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سنجش الگوی استقرار کاربریهای حیاتی از منظر پدافند غیرعامل در کالنشهر اهواز
مصطفی محمدی ده چشمه* -استبدیبر جغرافیب و برنبمه ریسی شهری ،دانشگبه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
سعید حیدری نیب -کبرشنبس ارشد جغرافیب و برنبمه ریسی شهری ،دانشگبه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
علی شجبعیبن -مربی جغرافیب و برنبمه ریسی شهری ،دانشگبه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

پذیرش مقاله6931/16/61 :

تأیید نهایی6931/61/91 :

چکیده
امروزه با شهریکردن فضای نبرد بهخصوص در شهرهای بزرگ و کالنشهرها ،توجه به امر پدافند غیرعامل
بهعنوان یک راهحل جهت کاهش آسیبها و افزایش توانها حائز اهمیت است .در این راستا ،یکی از راههای
حفاظت از کاربریهای ویژه (حیاتی ،حساس و مهم) ،توزیع مکانی مناسب این نوع کاربریها است .کالنشهر اهواز
بهدلیل موقعیت ژئواستراتژیک ،ژئواکونومیک و ژئوکالچر جایگاه ویژهای دارد .هدف اصلی از نگارش پژوهش ،پس
از بازشناسی اصول مکانی پدافند غیرعامل شهری و استخراج استانداردهای مکانی استقرار کاربریهای ویژه ،مدل
مکانی استقرار و همچنین وضعیت همجواری این کاربریها در کالنشهر اهواز است .نوع پژوهش حاضر،
کاربردی -توسعهای است و با رویکرد توصیفی -تحلیلی بهانجام رسیده است .جامعۀ آماری پژوهش ،تمامی
کاربریهای حیاتی شامل پنج دستۀ تأسیسات و تجهیزات شهری ،مراکز مدیریتی ،نظامی– انتظامی ،پشتیبانی و
حملونقل کالنشهر اهواز است و برای تجزیه و تحلیل اطالعات از برخی فرمولهای کمی و نرمافزار Arc
 GISاستفاده شده است .مطابق نتایج ،حدود  1/01درصد از کاربریهای حیاتی بهلحاظ رعایت اصول همجواری در
وضعیت مناسبی قرار ندارند 1/13 .درصد از کاربریهای حیاتی از لحاظ جانمایی در سطح ناسازگار نسبت به سایر
کاربری اراضی قرار دارند و  41/69درصد از کاربریهای حیاتی موجود کالنشهر اهواز در فاصلهای به نسبت سایر
کاربریهای ویژه قرار گرفتهاند که تراکمی ناسازگار را بهوجود آوردهاند.
واژههای کلیدی :پدافند غیرعامل ،توزیع مکانی ،کاربری ویژه ،کالنشهر اهواز.

* نویسندۀ مسئول11085013100 :

Email: m.mohammadi@scu.ac.ir
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ایمنی و امنیت شهری از دیدگاه سیاستگذاران و صاحبنظران ،بهعنوان یکی از اساسیترین پیشفرضهای جامعه
جهانی برای برنامهریزی انسانمحور محسوب شده و بر این اساس برنامهریزان شهری راهبردهای بهینهای را برای
دستیابی به آن ارائه کردهاند .جین جاکوبز ایمنی را بهعنوان یکی از شاخصههای کیفیت محیطی معنا کرده و جان لنگ
ایمنی شهری را در قالب نیازهای فیزیولوژیکی و نیازهای روانشناسی تعبیر کرده است (النگ ،)619 :4112 ،هیراسکار
ایمنی را پیشنیاز آسایش شهروندی دانسته (هیراسکار )641 :4119 ،و آبراهام ماسلو ( )6319با طرح سلسلهمراتب نیازها،
ایمنی و امنیت را بهعنوان یکی از نیازهای پایه جوامع بشری دانسته است) دنبرگ.)694 :4114 ،
دفاع غیرعامل در برابر الگوهای غالب خطرپذیری شهری ،از مهمترین راهبردهای ایمنسازی فضاهای شهری ارائه
شده از سوی برنامهریزان شهری است (الن .)419 :4119 ،پدافند غیرعامل شهری که بهعنوان راهبرد آمادگی در شرایط
اضطرار (الکساندر ،)413 :4114 ،یا راهبرد بازدارندگی (سازمان پدافند غیرعامل )94 :6900 ،نیز شناخته میشود ،که برای
پاسخگویی به نیاز شهروندان برای حفاظت در برابر بحرانهای طبیعی و تکنولوژیک شهری است و حیطههای متنوع
خطرپذیری کالبدی ،اکولوژیک و تکنولوژیک را دربرمیگیرد (محمدی دهچشمه .)604 :6934 ،شهرسازی دفاعی ،با
قراردادن اصول ایمنی و امنیت در همجواری و مجاورت کاربریهای ویژه (حیاتی ،حساس و مهم) بهمنظور کاهش
آسیبپذیری در مواجهه با مخاطرات احتمالی ،از راهبردهای دفاع غیرعامل بهویژه در شهرهای مستعد پذیرش مخاطرات
است .در ایران عالوهبر موقعیت ژئواستراتژیک -ژئواکونومیک کشور و پذیرش  96بحران از میان  10بحران شناختهشدۀ
جهانی (سازمان ملل متحد ،)21 :4110 ،بر پیچیدگیهای ناشی از سطح و تنوع خطرپذیری شهر ایرانی افزوده و پویش
جمعیت شهرگرا و بهطور عمده تمرکزطلبی است (رهنمایی و محمدی ده چشمه ،)401 :6900 ،که زمینهساز شکلگیری
کانونهای شهری ،بهطورکلی ناایمن در برابر مخاطرات و حوادث غیرمترقبه است .بیتوجهی به اصول استقرار و
همجواری کاربریها ،بهویژه کاربریهایی با عملکرد حیاتی از مهمترین نمودهای آسیبپذیری در اینگونه
سکونتگاههاست.
کالنشهر اهواز که از عمر جدید آن بهعنوان مرکزیت صنایع نفت و گاز منطقۀ جنوب ،نزدیک به نیم قرن میگذرد و
یکی از کالنشهرهای مهم ایران است و بهطور دائم مورد تهاجم قرار میگیرد؛ زیرا از توجه به بحث دفاع غیرعامل
شهری در آن غفلت شده و همچنین اهمیت سیاسی (مرکزیت استان خوزستان ،شاهراه ترانزیتی شمال و جنوب و،)...
امنیتی (نزدیکی به مرزهای غربی کشور ،وجود گروههای تجزیهطلب ،سابقۀ تهاجم و ،)...اقتصادی (دارای کارخانه ،صنایع
متعدد و راهبردی مانند فوالد ،گاز ،نفت ،نیشکر و ،)...فرهنگی-اجتماعی (تنوع سالیق ،اندیشهها ،حساسیت قومی ،زبانی و
تنوع جمعیتی و )...است و نقش باالیی از تأثیرپذیری و تأثیرگذاری سراسری در کشور ایفا میکند؛ بنابراین ،از منظر
پدافند غیرعامل شهری در قالب شهرسازی دفاعی ،ضرورت توجه به استفاده از دفاع غیرعامل شهری بر توزیع و جانمایی
مناسب کاربریهای حیاتی برای کالنشهر اهواز امری اجتنابناپذیر است .درنهایت ،پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به
پرسشهای زیر است:
 پهنهبندی خطرپذیری کاربریهای حیاتی در کالنشهر اهواز چگونه است؟
 وضعیت کاربریهای حیاتی نسبت به سایر کاربری اراضی همجوار ،از منظر پدافند غیرعامل در چه سطحی از
سازگاری هستند؟
 ریسکپذیرترین مناطق کالنشهر اهواز بهترتیب کداماند؟
 .6این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز است.
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چارچوب نظری پژوهش
الف) بنیانهای نظری امنیت ،پدافند و خطرپذیری

