64

6/13

11/71

7/67

ارتفاع حوضه

)(m

1020

840

شيب حوضه

)(%

10/30

13/72

طول آبراهه ها

)(km

65/20

تراکم زهکشي

)(km/km2

4/98

5/44

-

کوهستانی
داربستی

کوهستانی
داربستی

رتبه رود اصلي
فيزیوگرافی
زهکشی

-

4

75/74
5

580

6/01

640

10/44

1040
8/88

64/37

45/90

5/79

6/57

5/36

کوهستانی
داربستی

پایکوهی
درختی

پایکوهی
درختی

5

4

K1
5/52

K2
2/96
8/33
3/35

300

3/91

140

4/17

88/80

32/57

5/13

5/90

1/73

پادگانه ای
درختی

پادگانه ای
درختی

4

4

3
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و تا کالت نادری  45کيلومتر فاصله دارد .بنابراین مهمترین
دسترسي منطقه مربوط به شبکه ارتباطي مشهد به کالت است
که از ميان شهر زاوین (هسته زاوین سفلي) عبور میکند.
گراف ارتباطي این شهر به طور کلي و ارتباطات سه هسته
مشخص شهر زاوین (زاوین سفلي ،زاوین عليا و محمدآباد
زاوین) از شکلي تکامل نيافته برخوردار است و به نظر
میرسد که مراکز سکونتي در بن بست فضایي هستند .از این
رو الگوي ارتباطي منطقه شکلي خطي دارد (نگاره .)4

نگاره  :3چشم انداز عمومی از زاوین عليا ،محمد آباد و زاوین سفال

حدود  10کيلومتري شمال میباشد .روستاهاي سررود و
ارتاکند نيز با دسترسي شوسه به ترتيب در فاصله  10و
 14کيلومتري شمالغرب قرار دارند .از نظر تأسيسات و
تجهيزات عمده ،شهر زاوین داراي آب لوله کشي ،برق،
مخابرات و پست میباشد اما علی رغم اینکه چند سالي
است عنوان شهر بر آن نهاده شده است داراي لوله کشي
گاز شهري نيست و سوخت مورد نياز مردم شهر بيشتر
کپسول و نفت میباشد .این شهر داراي خانه بهداشت و یک
مرکز بهداشت میباشد .به لحاظ آموزشي این شهر داراي
مقاطع دبستان ،راهنمایي و دبيرستان میباشد همچنين داراي
یک ایستگاه آتش نشاني و یک پاسگاه انتظامي بوده که
روستاهاي اطراف را نيز تحت پوشش قرار میدهند .از نظر
کاربری اراضی به طور ویژهای مشاهده میشود که مناطق
سکونتگاهی در باالی دامنهها و گاه در اراضی شيب دار
شکل گرفته اما زمينهای تحت کاربری زراعت و باغداری
در محدودههای نسبت ًا همواری که خاک و آب اجازه داده
به وجود آمده اند .به طوری که الگوي کشت و کاربري
زمين در منطقه در امتداد آبراهههای فرعي به دليل اثر آب بر
فرسایش انحاللي -شيميایي واحدهاي ليتولوژیک و ایجاد
زمينهای ناهموار شکل نگرفته است( .نگاره  5و .)6

نگاره  :4نمایي از شبكههای خطی دسترسي در منطقه

از نظر پراکنش سکونتگاهی مهمترین آن مربوط به
شهر زاوین (با سه هسته سابق روستایي) میباشد که در
زیرحوضه  Z3واقع میباشد .مهمترین روستاهاي پيراموني
داراي دسترسي آسفالته به شهر شامل روستاي چنار در
حدود  10کيلومتري جنوبشرق و روستاي ینگي قلعه در

نگاره  :5شبكه دسترسی منطقه

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

ارزیابی توانهای توپوگرافیک در تدوین راهبردهای بهینه 89 / ...

قرار داشتهاند ،اما در اثر فعاليتها و حرکتهای پوسته زمين به
صورت قائم و عمودي در آمده و در همان شکل ،ثابت مانده و
با فرسایش تکامل یافتهاند .تکامل خاکها نيز تحت تأثير همين
عوامل زمين شناسي صورت پذیرفته و خاکهای گوناگون
با حاصلخيزي متفاوت در پاي ارتـفـاعـات صخـرهای با
ضخامت و گسترش کم به وجود آمدهاند.