در دنیای پرتالطم و پرمخاطرهای که از گذشتههای دور تا اکنون فرا روی انسان قرار داشته ،نیاز به تأمین امنیت یکی از
خواستههای مهم برای انسان است .امنیت و ایمنی در سلسلهمراتب نیازهای انسانی ،در مرتبهای باالتر از سایر نیازها قرار
دارد .بهطوریکه مازلو با طرح سلسلهمراتب نیازها ،ایمنی و امنیت را بهعنوان یکی از نیازهای پایه جوامع بشری دانسته
است (ون دن برگ .)694 :4114 ،مفهوم امنیت ملی هر روز بیش از گذشته نهتنها در جهان سیاست ،بلکه در اقتصاد،
فرهنگ و اجتماع بهکار میرود و آرامآرام به واژه و مفهومی پرقدرت تبدیل شده است .تا جاییکه امروزه امنیت ،یکی از
اهداف اصلی جوامع و نظامهای سیاسی محسوب میشود .امنیت ،در هر زمانی معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای
حفظ جان و صیانت نفس (اندیشۀ هابز) داشته و زمانی دیگر حفظ اموال و دارایی (اندیشۀ الک) به معنای آن اضافه شده
است (محمدی دهچشمه .)91 :6931 ،در لغتنامۀ الروس در توضیح کلمۀ امنیت آمده است؛ وضعیتی که شخص در آن
واهمهای ندارد و آرامش نفسانی از آن حاصل میشود (صفوی.)61 :6931 ،
بهطور مشخص در حوزۀ مکانی امنیت میتوان دو گونه پژوهش و رویکرد را از یکدیگر تمییز داد؛ رویکرد درونی و
ماهیتشناسانه (انتولوژیک) و رویکرد بیرونی یا معرفتشناسانه (اپیستمولوژیک) (دادز .)4110 ،درحالیکه رویکرد نخست
به جوهرۀ امنیت در فضای جغرافیایی نظر دارد و در پی بهدستآوردن تلقی تازهای از امنیت است ،و رویکرد دوم به
مالحظات امنیتی ناشی از مشخصات ظاهری فیزیک یک واحد سیاسی میپردازد (افتخاری .)11 :6906 ،در بحث
مؤلفههای امنیت مکانی با توجه به مالحظاتی مانند موقعیت راهبردی یک منطقه ،وضعیت آب و هوایی و همسایگان،
پتانسیلهای اقتصادی و ساختار اجتماعی -فرهنگی ،سعی میشود تا نقاط ضعف و قوت یک منطقه شناسایی شده و
راهکارهایی در راستای ارتقای امنیت آورده شود (میرحیدر)649 :6901 ،؛ بنابراین ،در این مباحث اصل بر محیط و
تأثیرات محیطی و تأثیر آن بر امنیت ،در یک قلمرو سرزمینی است .بر این اساس نظریهپردازان مختلفی در باب
مؤلفههای اساسی و مشترک مکان و امنیت سخن گفتهاند .از این منظر در تعریف امنیت از دیدگاه سلبی باید گفت ،امنیت
در نبود تهدید خارجی است؛ بنابراین ،هم بهنوعی به برونگرایی در این نیاز اشاره میکند و هم جنبۀ سختافزاری دارد.
امنیت در این مفهوم به پدافند نزدیک میشود؛ چراکه از پدافند بهعنوان راهبرد بازدارندگی (سازمان پدافند غیرعامل،
 )94 :6900و رویکردی پیشگیرانه در مواجهه با الگوهای متفاوت خطرپذیری (محمدی دهچشمه و حیدرینیا )6939 ،یاد
میشود.
از این واژه تعاریف مختلفی ارائه شده است که در تمامی آنها بهکارگیری «راهبردهای غیرنظامی برای مقابله با
بحران و کاهش خسارات و تلفات آن» از وجوه مشترک محسوب میشود (تقوایی و جوزی( ،)6936 ،حبیبی و دیگران،
( ،)6903کامران و حسینی( ،)6931 ،محمدی دهچشمه )6936 ،و (فشارکی و محمودزاده .)6936 ،دفاع غیرعامل در برابر
الگوهای غالب خطرپذیری شهری ،از مهمترین راهبردهای ایمنسازی فضاهای شهری ارائهشده از سوی برنامهریزان
شهری است (الن .)419 :4119 ،در منابع التین از پدافند غیرعامل شهری «دفاع غیرنظامی» یا «دفاع شهری» و برابر با
عبارت Civile Difenceآمده است .در این منابع وظایف دفاع غیرنظامی ،شامل چهار عنوان زیر است:
 .6اقدامات پیشگیرانه و کاهشدهنده؛
 .4آمادهسازی و امدادرسانی؛
 .9هشدار و اخطار؛
 .1بازسازی مجدد (سیاهکلی.)9 :6900 ،
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ب) اصول مکانی کاربریهای حیاتی 6شهر

برمبنای مالحظات دفاع شهری و براساس الگوی ارائه شده در آییننامۀ  ،4011طراحی ساختمانها در برابر زلزله ()6934
و پیشنویس مبحث  46مقررات ملی ساختمان ،کاربریهای شهری از نظر جایگاه به سه دستۀ کاربریهای مهم ،حساس
و حیاتی تقسیم میشوند .کاربریهای حیاتی ،آن بخش از کاربریهای با مقیاس عملکرد ملی و فراملی هستند و از آنها
بهعنوان کاربریها بااهمیت خیلی زیاد یاد میشود (مرکز مطالعات ساختمان و مسکن .)6934 ،انهدام کل و یا بخشی از
این مراکز موجب بروز بحران ،آسیب و صدمههای جدی و مخاطرهآمیز در نظام سیاسی ،هدایت ،کنترل و فرماندهی،
تولیدی و اقتصادی ،پشتیبانی ،ارتباطی و مواصالتی ،اجتماعی ،دفاعی با سطح تأثیرگذاری سراسری در کشور میشود
(محمدی دهچشمه .)491 :6934 ،توزیع مکانی مناسب کاربریهای ویژه ،نقش اساسی در کاهش میزان و گسترۀ
آسیبپذیری شهر ایفا میکند و مکانیابی کاربریهای حیاتی از اولین و مهمترین پایههای مطالعاتی در مبحث پدافند
غیرعامل است (حسینیجناب و دیگران .)69 :6904 ،سازگاری شکل و عملکرد در کاربریهای حیاتی ،نکتۀ مهمی در امر
برنامهریزی شهری مناسب با قوانین پدافند غیرعامل برای همۀ شهروندان است (موحدینیا .)1 :6901 ،بر این اساس
لحاظکردن اصول کالن همجواری ،پراکندگی و تراکم کاربریها بهعنوان الزام اساسی در الگوی استقرار مکانی
کاربریهای حیاتی محسوب میشوند (حیدرینیا.)19 :6939 ،