نگاره  :6وضعيت کاربری زمين منطقه

 -2-5تحليل زمينشناسی و ژئومورفولوژی

طبقات مختلف زمينشناسي منطقه متأثر از سازوکار
کوهزایي در زون ساختاری کپه داغ ،به طور معمول به
صورت الیههای افقي و موازي در جاي جاي این سرزمين
به چشم میخورد (نگاره .)7

نگاره  :7فرسایش تفریقي در صخرههای قائم مشرف به درهها

شيبهای تند و کام ً
ال عمودي و شکافهای صخرهای
آهکي ،فضاهاي نفوذپذیري را در مقابل عوامل ج ّوي مانند
برف و باران به وجود آورده است (نگاره  .)8این تشکيالت
رسوبي و دگرگوني در ابتدا به صورت الیه الیه و افقي

نگاره  :8ارتفاعات آهكی مشرف بر سد زاوین با الیهبندی
عمودی

قدیميترین سازندهاي منطقه از آهک و مارن سازند
تيرگان درست شده است و به دوران دوم زمينشناسي
مربوط است .این سازند بخش اعظم ارتفاعات جنوب
منطقه را میپوشاند .روي این سازند ،سازندهاي جدیدتري
مانند سرچشمه ،سنگانه و کالت واقع هستند که گسترش
چنداني ندارد .سازند تيرگان در خصوص منابع آبهای
زیرزميني ،به دليل داشتن درز و شکاف و عوارض کارستي
حائز اهميت است .سازندهاي دوران سوم زمين شناسي
از ماسه سنگ ،رس ،شيل و مارن تشکيل شده و در محل
حوضه زاوین گسترش چنداني ندارند .رسوبات دوران
چهارم هم که عمدت ًا از نوع آبرفتي و بادي است که فالتها
و تراسهاي رودخانهای منطقه را میپوشاند (نگاره .)9
از نظر ژئومورفولوژي هم منطقه متشکل از ناودیسها
(سنکلينال) و طاقدیسهای (آنتي کلينال) فراواني است که
در طول زمان فرسایش یافته و اشکالي چون ناودیس معلق
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و درههای عمود بر رشته کوههای موازي از قبيل گپ و
کلوز را به وجود آوردهاند .محدوده زاوین خود بر روي
ناودیسي واقع است که با روندي شمال غرب -جنوب شرق
به موازات ارتفاعات قره داغ (که خود طاقدیسي فرسایش
یافته است) کشيده شده است .همين طور درههای اصلي
رودخانه زاوین در باالدست خود در محل کوه آبشار و کوه
کمرسيدها (در جنوب زاوین) به شکل شبه کلوز ،ارتفاعات
دیواري شکل را بریده و جاري شده است .به همين ترتيب
شبکههای فرعي زهکشي منطقه نيز از الگوهایي چون
آناکلينال ،کاتاکلينال و اورتوکلينال تبعيت کرده اند.

سيالب نيز در این منطقه به دليل بارشهای نسبت ًا زیادي که
در ارتفاعات قره داغ وجود دارد ،اراضي پایين دستتر را
تهدید میکند .بر این اساس مجموعه حوضههای آبریزي
که از این ارتفاعات سرچشمه گرفته و رودخانه زاوین را
تغذیه میکنند عليرغم خصوصيت فصلي آنها ،از آورده آبي
قابل مالحظهای برخوردارند .حوضه آبریز زاوین با وسعت
 61/64کيلومترمربع و بارش متوسط ساالنه  275ميليمتر،
داراي حجم آورده آبي حدود  16/95ميليون مترمکعب
خواهد بود.