روششناسی پژوهش و فرآیند اجرای آن
پژوهش حاضر ،بهلحاظ هدفگذاری یک مطالعۀ کاربردی و از لحاظ روششناسی «توصیفی– تحلیلی» است .رویکرد
حاکم بر پژوهش ،تحلیل مکانی است و برای تجزیه و تحلیل دادهها از تکنیک  AHPو روش وزندهی فازی بر پایۀ
نظرسنجی از کارشناسان و تعیین وزن معیارها در بازۀ ( )6-1در محیط  ARC GISاستفاده شده است .با توجه به رویکرد
حاکم ،تهیۀ بانک داده و تفکیک کاربریهای پژوهش بهعنوان گام نخست این نوشتار است .بر این اساس با بررسی
سوابق و مطالعات موجود و استناد به شاخصهای موجود در آییننامۀ  ،4011طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( )6934و
پیشنویس مبحث  46مقررات ملی ساختمان ،کاربریهای حیاتی موجود در کالنشهر اهواز تکمیل شد.
در راستای اهداف مورد نظر ،فرآیند خطی پژوهش حاضر در غالب گامهای مطالعه عبارتاند از:
گام اول :تهیۀ الیه کاربریهای حیاتی؛
گام دوم :تصحیح و تغییر الیهها و تهیۀ نقشههای فواصل؛
گام سوم :استانداردسازی نقشههای معیار؛
گام چهارم :تلفیق نقشههای فاکتور و تهیۀ نقشه همجواری کاربریهای پنجگانه؛
گام پنجم :روش ارزیابی سطح سازگاری کاربریهای حیاتی از منظر پدافند غیرعامل.
در یک دستهبندی کلی و با نگاه پدافند غیرعامل میتوان ،کاربریها را در چهار گروه به شرح زیر طبقهبندی کرد:
 .6کاربری حیاتی؛
 .4کاربری حساس؛
 .9کاربری مهم؛
 .1کاربریهای غیرمهم (هاشمی فشارکی و شکیبامنش.)441 :6931 ،
با فرض اینکه به ترتیب حساسیت و اهمیت کاربریها از نقطهنظر دفاع غیرعامل ،ارقام « »1 ،6 ،4 ،9به گروه
1. Vital Land Use
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کاربریهای حیاتی ،حساس ،مهم و غیرمهم تقسیم شوند ،میتوان حاالت سازگاری را بهصورت ضرب دو عامل عددی (با
ارقام مفروض  1تا  )9مشخص کرد .برای سنجش میزان سازگاری یک کاربری از تناظر امتیاز کاربریهای همجوار تا
شعاع  111متری استفاده شده است؛ بهعنوان مثال اگر یک کاربری حیاتی در مجاورت یک کاربری حساس قرار گیرد ،از
ضرب ارقام مفروض آنها ( )9 × 4 = 1امتیاز شش ( )1بهدست میآید که طبق شکل  6امتیاز  1نشاندهندۀ سطح نسبتاً
ناسازگار دو کاربری از لحاظ همجواری با همدیگر است .حاالتی را که کاربریها میتوانند از نظر سازگاری نسبت به
یکدیگر پیدا کنند در جدول  6آمده است.

شکل  .6سطح سازگاری
منبع :هاشمی فشارکی و شکیبامنش222 :6941 ،
جدول  .6حالتهای سازگاری کاربری حیاتی با کاربریهای همجوار
حاالت

کامالً سازگار
نسبتاً سازگار
بیتفاوت
نسبتاً ناسازگار
کامالً ناسازگار

توضیحات

مثال

دو کاربری مجاور کمترین خطرپذیری را نسبت به همدیگر ایجاد
میکنند.
دو کاربری از خطرپذیری بیشتری نسبت به حالت کامالً سازگار
برخوردارند.

قرارگیری یک کاربری حیاتی در مجاورت یک
کاربری غیر مهم (استانداری و فضای سبز)
همجواری یک کاربری مهم با یک کاربری حیاتی
(تصفیهخانه و منطقه مسکونی)
مجاورت دو کاربری غیر مهم با یکدیگر (کاربری
تجاری و فضای باز)
استقرار دو کاربری حیاتی و حساس در مجاورت
همدیگر (پست برق و بیمارستان)
استقرار دو کاربری حیاتی در مجاورت همدیگر
(استانداری و فرودگاه)

دو کاربری از نظر سازگاری نسبت به همدیگر بیتفاوت باشند.
مجاورت دو کاربری موجب خطرپذیری باال و گسترش آسیب
مالی و جانی میشود.
نامناسبترین گونه چینش کاربریها به سبب خطرپذیری باال و
تأثیرات و عواقب غیرقابلکنترل در صورت آسیبپذیری است.

منبع :نگارندگان
جدول  .2ماتریس سازگاری
حیاتی

حساس

مهم

غیرمهم

حیاتی
حساس
مهم
غیر مهم
مسکونی
راهنما:
کامالً سازگار
نسبتاً سازگار
نسبتاً ناسازگار
کامالً ناسازگار
بیتفاوت

همچنین سطح سازگاری برای سایر کاربریها نیز به همین روش محاسبه میشود .طبق منابع مطالعاتی گوناگون از
منظر پدافند غیرعامل ،ماتریس سازگاری هر کاربری با کاربری دیگر در جدول  4آمده است.
گام ششم :روش ارزیابی جانمایی (پراکنش) کاربریهای حیاتی نسبت به کاربریهای ویژه.
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با رعایت فاصلۀ مناسب میان کاربریهای حیاتی نسبت به کاربریهای ویژه (حیاتی ،حساس ،مهم) ،هم میل دشمن
به حمله کاهش پیدا میکند و هم آسیبپذیری آنها در مقابل بحرانهای طبیعی و انسانی کاهش مییابد .در غیر این
صورت هم خطرپذیری کاربری حیاتی و هم تراکم خطر افزایش پیدا میکند .در این مرحله برای بررسی و تحلیل
پراکنش مکانی کاربریهای حیاتی کالنشهر اهواز ،از قاعده و شرطی به شرح زیر استفاده شده است:
اگر در محدوده یا بافر  bufferتعیینشده برای هر کاربری حیاتی ( Nتا کاربری حیاتی ،حساس یا منطقۀ مسکونی
وجود داشته باشد) از لحاظ مکانیابی ،جانمایی  Znدارد .در اینجا منظور از  ،Nتعداد کاربریهای حیاتی یا حساس یا
منطقۀ مسکونی در حریم تعیینشده برای کاربری حیاتی است و منظور از  Znنیز نتیجهای است که بهعنوان وضعیت
جانمایی کاربری حیاتی نسبت به تراکم کاربریهای ویژه در حریم ( 111متری) مورد نظر است.
 ) Nتعداد کاربرهای حیاتی ،حساس یا منطقه) مسکونی )(X

نتیجه ))Z

شرط

) (Z1کامالً مناسب

0

) (Ifاگر

) (Z2کامالً مناسب

1

) (Ifاگر

) (Z3کامالً مناسب

2

) (Ifاگر

) (Z4کامالً مناسب

˃ ˃ ˃2

) (Ifاگر

شکل  .2شرط سازگاری مکانی کاربریهای حیاتی
منبع :نگارندگان

درواقع ،توزیع مکانی هر کاربریهای حیاتی از نظر رعایت فاصله نسبت به سایر کاربریهای حیاتی ،حساس و مناطق
مسکونی بررسی میشوند ،تا از این طریق وضعیت پراکندگی (تراکم کاربریهای ویژه) در محدودۀ هر کاربری حیاتی
مشخص شود .درنهایت ،میتوان از منظر پدافند غیرعامل سطح خطرپذیری هر کاربری حیاتی را با توجه به تراکم
کاربریهای ویژه در اطراف آن سنجید.
انتخاب موضوع

بررسی مطالعات پیشین و
نمونههای مشابه

بررسی کلی ژئوپلیتیک
کالنشهر اهواز

بررسی وضعی

کاربریهای حیاتی از نظر

اانمایی و سطح سازگاری

 -دستهبندی و الیهبندی کاربریهای حیاتی

تعیین معیار و استخراج ((select

 -تهیه نقشه فواصل برای کاربریهای حیاتی

کاربریهای حیاتی

 ترسیم محدوده ( )bufferبرای هر کاربریتهیه نقشه پراکندگی ،وضععی

اانمعایی و

سطح سعازگاری کعاربری هعای حیعاتی در
سطح شهر و به تفکیک مناطق

شکل  .9مدل مفهومی فرایند انجام پژوهش
منبع :نگارندگان
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بحث و یافتههای پژوهش
الف) سنجش توزیع مکانی کاربریهای حیاتی
گام اول :آمادهسازی دادهها

انتخاب کاربریهای حیاتی در سطح کالنشهر کاری ،زمانبر و نیازمند صرف انرژی و دقت زیادی است .در این پژوهش،
بیش از  601هزار قطعه کاربری در سطح کالنشهر اهواز بهصورت تکتک بررسی شدهاند و کل کاربریها از منظر
پدافند غیرعامل در  1دستۀ (حیاتی ،حساس ،مهم و غیرمهم) تقسیم شدند که در اینجا به کاربریهای حیاتی پرداخته
میشود .از میان کاربریهای اراضی موجود در اهواز  20قطعۀ کاربری ،بهعنوان نقاط حیاتی در سطح کالنشهر اهواز

تعیین شده که شایانذکر است ،کاربریهای حیاتی براساس معیارهای زیر تعیین شدهاند:
الف) اهمیت راهبردی نقطۀ مورد نظر؛
ب) گستردگی حوزۀ نفوذ از مرکز نسبت به جغرافیا و جمعیت؛
پ) عمق تأثیرگذاری از نظر اهمیت در تأمین نیازهای شهری؛
ت) استفاده از نظر کارشناسان در تعیین اهمیت هر عنصر؛
ج) استفادهنکردن از خدمات جایگزین و موازی؛
چ) استناد به شاخصهای موجود در آییننامۀ  4011طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( )6934و پیشنویس مبحث
 46مقررات ملی ساختمان.
جدول  .9فهرست کاربریهای حیاتی
نوع

تأسیسات و تجهیزات شهری

کاربری

حیاتی

جمع

 تصفیهخانه ،تأسیسات ،منبع آب ،ایستگاه6
پمپاژ و تلمبهخانهها ()60
 آتشنشانی ()1 پمپ و تأسیسات گاز ()1 تأسیسات ،نیروگاه و پستهای برق ()61 دکل مخابرات ()410

مراکز

مراکز

مراکز

مدیریتی

نظامی

حملونقل

 سازمانصداوسیما
 استانداری -فرمانداری

مراکز پشتیبانی

 فرماندهیانتظامی کل
خوزستان

 -فرودگاه اهواز

 کارخانههای تولیدآرد (،)9
 سیلوی گندم -صنایع فوالدسازی

6

6

2

9

منبع :نگارندگان

ب) تهیۀ بانک دادههای مکانی از کاربریهای حیاتی

در این مرحله ،کاربریهای حیاتی انتخاب شده و در قالب پنج دسته ،الیهبندی میشوند که عبارتاند از:
دستۀ اول :تأسیسات و تجهیزات شهری ،شامل ساختهای آب ،برق ،گاز ،تلفن ،مخابرات؛
دستۀ دوم :مراکز مدیریتی شامل سایر مراکز مدیریت و فرماندهی حوادث شهری؛
دستۀ سوم :مراکز نظامی و انتظامی شامل مراکز نظامی و انتظامی؛
دستۀ چهارم :مراکز پشتیبانی شامل مراکز خدماتی ،انبارها ،رفاهی و ارتباطی؛
دستۀ پنجم :مراکز حملونقل و پایانهها شامل سایر کاربریهای مرتبط با انبار و حملونقل ،ترمینالها و . ...
گام دوم :تصحیح و تغییر الیهها و تهیۀ نقشههای فواصل .برای بررسی الگوی همجواری بهکار رفته در
 .6اعداد داخل پرانتز نشاندهندۀ فراوانی نوع کاربری است.
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رابطه با کاربریهای حیاتی ،کل کاربریهای مؤثر شهر اهواز به  61دسته تقسیم شده و برای هر یک از آنها نسبت به
کاربریهای حیاتی حریم بهینه از نظر پدافند غیرعامل تعریف شده است.
جدول  .9الیههای منتخب مؤثر در ارائه مدل مکانی همجواری کاربریهای حیاتی و حساس
ردیف

نام کاربری

ردیف

نام کاربری

6
4
9
1
2
1
4

تأسیسات و تجهیزات
صنایع و کارخانهها
رودخانه کارون
مراکز مدیریتی
نظامی– انتظامی
مذهبی
مسکونی

0
3
61
66
64
69
61

حملونقل
فضای باز
فرهنگی-تاریخی
بهداشتی – درمانی
بازار
انبار
آموزشی

منبع :نگارندگان

گام سوم :استانداردسازی نقشههای معیار .هرکدام از الیهها ،با توجه به استاندارد مکانی همجواری و به نسبت
فاصلهای که با کاربریهای حیاتی دارند ،اثر متفاوتی بر افزایش یا کاهش آسیبپذیری بر جای میگذارند .بر این اساس
برای هر الیه به نسبت کاربریهای حیاتی ،حریم امنی تعریف و در اصطالح نقشههای فواصل مکانی آن ترسیم شده
است .در فروض مکانی تعریفشده برای تمامی الیهها به استثنای الیۀ فضای باز ،با فاصلهگرفتن از کاربریهای حیاتی،
ایمنی کاربری افزایش و آسیبپذیری آن کاهش مییابد .در شکل  ،1چهار مورد از  61الیه ،بهعنوان مثال نمایش داده
شده است.

شکل  .9همجواری کاربری تأسیسات و تجهیزات ،بهداشتی -درمانی ،بازار و نظامی -انتظامی نسبت به مراکز حیاتی
منبع :نگارندگان
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از آنجاییکه نقشههای فواصل بدون واحدهای همگن هستند ،برای استانداردسازی و همگنکردن و همچنین افزایش
انعطافپذیری آنها ،از روش استانداردسازی فازی با دامنۀ عددی بین  1 -6استفاده شده استت .کته در اینجتا  1معتادل
بیشترین رعایت اصول همجواری و  6معادل کمترین رعایت اصول همجواری استت .در جتدول  ،2الیتهها و نتوع توابتع
بهکاررفته برای استانداردسازی فازی هر الیه بیان شده است .در این جتدولهتا ،بتا توجته بته تتأثیر متفتاوت هریتک از
الیههای 61گانه بر خطرپذیری کاربریهای حیاتی و حساس ،از فواصل آسیبپذیری و  Spreadمتفاوتی برای هرکدام از
عوامل پنجگانه استفاده شده است .در جدول زیر فقط توابع مربوط به عامل تأسیسات و تجهیزات بهعنوان نمونته نمتایش
داده میشود.
جدول  .7توابع فازی استانداردسازی معیارها برای تأسیسات و تجهیزات
الیهها

نوع تابع فازی

 .6بهداشتی و درمانی

2

حریم همجواری

6

SPREED

Small

211

2

 .4صنایع و تأسیسات نفتی

Small

111

9

 .9تأسیسات و تجهیزات شهری

Small

421

6

 .1رودخانه کارون

Small

411

61

9

 .2فضای باز و سبز

Linear

-

-

 .1مراکز مدیریتی

Small

421

6

 .4پایانههای مسافربری

Small

411

2

 .0مسکونی

Small

111

2

 .3مذهبی

Small

421

2

 .61نظامی و انتظامی

Small

211

9

 .66فرهنگی – تاریخی

Small

411

61

 .64بازار

Small

421

9

 .69انبار

Small

421

4

 .61آموزشی

Small

421

2

منبع :نگارندگان

پس از تعریف توابع فازی ،برای هریک از کاربریهای چهاردهگانه نسبت به کاربریهای حیاتی که در پنج دسته قرار
دارند ،نقشههای فازی براساس نوع تابع فازی و فاصلۀ بهینۀ همجواری تعریفشده در جدول تهیه شدند .در ایتن مرحلته
برای هرکدام از عوامل پنجگانه ،در ارتباط همجواری با کاربریهای چهاردهگانه 61 ،نقشه تولید شده است.
مرحلۀ پنج :تلفیق نقشههای فاکتور و تهیۀ نقشههای همجواری در کاربریهای پنجگانته .در مرحلتۀ آختر نقشتههای
تولیدشده با استفاده از ( Fuzzy Overlay (Gammaهمپوشانی شده و نقشۀ نهایی مدل مکانی همجواری کاربریهتای
حیاتی به تفکیک مناطق استخراج شده است.