نگاره  :9زمين شناسی منطقه

نگاره  :10رتبه بندی آبراهههای منطقه

پدیده انحالل در آهکهای منطقه هم نقش مؤثري را در
نگهداري و ذخيره آب به عهده دارد .ایجاد کارستيفيکاسيون
در آهکها تابع حرکت آب در محور ناودیسها و
تاقدیسهای فرسایش یافته و تکتونيک احتمالی در منطقه
است .به طور کلي سازندهاي سخت آهکهای مزدوران،
کالت و تيرگان داراي کارست زیادي میباشند ،زیرا آب
حاوي دي اکسيد کربن داراي خاصيت اسيدي ،در حين
عبور از درز و شکاف ها ،بر دیواره آنها اثر گذاشته و سبب
توسعه معابر و مجاري عبور آب در آهکها میشود .خطر

با توجه به تيپ ارضي عموم ًا مرتعي با بافت متوسط
تا سنگين لومي رسي خاک و شيب متوسط بيشتر از 30
درصد ،ضریب رواناب این حوضه  0/60بوده و حجم
رواناب (سيالب) در آبراهه اصلي (رتبه  )5در محل
خروجي حوضه در جنوب شهر زاوین ،ساالنه 10/17
ميليون مترمکعب خواهد بود (نگاره  .)10همچنين با
بررسي الگوي زهکشي رودخانهها در منطقه نيز شاهد دو
نوع الگوي مشخص زهکشي هستيم که به طور مستقيم
از ليتولوژي منطقه متأثر بوده است .الگوي اول مربوط به
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الگوي زهکشي داربستي 1میباشد که در محدوده سازندهاي
با شيب الیه بندي عمودي و چين خوردگي قائم بر اثر
عمل فرسایش دیفرانسيل به وجود آمدهاند .در واقع وجود
الیههای سخت و سست در سازندهایي مثل سازند تيرگان
و امتداد محورهاي ناودیسي و طاقدیسي منطقه این نوع
الگوي زهکشي را سبب شده اند .اما الگوي دوم زهکشي
درختي 2است که خاص سازندهاي سست و سازندهاي
آبرفتي و رسوبي است.

 -3-5تحليل توپوگرافی و منابع ارضی

از نظر توپوگرافي کل حوضه آبریز رودخانه زاوین در
محدوده ارتفاعي  900تا  2400متر واقع شده است .خود
شهر زاوین در ارتفاع متوسط  1150متري قرار دارد .محدوده
مورد مطالعه متشکل از دو تيپ ژئومورفيک کوهستاني
(ارتفاعات باالتر از  1300متر) و تيپ ژئومورفيک مخروط
افکنههای قدیمي تجدید شده (ارتفاعات پایين تر از 1300
متر) میباشد .به همين دليل از محل امتداد ارتفاعات بتخاه
(مجاور سد زاوین) در ارتفاع  1300متري که خط کنيک و
مرز واقعي لندفرم کوه و دشت را در مشخص میکند ،به
باالتر شاهد روند فشردگي خطوط تراز و کاهش اراضي
هموار جهت کاربري زمين هستيم .بخشهای باالدست
این حوضه (از ارتفاع  1300متر باالتر) و به طور مشخص
زیرحوضههای سد زاوین ،متشکل از تيپ ارضي کوهستاني
( )1-2شامل کوههای مرتفع تا نسبت ًا مرتفع با قلل مدور و
بعض ًا مسطح متشکل از سنگهای متامورفيک ،کنگلومرا و
ماسه سنگ و همچنين تيپ ارضي کوهستاني ( )1-3شامل
کوههای نسبت ًا مرتفع تا فرسایش یافته متشکل از سنگهای
دگرگوني و آهکي غالب ًا بدون پوشش خاکي است .شيب
غالب این واحدها عموم ًا  30-40درصد میباشد .اما
بخشهای پایين دست حوضه (از ارتفاع  1300متر پایين
تر) غالب ًا شاهد تيپ ارضي فالتها و تراسهای فوقاني (-3
 )2شامل فالتها و تراسهای فوقاني با فرسایش کم آبي
1- Trellised
2- Dendritic

و خاکي و شيب متوسط  5-10درصد میباشد که پوشيده
از گياهان استپي و داراي قابليت زراعت آبي و دیمي است.
وضعيت خاک و منابع ارضي منطقه غالب ًا تابع نوع توپوگرافي
حاکم بر آن است.
آنچه در مشاهدات ميداني مشاهده شده است نشان
دهنده این است که از ارتفاع  1300متر به پایين گسستگي
روند عمومي خطوط تراز و کاهش یک باره شيب اراضي
وجود دارد .با توجه به خصوصيت ليتولوژیک قابل انحالل
در برخي قسمتها ،شاهد شکل گيري آبراههها با عمل حفر
و ایجاد لبههای پرتگاهي در دامنههای جانبي آنها میباشيم.
از این رو است که اراضي زارعي منطقه از آبراهههای فرعي
واجد این شرایط دوري گزیدهاند و عمدت ًا در زمينهای
هموار ما بين آبراههها که به اصطالح محلي تخت ناميده
میشود از قبيل تخت اورسک و تخت نارنج ،شکل گرفته
اند .شيب این اراضي عموم ًا کمتر از  5درصد است .حوضه
آبریز زاوین به همراه حوضههای آبریز مجاور خود در
دامنههای شمالي ارتفاعات قره داغ قرار دارد .به همين سبب
جهت عمومي شيب در این منطقه از جنوب ،جنوب غربي
به شمال و شمال شرقي است و لذا وسعت دامنههای پشت
به آفتاب نيز بسيار چشمگير است.
تحليل سه بعدي توپوگرافي منطقه نيز این امر را تأیيد
میکند که اغلب دامنههای حوضه آبریز زاوین پشت به
آفتاب قرار داشته و از پتانسيل ذخيره رطوبتي بهره مند بوده
و سردتر میباشند این موضوع باعث شده تا بخشهایی
از منطقه در اصطالح زیرسایه و دور از دیدرس عادی
هواپيماها قرار گيرد.
در این مناطق در قسمتهایی هم که خاک امکان تشکيل
ناشي از فرسایش و هوازدگي واحدهاي سنگي آهکي را پيدا
کرده است از نوع بافت متوسط لومي و بافت نيمه سنگين
لومي رسي میباشد که داراي افقهای آهکي و کلسيتي و
رسي و در سري خاکهای ليتوسول (آهکي) میباشند که
نشان دهنده اقليم نيمه خشک و سرد منطقه و پوشش گياهي
عمدت ًا مرتعي آن میباشد (نگاره  11تا .)14
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ساماندهی و بهسازی و نوسازی بافت قرار گيرد .از این رو
تجميع جمعيت و سکونت شهری به نحوی که منجر به
تخليه این هستهها و ایجاد تمرکز بيش از حد در بخشهایي
دیگر شود ،اساس ًا از دیدگاه پدافندی اشتباه است.

نگاره  :11طبقات ارتفاعی منطقه

نگاره  :13جهت شيب اراضی منطقه

نگاره  :12ميزان شيب اراضی منطقه

 -4-5نتایج و یافتهها

همان طور که پيش از این گفته شد در ميان فرمهاي
شهري ،فرمهاي تمرکزگرا که داراي تجسمپذیري باالیي
هستند آسيب پذیرترین اشکال فرم شهري محسوب
نگاره  :14پوشش گياهی منطقه
میشوند .بنابراین ،وضع موجود شهر زاوین و هستههای
بنابراین بهترین راهبرد استفاده از توان توپوگرافيک
منفصل آن بازتاب نسبت ًا خوبی از یک ساخت پدافندی
منطقه که داراي دامنههاي تپه ماهوري متعددي در پيرامون
دارد ،هرچند کيفيت و قدمت این ابنيه به نوعی باید مورد
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آبراهه اصلي رودخانه زاوین و شکلگيري فرم شهري در
ابعاد پراکنده و غيرمتمرکز کنوني است .به نحوي که هسته-
هاي سه گانه شهر زاوین از منظر پدافندي ،با مقاومسازي
و توانمندسازي بافت و تبدیل مسيرهای خطی دسترسی
به گراف شبکهای در وضع موجود قابل قبول خواهد بود.
گراف شبکه ارتباطی نيز الزام ًا باید با محورهای اتصالی
پشتيبانی که برای اتصال این سلول شهری به سایر سلولها
در نظر گرفته میشود ،انطباق داشته باشد .در این شرایط
مدیریت بحران نيز با استفاده از فضاهاي باز موجود بين
تودههاي سکونتگاهي و با تقویت شبکه دسترسي و ارتباطي
منطقه ،مشکلي براي امداد و نجات و مدیریت شرایط
اضطراري نخواهد داشت .همچنان که در نگاره ( )15نمایش
داده شده چند موقعيت پرمخاطره که در محدوده مطالعاتی
وجود دارند؛ شامل سد زاوین در جنوب شهر ،پمپ بنزین
پل ارتباطی مرکزی شهر ،مناطق مسکونی و پل ارتباطی بر
روی رودخانه زاوین میباشد.