 :SPREED .6ضریب کاهش یا افزایش شیب آسیبپذیری یک کاربری است.
 :Small .4از گزینههای  FuzzyMembershipدر برنامۀ  Arc gisاست .موارد کاربرد آن در الیههایی است که فاصلۀ خاصی از آنها آستیبپذیری
دارد و بعد از آن ،فاصلۀ شیب آسیبپذیری براساس میزان  SPREEDکم میشود.
 :Linear .9از گزینههای  FuzzyMembershipدر برنامۀ  Arc gisاست .موارد کاربرد آن در الیههایی است که فاصتلهگترفتن از آنهتا بهصتورت
خطی ،آسیبپذیری را کاهش یا افزایش میدهد.
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10.136 10.141 10.013
96.194

96.402

96.690

شکل  .7میزان رعایت اصول همجواری کاربریهای حیاتی شهر اهواز «فازی شده»
منبع :نگارندگان
جدول  .1مقایسه وضعیت همجواری در کاربریهای منتخب
همجواری

تعداد کاربری

درصد کاربری

درصد رعایت

خطرپذیری

خیلی زیاد

2

1/33

1/44-1/33

1/6–1/49

زیاد

1

1/11

1/11-1/44

1/49–1/91

متوسط

41

96/11

1/22-1/11

1/91–1/12

کم

49

21/11

1/43-1/22

1/12–1/46

خیلی کم

1

1

کمتر از 1/43

بیش از 1/46

منبع :نگارندگان

ج) تعریف حریم امن 6برای کاربریهای حیاتی

درصورتیکه مکان مورد نظر ،در تهاجم و تخریب دشمن قرار گیرد ممکن است موج تخریب آن به محیط دورتر از آن نیز
برسد در این صورت بسته به میزان مقاومت مکان مورد نظر و همچنین نوع سالح بتهکاررفتته ،قتدرت تخریتب متفتاوت
خواهد بود .شعاع تخریب  bufferیک کاربری درونشهری بهطور متعارف بین  211 -111متر درنظر گرفته میشتود .در
این پژوهش ،با توجه به فضای باز موجود ،تراکم ساختمانی و سایر ویژگیهای موجود شهر اهواز و بهعتالوه اینکته همتۀ
کاربریهای حیاتی اهواز مورد نظر هستند؛ بنابراین ،براساس تشخیص دادهشده ،برای هر کاربری حیاتی شتعاعی معتادل
1. Buffer
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 111متر درنظر گرفته شود ،تا با واقعیت موجود کالنشهر اهواز همخوانی بیشتری داشته باشد .بر این اساس حریمی کته
برای هر کاربری حیاتی درنظر گرفتهشده ،سطح تراکم کاربریهای ویژه در این حتریم ( 111متتر) محاستبه و همچنتین
سطح سازگاری هر کاربری حیاتی نسبت به سایر کاربریهای همجوار از منظر پدافند غیرعامل سنجیده میشود .در شکل
 1مکان استقرار کاربریهای حیاتی به همراه حریم امنی که برای آن تعریفشده ،نشان داده شده است.
10.136 10.141 10.013
96.194

96.402

96.690

شکل  .1توزیع مکانی و حریم امن کاربریهای حیاتی کالنشهر اهواز
منبع :نگارندگان

با تهیۀ نقشۀ توزیع مکانی و تعیین حریم امن برای کاربریهای حیاتی ،میتوان سطح تراکم خطر و سطح ستازگاری
این کاربریها را سنجید .در این راستا ،اگر در محدودۀ تعیینشده برای هر کاربری ،هیچ نوع کاربری حیتاتی ،حستاس یتا
منطقۀ مسکونی وجود نداشته باشد از لحاظ حریم (بافر) مکانیابی ،پراکنش (تراکم خطر) مناسب دارد و اگر فقط یک نوع
کاربری حیاتی یا حساس و یا منطقۀ مسکونی واقع شود ،آن کاربری تتراکم نستبتاً مناستب دارد و اگتر در محتدودۀ 111
متری تعیینشده دو کاربری چه از نوع حیاتی یا حساس و چه از نوع مسکونی موجود باشد ،تراکم نستبتاً نامناستب دارد و
اگر بیشتر از دو کاربری حیاتی ،حساس یا مسکونی دیگر نیز در حریم مورد نظر موجود باشد ،نتوع پتراکنش در آن کتامالً
نامناسب است .برای بررسی سطح سازگاری کاربریهای حیاتی از روش ماتریس سازگاری استفاده شده که بهطور مفصل
در بخش روششناسی پژوهش توضیح داده شده است .هر کاربری براساس امتیازی که کسب میکند سطح سازگاری آن
مشخص میشود ،در این راستا سطح مورد نظر از منطق بولین و فازی پیروی میکنتد ،یعنتی حتاالت ممکتن کته یتک
کاربری حیاتی میتواند امتیاز کسب کند چهار حالت ( 6-1کامالً سازگار)( 9-4 ،نسبتاً سازگار)( 1-1 ،نسبتاً ناستازگار) و 3
(کامالً ناسازگار) است .در جدول  4نتایج ماتریس سازگاری کل کاربریهای حیاتی بیان شده و نوع کاربریهای حساس و
مهمی که در مجاورت کاربریهای حیاتی قرار دارند به تفکیک مشخص شدهاند و براساس امتیازی کته از همجتواری بتا
این کاربریها بهدست میآید سطح سازگاری آن نیز تعیین میشود ،عالوهبر این وضتعیت تتراکم کتاربریهتای ویتژه در
حریم مورد نظر برای هر کاربری حیاتی مشخص شده است.

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،94شمارة  ،9زمستان 6941

599

جدول  .5نتیجۀ ماتریس سازگاری و وضعیت پراکندگی (تراکم خطر) کاربریهای حیاتی شهر اهواز
پراکندگی
(تراکم خطر)

سازگاری
نهایی

امتیاز

مناسب

نسبتاً سازگار

9 ×6= 9

مسکونی (مهم)

نسبتاً مناسب

نسبتاً ناسازگار

9 × 4 =1

اداره گاز (مدیریتی حساس)

مناسب

نسبتاً سازگار

9 ×6 = 9

مسکونی (مهم)

نسبتاً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

مسکونی (مهم) ،آتشنشانی (حیاتی) ،اداره
مخابرات (حساس)

نسبتاً مناسب

نسبتاً ناسازگار

4× 9 = 1

مسکونی (مهم) ،پادگان (حساس)

کامالً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

کامالً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

کامالً نامناسب

نسبتاً ناسازگار

4× 9 = 1

نوع کاربری همجوار

سپاه (حساس) ،استانداری (حیاتی) ،اداره
مخابرات (حساس) ،پادگان (حساس)
لشکر  34زرهی (حساس) ،سپاه (حساس)،
پادگان (حساس) ،مجتمع هاللاحمر
(حساس) ،آتشنشانی (حیاتی)
پادگان (حساس) ،لشکر  34زرهی (حساس)،
بیمارستان (حساس) ،استانداری (حساس)

نوع کاربری
حیاتی

تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
نظامی -
انتظامی
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات

کاربری
حیاتی

پست برق
پست برق
فرماندهی
انتظامی
خوزستان
پست برق
تصفیهخانۀ
شماره 9
آتشنشانی

مدیریتی

استانداری

مدیریتی

فرمانداری

نسبتاً مناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

پمپ گاز (حیاتی)

حملونقل

فرودگاه اهواز

نسبتاً مناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

مسکونی (مهم) ،پست برق (حیاتی)

پشتیبانی

کارخانه آرد

نسبتاً مناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

مسکونی (مهم) ،تلمبهخانه (حیاتی)

نسبتاً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

کامالً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

نسبتاً مناسب

نسبتاً ناسازگار

4× 9 = 1

مسکونی (مهم) ،پادگان (حساس)

نسبتاً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

فرودگاه (حیاتی) ،منبع آب (حیاتی) ،مسکونی
(مهم)

مناسب

نسبتاً سازگار

9 ×6 = 9

مسکونی (مهم)

کامالً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

پادگان (حساس) ،گردان عاشورا (حساس)،
تصفیهخانه (حیاتی) ،تلمبهخانه (حیاتی)

نسبتاً مناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

مسکونی (مهم) ،پست برق (مهم)

مناسب

نسبتاً سازگار

9 ×6 = 9

مسکونی (مهم)

نسبتاً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

نسبتاً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

کامالً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

معاونت پشتیبانی نیروی انتظامی (حساس)،
مسکونی (مهم) ،کارخانه آرد (حیاتی)
اداره مخابرات (حساس) ،پادگان (حساس)،
منبع آب (حیاتی) ،آتشنشانی (حیاتی)

مسکونی (مهم) ،پمپ گاز (حیاتی) ،فرودگاه
(حیاتی)
پادگان (حساس) ،پست برق (حیاتی)،
مسکونی (مهم)
ادارۀ مخابرات (حساس) ،پادگان (حساس)،
پست برق (حیاتی) ،مسکونی (مهم)

تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات

پست برق
پست برق
زرگان
پست برق
پمپ گاز
پمپ گاز
نیروگاه برق
زرگان
پست برق
تلمبهخانه
شماره 9
تلمبهخانه
منبع آب
منبع آب
آتشنشانی
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ادامۀ جدول  .5نتیجۀ ماتریس سازگاری و وضعیت پراکندگی (تراکم خطر) کاربریهای حیاتی شهر اهواز
پراکندگی
(تراکم خطر)

سازگاری
نهایی

امتیاز

مناسب

نسبتاً سازگار

9 ×6 = 9

نسبتاً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

کامالً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

کامالً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

نسبتاً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

کامالً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

مناسب

نسبتاً سازگار

9× 6 = 9

مسکونی (مهم)

نوع کاربری همجوار

مسکونی (مهم)
ایستگاه پمپاژ آب (حیاتی) ،نیروگاه برق
زرگان (حیاتی) ،مسکونی (مهم)
پادگان (حساس) ،گردان عاشورا (حساس)،
تلمبهخانه (حیاتی) ،پست برق (حیاتی)
پادگان (حساس) ،پست برق (حیاتی)،
تصفیهخانه آب شماره (6حیاتی)
ایستگاه پمپاژ آب (حیاتی) ،معاونت نیروی
انتظامی (حساس) ،مسکونی (مهم)
سازمان آب و برق (حساس) ،پست برق
(حیاتی) ،آتشنشانی (حیاتی) ،دانشگاه شهید
چمران (حساس)

نوع کاربری
حیاتی

تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات

کاربری
حیاتی

آتشنشانی
ایستگاه پمپاژ
آب
تصفیهخانۀ
آب شماره 6
تلمبهخانه
ایستگاه پمپاژ
آب

مدیریتی

سازمان
صداوسیما

پشتیبانی

سیلوی گندم

نسبتاً مناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

مسکونی (مهم) ،آتشنشانی (حیاتی)

تأسیسات و
تجهیزات

پست برق

کامالً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

سازمان آب و برق (حساس) ،سازمان
صداوسیما (حیاتی) ،آتشنشانی (حیاتی)،
مسکونی (مهم)

تأسیسات و
تجهیزات

پست برق

نسبتاً مناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

مسکونی (مهم) ،ایستگاه گاز (حیاتی)

نسبتاً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

مسکونی (مهم) ،تأسیسات گاز (حیاتی) ،پمپاژ
فاضالب (حیاتی)

نسبتاً مناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

مسکونی (مهم) ،پست برق (حیاتی)

مناسب

کامالً سازگار

1

نسبتاً مناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

مسکونی (مهم) ،ایستگاه گاز (حیاتی)

کامالً مناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

سازمان آب و برق (حساس) ،پست برق
(حیاتی) ،آتشنشانی (حیاتی) ،دانشگاه شهید
چمران (حساس) ،مسکونی (مهم)

مناسب

نسبتاً سازگار

9× 6 = 9

مسکونی (مهم)

مناسب

نسبتاً سازگار

9× 6 = 9

مسکونی (مهم)

نسبتاً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

نسبتاً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

نسبتاً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

مناسب

نسبتاً سازگار

9 ×6 = 9

-

تصفیهخانه کوت عبداهلل (حیاتی) ،آتشنشانی
(حیاتی)
آتشنشانی (حیاتی) ،پست برق (حیاتی)،
مسکونی (مهم)
تصفیهخانه کوت عبداهلل (حیاتی) ،پست برق
(حیاتی)
مسکونی (مهم)

تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات

تأسیسات گاز
ایستگاه گاز
پست برق
تصفیهخانه
پمپاژ فاضالب
آتشنشانی
تصفیهخانه
تصفیهخانه
پست برق
تصفیهخانه
کوت عبداهلل
آتشنشانی
پست برق
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ادامۀ جدول  .5نتیجۀ ماتریس سازگاری و وضعیت پراکندگی (تراکم خطر) کاربریهای حیاتی شهر اهواز
پراکندگی
(تراکم خطر)

سازگاری
نهایی

امتیاز

کامالً نامناسب

نسبتاً ناسازگار

4× 9 = 1

پایانه مسافربری (حساس) ،انبار (حساس)،
پادگان (حساس) ،مسکونی (مهم)

نسبتاً مناسب

کامالً ناسازگار

9× 9= 3

پست برق (حیاتی)

نسبتاً مناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

پست برق (حیاتی) ،مسکونی (مهم)

نسبتاً مناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

تصفیهخانه (حیاتی) ،مسکونی (مهم)

نسبتاً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

دکل مخابرات (حیاتی) ،اداره کل بسیج
(نظامی) ،مسکونی (مهم)

نسبتاً مناسب

نسبتاً ناسازگار

9 × 4 =1

انبار شرکت نفت (حساس) ،مسکونی (مهم)

نسبتاً مناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

پمپ گاز (حیاتی) ،مسکونی (مهم)

مناسب

نسبتاً سازگار

9 ×6 =9

مسکونی (مهم)

کامالً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

نوع کاربری همجوار

نوع کاربری
حیاتی

کاربری
حیاتی

پشتیبانی

کارخانه آرد

پشتیبانی

کارخانه آرد

تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات

پمپ گاز
دکل مخابرات
تأسیسات و
پست برق
دکل مخابرات
پست برق
آتشنشانی

انبار (حساس) ،ناحیه صنعتی کارون
(حساس) ،پست برق (حیاتی) ،دکل مخابرات
(حیاتی) ،منبع آب (حیاتی) ،منبع آب (حیاتی)،
مسکونی (مهم)

تأسیسات و
تجهیزات

تصفیهخانه

کامالً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

ناحیه صنعتی کارون (حساس) ،تصفیهخانه
(حیاتی) ،منبع آب (حیاتی) ،مسکونی (مهم)

تأسیسات و
تجهیزات

منبع آب

کامالً نامناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

ناحیه صنعتی کارون (حساس) ،تصفیهخانه
(حیاتی) ،منبع آب (حیاتی) ،مسکونی (مهم)

تأسیسات و
تجهیزات

منبع آب

نسبتاً مناسب

کامالً ناسازگار

9 ×9 = 3

پست برق (حیاتی)

پشتیبانی

صنایع سنگین

نسبتاً مناسب

کامالً ناسازگار

=9×9

صنایع سنگین (حیاتی) ،مسکونی (مهم)

مناسب

نسبتاً سازگار

9 ×6 =9

مسکونی (مهم)

مناسب

نسبتاً سازگار

9 ×6 =9

مسکونی (مهم)

تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات
تأسیسات و
تجهیزات

پست برق
پمپ گاز
پست برق

منبع :نگارندگان

در جدول  4وضعیت کاربریهای حیاتی از نظر همجواری ،سطح سازگاری و وضعیت پراکنش بهطور کیفی بررسی
شده و این کاربریها در طیفهای گوناگونی از سطح سازگاری و تراکم قرار دارند؛ بنابراین ،برای گستردگی دید و افزایش
تسلط بر وضعیت موجود ،کاربریهای حیاتی از منظر پدافند غیرعامل بهصورت کمی و بهطورکلی در قالب جدول 0
تشریح شدهاند.
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جدول  .2تعداد و درصد کاربریهای حیاتی از لحاظ سازگاری و پراکندگی
وضعیت پراکندگی
کامالً