نگاره  :15موقعيت مراکز حساس در شهر زاوین

انهدام احتمالی این سازهها چيزی است که بایستی در
برنامهریزی پدافند غيرعامل در نظر گرفته شود .در این
حالت مدیریت بحران با یک بن بست فضایي شدید مواجه

خواهد شد و چنان که در نگاره  15مشخص شده ،این
منطقه نيازمند دو محور اتصالی پشتيبان در مواقع اضطراری
است .یک محور به نحوی است که بر بستر مسير خاکی
موجود در منطقه از ميان اراضی زراعی میتواند تجهيز شود
و یک محور بایستی در امتداد جنوبی زاوین مکانيابی شود
که با فرض قطع جاده ارتباطی مشهد به کالت بتواند امکان
کمکرسانی زمينی از دره خور یا کارده به زاوین و همه
سلولهای سکونتی شهرستان کالت از جمله کالت نادری
را ،فراهم آورد .البته مکانيابی مناسب این محور با توجه
به تنگناهای توپوگرافيک ارتفاعات قره داغ بایستی مورد
امکانسنجی دقيق قرار گيرد .با توجه به مرزي بودن این
شهر و ناهمواريهاي منطقه ضرورت دارد تا اوالً با ایجاد
سلسله مراتبي از شبکههای ارتباطي ،ارتباطات محور اصلي
مشهد به کالت نادري تقویت شود و ثاني ًا ضرورت دارد با
ایجاد شبکهاي پشتيبان در داخل شهر ارتباط بين هستههای
شهری بين یکدیگر تأمين شود تا دیگر نيازی به تجميع بافت
و جمعيت در مدیریت بحران نباشد .ثالث ًا ضرورت دارد تا
با ایجاد محوري فرعي و پشتيبان در دو سوي ارتفاعات قره
داغ مشرف به شهر زاوین که این شهر را از طریق کارده یا
خور به مشهد اتصال میدهد ،در شرایط بحراني بر بن بست
فضایي و تنگناي توپوگرافيک منطقه فائق آمد.
بررسی منابع طبيعی به ویژه قابليتهای توپوگرافيک و
ژئومورفولوژیک منطقه ،که غالب ًا متأثر از واحدهاي سنگي
آهکي است؛ منجر به ایجاد شيبهاي شدید توپوگرافي،
پرتگاهها ،تنگهها و صخرههاي قائم شده است .این
واحدهای سنگی همان طور که قابليت ایجاد جاذبههای
گردشگری در منطقه را پيدا کرده ،توان ایجاد چهرهای خشن
و نظامی براي این شهر مرزي را هم فراهم کرده است.
بر این اساس تقویت چهره آفندي در این شهر ،به واسطه
برخي کاربريها و مراکز حساس در آن ،ضروري مینماید.
مهمترین این مراکز سد زاوین در چند کيلومتري جنوب
زاوین و باالدست آن است که بایستي نگاه ویژه آفندي
بدان از سوي نهادهای نظامي به وجود آید چرا که این سد
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در صورت انهدام منجر به سيالبي شدن رودخانه زاوین و
به زیرآب رفتن باغات و احتماالً ریزش و لغزش دامنههایی
که هستههای شهري بر روي آن واقع شدهاند خواهد شد.
طبق مطالعات انجام شده ساختار زمينشناسي منطقه که
چينخوردگيهاي آن را تا حدود  2ميليون سال قبل به
دوران ژوراسيک و کرتاسه پایيني عقب میبرد ،نشان دهنده
غيرفعال بودن نسبي منطقه به لحاظ فرسایش و نشستهای
آتي زمين است .لذا حداقل میتوان با خاطر آسودهتری نسبت
به استتار یا اختفای امکانات نظامی در این ارتفاعات اقدام
کرد .توجه شود وجود جاذبههاي طبيعی گردشگري همچون
آبشارهای پلکانی در باالدست این منطقه نيز باعث شده تا به
لحاظ پدافندي قدرت استتار بيشتری به وجود آید.
از آنجائي که ژئومورفولوژي غالب رودخانههاي منطقه
از شبکه آبراهههاي سوار بر یالهاي فرسایش یافته تاقدیس-
ها و ناودیسهاي آهکي منطقه ميباشد ،لذا این رودخانهها
داراي حوضههاي کشيده و جداشدهاي هستند که در برخي
نقاط منجر به تشکيل آبشارها ،دریاچهها و حوضچههاي
طبيعي میشوند .اساساً تاقدیسها و ناودیسها و درهها و
رودخانههاي مابين آنها مکاني مناسب براي پرداختن به اصل
پراکندگي و جداسازی از مالحظات پدافند غيرعامل هستند.
برای مثال بر این بستر طبيعي که در منطقهای به نام دوآب
در جنوب زاوین و ابتداي ورود به جبهه کوهستاني قره
داغ است ،از پيوستن دو زیرحوضه جدا از هم به مجموع
مساحت  27کيلومترمربع ،سد زاوین احداث گردیده است
و در چند کيلومتر باالتر از آن نيز تنگهها و پرتگاههای
ژئومتري
مساحت حوضه
کارکرد غالب

واحد
()km2
-

رهنمود

-

جدول  :2ارزش عملياتی و کارکردی حوزه نفوذ پدافندی شهر زاوین
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پراکندگی

مقاوم سازی
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فریب

پنهان سازی

همشکل سازی

تدافعی

انطباقی

تهاجمی

مسير آبشار

پدافندی
ارزش عملياتی

-

موجود ،امکان ورود آسان به درون حوضه کوهستانی را
با مشکل مواجه کرده است .لذا شبکه طبيعي آبراهههای
منطقه و دامنههای صخرهای مشرف بدان که البته گاه با
مخاطره لغزشهاي توده سنگي نيز مواجه است ،به شدت
مانع دستيابي آسان زميني به اهداف مورد نظر جاسازي شده
در این مناطق خواهد بود .با یک ارزیابي کلي و شواهدي
دال بر عدم وجود گسلهای فعال و شناسایي شده در این
منطقه و همچنين احتمال وجود کارستيفيکاسيون ،حفرات
و شبکه درز و شکافهای بالغ در سازندهاي آهکي منطقه
که عمدت ًا شامل واحدهاي ليتولوژیک مزدوران و تيرگان
میباشند میتوان وجود شرایطي را در نظر مجسم ساخت
که در دل دامنههای خارج از دید چشم انداز عمومي ،بتوان
به اختفا و استتار و پراکنده سازي ادوات و تجهيزات نظامي
اقدام کرد .بر این اساس میتوان حوزه نفوذ پدافندی شهر
زاوین را بر اساس رهنمودهای پدافندی مورد تحليل قرار
داد و به زیرحوضههای طبيعی منطقه بر مبنای بهرهبرداری
اقتضایي ،انطباقی ،تدافعی یا تهاجمی ارزش عملياتی بخشيد
(جدول .)2
مهمترین عامل دیگري که منطقه زاوین را از نظر
پدافند غيرعامل با اهميت میسازد ،جایگاه طبيعي آن در
دامنههای شمالي ارتفاعات قرهداغ از زون ساختاري کپه
داغ است .از این رو اگر چه این منطقه جزء دامنههای
پشت به آفتاب با قابليت نگهداشت رطوبتي باال و در نتيجه
اقليم سردتري طبقه بندي میشود ،ولي به لحاظ پدافندي
به دليل توپوگرافي و پستي و بلندي زیاد طبيعت ًا برخوردار
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از پهنههای بيشتري است که در اصطالح از آنها به مناطق
زیر سایه یاد میشود .این پهنهها معموالً در تصاویر معمول
هوایي و ماهوارهای از پوشش طبيعي باالیي برخوردارند و
امکان استقرار تجهيزات مهم و سامانههای آفندی و پدافندی
در آن نيز بيشتر است .در مجموع میتوان گفت که توانمندی
توپوگرفيک و ژئومورفولوژیک منطقه به نحوی است که
حتي میتوان بخشی از پایگاههای امنيتي و مرزبانی شمال
شرق کشور را نه در پيرامون کالنشهری مثل مشهد بلکه در
پيرامون شهر زاوین مکانيابي کرد .در نگاره ( )16برخي از
این موقعيتهای پيشنهادی مشخص شدهاند که البته نيازمند
مطالعات دقيقتر ژئوتکنيک میباشند.