نسبتاً

نسبتاً

نامناسب

نامناسب

مناسب

61
41/69

64
41/10

63
94/42

وضعیت سازگاری
مناسب

69
44/16

کامالً

نسبتاً

نسبتاً

ناسازگار

ناسازگار

سازگار

11
10/31

2
0/14

64
41/10

سازگار

6
6/44

تعداد

شهر

درصد

اهواز

منبع :نگارندگان

جدول  0نشان میدهد که در سطح کالنشهر اهواز حدود  1/13درصد کاربریهای حیاتی جانمتایی کتامالً ناستازگار
دارند ،یعنی فاصلۀ  111متری که یک حریم امن برای کاربریهای مورد نظر است اصالً رعایت نشده و با کتاربریهتای
همجوار سازگاری مناسبی ندارند و نزدیک  1/13درصد کاربریهای حیاتی حداقل در همسایگی یک کاربری حیاتی دیگر
قرار دارند که از نظر پدافند غیرعامل خطرزا است و خطرپذیری و آسیبپذیری شهر را افتزایش متیدهتد .کتاربریهتای
حیاتی از لحاظ پراکندگی وضعیت مناسبتری نسبت به سطح سازگاری دارد ،فقط  41/69درصد از کاربریهای حیتاتی از
لحاظ پراکنش (تراکم خطر) کامالً نامناسب هستند و سطح تراکم در دیگر حالتها تقریباً یکسان است .در شکل  4ستطح
سازگاری کاربریهای حیاتی در کالنشهر اهواز نشان داده شده ،همچنین در شکل  0وضعیت تراکم کاربریهای ویژه در
محدودۀ تعریفشده بهعنوان حریم امن برای هر کاربری حیاتی نمایان است ،هرچه سطح تراکم افزایش یابد ،حریم مورد
نظر ناامنتر و ریسکپذیرتر است.
10136 10.141 10.013
96.194

96.402

96.690
شکل  .5سطح سازگاری کاربریهای حیاتی نسبت به کاربریهای همجوار
منبع :نگارندگان
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10136 10.141 10.013

96.194

96.402

96.690

شکل  .2تراکم کاربریهای ویژه در حریم کاربریهای حیاتی
منبع :نگارندگان

مطابق نقشههای  4و  0پیداست که کاربریهای حیاتی در سطح کالنشهر اهتواز بتهطور یکستان پختش نشتدهاند،
همچنین از نظر سازگاری با کاربریهای همجوار در گسترۀ وسیعی بینظمی زیادی دارند ،بهطتوریکته منتاطقی کته در
شمال شرقی شهر قرار دارند هم تعداد کاربریهای حیاتی موجود در آن زیادتر هستند و هم از نظر پراکنش و سازگاری با
کاربریهای همجوار در شرایطی نامناسب قرار دارند ،اما قسمتهای غربی و شرقی شهر ،وضعیت مناسبتری دارد .برای
رسیدگی زمانمند و بودجهبندی مناسب ،بهتر است که یک بررسی مختصر در شکل منطقهبندی نیز انجام شود .در جدول
 3وضعیت پراکنش و سازگاری کاربریهای حیاتی در سطح مناطق کالنشهر اهواز به تفکیک مشخص شده است.
جدول  .4وضعیت (تعداد) سازگاری و پراکندگی کاربریهای حیاتی به تفکیک مناطق
وضعیت پراکندگی
کامالً

نسبتاً

نسبتاً

نامناسب

نامناسب

مناسب

9
2
4
6
9
61

6
1
6
9
6
64

6
6
2
1
4
1
4
63

وضعیت سازگاری
مناسب

کامالً

نسبتاً

نسبتاً

ناسازگار

ناسازگار

سازگار

9
62
3
9
4
4
4
11

6
4
6
6

9
9
6
6
4
64

4
9
1
6
6
4
69
20

منبع :نگارندگان

2

سازگار

6
6

منطقۀ یک
منطقۀ دو
منطقۀ سه
منطقۀ چهار
منطقۀ پنج
منطقۀ شش
منطقۀ هفت
منطقۀ هشت
مجموع در شهر اهواز
تعداد کل
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با درنظرگرفتن سطح تراکم کاربریهای ویژه و سطح سازگاری در هر منطقه براساس آماری که در جدول  3آمده،
میتوان خطرپذیرترین مناطق را به ترتیب زیر مشخص کرد.
جدول  .61رتبهبندی خطرپذیرترین مناطق شهری
منطقۀ

منطقۀ

منطقۀ

منطقۀ

یک

هشت

شش

پنج

0

4

1

2

منطقۀ دو

منطقۀ

منطقۀ

هفت

چهار

9

4

1

منطقۀ سه

منطقۀ شهری

6

رتبه خطرپذیری

منبع :نگارندگان

نتیجهگیری
تاکنون درمورد کاربریهای ویژه (حیاتی ،حساس و مهم) بتهخصتوص مراکتز حیتاتی کالنشتهر اهتواز از منظتر پدافنتد
غیرعامل شهری تحلیل جامعی صورت نگرفته استت؛ بنتابراین ،بتا توجته بته موقعیتت ژئواستتراتژیک ،ژئواکونومیتک و
ژئوکالچر این کالنشهر ،ضرورت انجام این پژوهش بهعنوان شروعی برای انجام پژوهشهای بعدی احساس متیشتود.
تعیین نقاط حیاتی که در اساس پایداری زندگی شهری وابسته به کاری جدی ،زمانبر و جدید است و با توجه به موقعیت
جغرافیایی و ایدئولوژی جمهوری اسالمی ایران و شرایط خاص کالنشهر اهتواز ،بتهنوعی آینتدۀ ایتن کالنشتهر جتوان
وابسته به این موضوع خواهد بود.
در بررسی پراکنش کاربریهای حیاتی ،موقعیت هر کاربری حیاتی نسبت به سایر کاربریهای ویژه مورد بررسی قرار
گرفته است ،بدین معنا که با توجه به تعداد کاربریهای حیاتی ،حساس و منطقۀ مسکونی در حریم تعیینشده بترای هتر
کاربری حیاتی ،سطح تراکم و پراکندگی آن مشخص شده است .از برآیند این پتژوهش مشتخص شتد کته حتدود 1/01
کاربریهای حیاتی از نظر رعایت اصول همجواری در وضعیت مناسبی قترار نتدارد و همچنتین نزدیتک  1/13درصتد از
کاربریهای حیاتی یعنی از مجموع  20کاربری انتخابی 11 ،کاربری نسبت به کاربریهای همجوار شرایط کامالً ناسازگار
دارد ،با توجه به این موضوع مهم در صورت وقوع حادثه ،میزان آستیبپذیری و گستترۀ آن نیتز افتزایش پیتدا متیکنتد،
همچنین  2کاربری ،شرایط نسبتاً ناسازگار دارند 64 ،کاربری وضعیت نسبتاً سازگار و فقط  6کتاربری حیتاتی در وضتعیت
کامالً سازگار با کاربریهای موجود در محدودۀ تعریفشده ،قرار دارد.
در مجموع 61 ،کاربری از لحاظ تراکم کاربریهای ویژه در محدودۀ مورد نظر شرایط کتامالً نامناستب دارد و فاصتلۀ
 111متری که یک حریم امن برای کاربریهای تعیین کرده است ،رعایت نشده و هرکدام از این کاربریهتای حیتاتی در
همسایگی ،حداقل  9کاربری حیاتی یا حساس دیگر دارند که تراکمی کامالً نامناسب را شکل دادهاند.
همچنین  64کاربری در وضعیت نسبتاً نامناسب 63 ،کاربری در شرایط نسبتاً مناسب و  69کتاربری ،متوقعیتی کتامالً
مناسب دارند .با توجه به بررسیهای انجامشده ،کالنشهر اهواز برنامۀ جامع دفاعی برای تأمین امنیت شهر و شتهروندان
در زمان بروز حمالت احتمالی از ستوی دشتمن نتدارد و بختش عمتدهای از کالنشتهر اهتواز از لحتاظ توزیتع مکتانی،
کاربریهای حیاتی ،خطرپذیری باالیی دارند .بر این استاس توستعه و گستترش فضتایی ایتن شتهر نیازمنتد بتازنگری و
جهتدهی به شکلبخشی رشد هوشمند ،برای کاربریهای حیاتی ،ضروری است .همچنین پیشنهاد میشود:
 طرح جامع پدافند غیرعامل برای کاربریهای حیاتی تدوین شود؛ بهمنظور کاهش گسترۀ آسیبپذیری ،برای برخی از کاربریها که در محدودۀ آنها تتراکم بتاالیی از کاربریهتایحیاتی ،حساس یا منطقه مسکونی وجود دارد ،مکانیابی مجدد انجام شود؛
 -جانمایی مناسب کاربریهایی که با کاربریهای همجوار خود کامالً ناسازگار یا نسبتاً ناسازگار هستند؛
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 حفاظت و حمایت دائم از شریانهای حیاتی شهر نظیر پستتهای بترق ،پمپهتای گتاز ،تأسیستات آبرستانی وتصفیهخانهها؛
 پوشش مناسب برخی کاربریهای حیاتی مدیریتی نظیر استانداری ،فرمانداری و صداوسیما برای پنهانماندن؛ -پراکندگی و تمرکززدایی کاربریهای حیاتی بهمنظور کاهش آسیبپذیری در مواقع بحران و خطر.