نگاره  :16موقعيت پيشنهادی سامانههای آفندی و پدافندی
شهر زاوین

 -6نتيجهگيری

در مجموع با در نظر گرفتن هدف این تحقيق میتوان نتيجه
گرفت که بررسي توانهاي توپوگرافيک و ژئومورفولوژیک
منطقه با رویکرد پدافند غيرعامل ،نشان میدهد که شکلگيري
فرم شهري در ابعاد پراکنده و غيرمتمرکز کنوني شهر
زاوین ،به نحوي است که هستههای سه گانه شهر زاوین

از منظر پدافندي با مقاومسازي و توانمندسازي بافت و
نيز تبدیل مسيرهای خطی دسترسی به گراف شبکهای در
وضع موجود ،قابل قبول خواهد بود .البته برای این منظور
ضرورت دارد تا اوالً با ایجاد سلسله مراتبي از شبکههای
ارتباطي ،ارتباطات محور اصلي مشهد به کالت نادري
تقویت شود .ثانياً ضرورت دارد با ایجاد شبکهاي پشتيبان در
داخل شهر ارتباط بين هستههای شهری ،بين یکدیگر تأمين
شود تا دیگر نيازی به تجميع بافت و جمعيت در مدیریت
بحران نباشد.
تحليل چالشهاي امنيتي و مشکالت توپوگرافيکي
محدوده مورد مطالعه نشان میدهد که ضرورت دارد تا با
ایجاد یک محور اتصالی پشتيبان در دو سوي ارتفاعات قرهداغ
مشرف به شهر زاوین به طوری که با فرض قطع جاده
ارتباطی مشهد به کالت ،بتواند در شرایط بحراني بر بنبست
فضایي و تنگناي توپوگرافيک منطقه فائق آمده و زاوین
را از طریق خور یا کارده به مشهد متصل سازد؛ بهترین
راهبرد مبتني بر اصول پدافند غيرعامل مبني بر استفاده از
توانهاي محيط شامل بهرهگيري از چهره ژئومورفولوژیک
منطقه براي ایجاد چهره آفندي و استتار و اختفاي بخشي
از تجهيزات نظامي و حياتي مورد نياز براي استقرار در این
منظقه مرزي است ،به طوري که حتي میتوان با این کار
بخشی از پایگاههای امنيتي و مرزبانی شمال شرق کشور را
در این منطقه مکانيابي کرد.