منابع
 .6آمارنامۀ کالنشهر اهواز ،6939 ،مدیریت آمار و فناوری ،معاونت توسعه و برنامهریزی شهرداری مرکزی اهواز.
 .4آمارنامۀ کالنشهر اهواز ،6931 ،مدیریت آمار و فناوری ،معاونت توسعه و برنامهریزی شهرداری مرکزی اهواز.
 .9آمارنامۀ کالنشهر اهواز ،6936 ،مدیریت آمار و فناوری ،معاونت توسعه و برنامهریزی شهرداری مرکزی اهواز.
 .1اشرفی ،یوسف ،6904 ،ارزیابی قابلیتهای توسعۀ شهری اهواز در چارچوب رویکرد استراتژیک ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد،
دانشکدۀ جغرافیا ،گروه برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران.
 .2پریزادی ،طاهر و دیگران ،6903 ،بررسی و تحلیل تمهیدات پدافند غیرعامل در شهر سقز با رویکرد تحلیلی ،دو فصلنامۀ
مدیریت شهری ،سال  ،6903شمارۀ  ،41صص.639
 .1تقوایی ،مسعود و علی جوزی خمسلویی ،6936 ،پدافند غیرعامل و امنیت شهری ،پژوهشکدۀ مهندسی بحرانهای طبیعی و پدافند
غیرعامل شاخصپژوه ،اصفهان.
 .4حبیبی ،کیومرث و دیگران ،6903 ،بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری ،سازمان عمران و بهسازی شهری ،وزارت مسکن و
شهرسازی ،تهران.
 .0حسینیجناب ،عمید و دیگران ،6904 ،پیام بحران ،نشریۀ آموزشی و اطالعرسانی سازمان هوافضا ،سال  ،6934شمارۀ ،62
صص .661
 .3حیدرینیا ،سعید ،6939 ،سنجش الزامات مکانی کاربریهای حیاتی و حساس از منظر پدافند غیرعامل ،مورد بررسی
کالنشهر اهواز ،به راهنمایی دکتر مصطفی محمدی دهچشمه ،پایاننامۀ دوره کارشناسی ارشد در رشتۀ جغرافیا و برنامهریزی شهری،
دانشگاه شهید چمران اهواز.
 .61خیرآبادی ،احد و دیگران ،6900 ،مکانیابی با مالحظات پدافند غیرعامل در  ،GISاولین همایش ملی کاربرد سامانۀ اطالعات
جغرافیایی در برنامهریزی ،طراحی و نظارت بهینه و بهرهبرداری شبکههای آب و برق کشور ،محمودآباد.
 .66داعینژاد ،فرامرز و دیگران ،6902 ،اصول و رهنمودهای طراحی و تجهیز فضای باز مجموعههای مسکونی بهمنظور
پدافند غیرعامل ،چاپ اول ،انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،سال  ،6902شمارۀ ،111 :صص .464
 .64درایتی ،حامد و مجتبی نیکرهی ،6936 ،خالصۀ مقاالت همایش منطقهای پدافند غیرعامل خراسان جنوبی ،چاپ اول،
انتشارات روناس ،تهران.
 .69زرقانی ،سید هادی و مرتضی رضوینژاد ،6934 ،تحلیل ریسک اهمیت مراکز حیاتی ،حساس و مهم کالنشهر مشهد با
استفاده از مدل  ،ANPفصلنامۀ مطالعات برنامهریزی شهری ،سال اول ،شمارۀ  ، 6صص .3
 .61زنجانی ،حبیباهلل ،6941 ،مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی؛ مبحث جمعیت ،چاپ دوم ،نشر فرهنگ اسالمی.
 .62زیاری ،کرمتاهلل ،6903 ،برنامهریزی کاربری اراضی شهری ،چاپ دوم ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .61سیاهکلی ،لطفاهلل ،6900 ،مدیریت شهری احیاگر فرهنگ پدافند غیرعامل ،چاپ اول ،انتشارات نگارنده ،تهران.
 .64شاهرخت ،مسلم و علیاکبر تقوایی ،6931 ،ارزیابی آسیبپذیری شهر با رویکرد پدافند غیرعامل :نمونۀ موردی شهر
بیرجند ،مجلۀ مدیریت شهری ،سال  ،6931شمارۀ  ،40صص .03
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 .60شکیبامنش ،امیر و جواد هاشمی فشارکی ،6931 ،طراحی شهری از منظر دفاع غیرعامل ،چاپ اول ،انتشارات بوستان حمید ،تهران.
 .63شوای ،فرانسوا ،6901 ،شهرسازی تخیالت و واقعیات ،چاپ سوم ،ترجمۀ دکتر محسن حبیبی ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .41شهرداری اهواز ،6936 ،آمارنامۀ کالنشهر اهواز ،فصل اول سرزمین و آبوهوا.
 .46صفاییپور ،مسعود و ژیال سجادی ،6904 ،علل و پیامدهای اجتماعی فضایی مهاجرت درونشهری اهواز (مورد بررسی:
کیانپارس) ،مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی) ،سال  6936جلد بیست و نهم ،شمارۀ . 621 ،46
 .44فتحی رشید ،علی و الهام قلیزاده ،6900 ،دفاع غیرعامل در بافتهای فرسودة شهری ،مجموعۀ مقاالت دومین همایش جامعۀ
ایمن شهر تهران.
 .49فشارکی ،سید جواد و امیر محمودزاده ،6936 ،فرهنگ توصیفی دفاع غیرعامل ،انتشارات علمآفرین ،اصفهان.
 .41قدیری معصوم ،مجتبی ،6944 ،توانسنجی نواحی جغرافیایی ایران برای برنامهریزی توسعۀ اقتصادی ،رسالۀ دکتری،
دانشگاه تهران.
 .42کامران ،حسن و دیگران ،6931 ،ساماندهی فضایی نواحی مرزی همجوار با مرز ایران و پاکستان با رویکرد پدافند
غیرعامل ،مجلۀ پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال دوم ،شمارۀ  ،2صص . 664
 .41کرباسیان ،مهدی و دیگران ،6931 ،مدل ترکیبی تحلیل پوششی دادهها و مکانیابی تسهیالت حساس با مالحظۀ اصل
پراکندگی ،مجلۀ علوم و فناوریهای پدافند غیرعامل ،سال دوم ،شمارۀ  ،9صص . 3
 .44محمدی دهچشمه ،مصطفی ،6934 ،ایمنی و پدافند غیرعامل شهری ،چاپ اول ،انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
 .40محمدی دهچشمه ،مصطفی و سعید حیدرینیا ،6931 ،مدلسازی مکانی همجواری کاربریهای ویژه از منظر پدافند غیرعامل ،فصلنامۀ
برنامهریزی و آمایش فضا ،سال  6932دورۀ  ،63شمارۀ  ،4صص . 631
 .43مرکز آمار ایران« ،6931 ،جمعیت شهرستانهای استان خوزستان».
 .91موحدینیا ،جعفر ،6901 ،دفاع غیرعامل ،چاپ اول ،دانشکدۀ فرماندهی و ستاد سپاه.
31. Amarname Metropolis Ahvaz, 2014, Statistics and Technology Management, Department Of
)Development and Planning Municipal Ahvaz. (In Persian
32. Amarname Metropolis Ahvaz, 2001, Statistics and Technology Management, Department Of
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