 -7منابع و مآخذ

 -1ابراهيمي ،م )1390( ،نقش عوارض ژئومورفولوژیکي
در دفاع و پدافند غيرعامل با تأکيد بر شمال شرق خراسان
رضوي ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه تربيت معلم
سبزوار ،دانشکده جغرافيا و علوم محيطي ،سبزوار.
 -2بوذري ،س ( )1388زمينشناسي و کاربرد آن در پدافند
غيرعامل ،فصلنامه زمين ،سال ،4شماره.1-10 :2
 -3پریزادی ،ط؛ حسينی ،ح؛ شهریاری ،م ( )1389بررسی و
تحليل تمهيدات پدافند غيرعامل در شهر سقز در رویکردی
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تحليلی ،مجله مدیریت شهری ،شماره.191-202 :26
 -4تقويمقدم ،ا؛ پورهاشمي ،س( )1392نقش عوارض
ژئومورفولوژی در پدافند غير عامل سواحل کشور نمونه
موردی (سواحل بندر بوشهر تا بندر کنگان) ،ششمين کنگره
انجمن ژئوپلتيک ایران»پدافند غيرعامل»صص.1-19
 -5حسيني ،ب ( )1389معيارهاي پدافند غيرعامل در طراحي
معماري ساختمانهای جمعي شهري ،سازمان پدافند
غيرعامل کشور با همکاري انتشارات عابد ،صص.165 :
 -6حنفي ،ع )1392( ،بررسي نقش عوامل جغرافيایي
در مکانيابي مراکز حياتي حساس و مهم از منظر پدافند
غيرعامل (مطالعه موردي :مناطق مرزي ایران و افغانستان)،
ششمين کنگره انجمن ژئوپلتيک ایران «پدافند غيرعامل»،
صص.1-30
 -7داعينژاد ،ف ( )1385اصول و رهنمودهاي طراحي و
تجهيز فضاي باز مجموعههای مسکوني به منظور پدافند
غيرعامل ،مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن ،صص.254 :
 -8دانشپور ،ز ( )1385تحليل نابرابري فضایي در محيطهای
پيراشهري ،نشریه هنرهاي زیبا ،شماره.5-14 :28
 -9رضایي عارفي ،م ( )1387نقش پدیدههاي ژئومورفولوژیکي
در مسائل دفاعي و امنيتي نواحي مرزي جنوب شرق کشور،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربيت معلم سبزوار،
دانشکده جغرافيا و علوم محيطي ،سبزوار.
 -10زیاري ،ک؛ تقي اقدم ،ج ( )1387عملکرد شهر مياني
خوي در توسعه فضائي استان آذربایجان غربي ،پژوهشهای
جغرافيایي ،شماره.15-28 :63
 -11سرایي ،م.ح؛ اسکندري ،م ( )1386تبدیل روستاهاي
بزرگ به شهرهاي کوچک و نقش آن در تعادل بخشي
ناحيهای مورد شناسي :ریوش شهرستان کاشمر ،جغرافيا و
توسعه ،شماره.165-182 :10
 -12عندليب ،ع.ر ( )1380نظریه پایه و اصول آمایش
مناطق مرزي جمهوري اسالمي ایران  ،انتشارات دانشکده
فرماندهي و ستاد تهران ،صص.284 :
 -13فخري ،س؛ رحيمي هرآبادي ،س؛ هدائي آراني ،م (،

 )1392ژئومورفولوژي دریایي و مالحظات پدافند غيرعامل
در خليج فارس و تنگه هرمز ،ششمين کنگره انجمن
ژئوپلتيک ایران «پدافند غيرعامل» 7 ،و  :8صص.1-18
 -14کامران ،ح؛ حسيني ،ح؛ پریزادي ،ط ( )1390تحليل
ساختارهاي شهر شهریار و راهبردهاي پدافند غيرعامل،
فصلنامه انجمن جغرافياي ایران ،سال ،9شماره.5-37 :30
 -15گلي ،ع؛ عسگري ،ع ( )1385کاربرد منطق فازي در
تبدیل روستا به شهر؛ استان تهران ،فصلنامه مدرس علوم
انساني ،دوره ،10شماره.139-158 :2
 -16موحدي نيا ،ج ( )1386اصول و مباني پدافند غيرعامل،
انتشارات دانشگاه صنعتي مالک اشتر ،صص.101 :
 -17ميراحمدي ،م؛ یادگارزاده ،ب ( )1389بررسي آسيب
پذیري فرم شهرها از دیدگاه پدافند غيرعامل و راهکارهاي
کاهش آن ،فصلنامه ساخت شهر ،شماره.14-25 :14
 -18نباتي ،ع ( )1389پدافند غيرعامل؛ اصول و مباني،
انتشارات مرکز آموزشي و پژوهشي شهيد سپهبد صياد
شيرازي ،صص.206 :
 -19نيازي تبار ،ح ( )1387آسيب شاسي پدافند غيرعامل
در برابر اقدامات  ،NBCمجله نگرش راهبردي ،شماره:92
.157-186

20- NOAA (2012) Unated States National Oceanic and
Atmospheric Administration, “http://www.esrl.noaa.
gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.html” .
21- Rondinelli, D.A. (1983) Secondary cities in
developing countries: Policies for diffusing urbanization,
Sage Library of Social Research, Vol. 145, Beverly Hills,
288 pp.
22- UNCHS (1998) The Istanbul declaration and the
habitat agenda. Nairobi: United Nations Centre for
Human Settlements (Habitat).

