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 چکیده
انواع ، تهدید مواجه بوده و در طول تاریخبشر همواره در زندگي و ساخت و سازهاي خود با 

زیرا همسو با پیچیده شدن ، پذیري شهري استعصر حاضر عصر آسیب. حوادث را تجربه كرده است

اي هشهرها در ابعاد مختلف با مخاطرات طبیعي و بحران تکنولوژیک از یک سو و بحران، حیات شهري

 ،چندنقشي كالن شهر اهواز در كنار موقعیت ژئواستراتژیکنظام . اندامنیتي از دیگر سو مواجه-اجتماعي

ژئوكالچر و بافت اجتماعي و فرهنگي این شهر همچنین همجواري نامناسب بسیاري از ، ژئواكونومیک

یار توجه به اهمیت بس ابحساس و مهم را ، هاي حیاتيپذیري كاربريها با یکدیگر میزان آسیبكاربري

 - این پژوهش جزو تحقیقات كاربردي و ماهیت تحقیق توصیفي. ده استها بشدت افزایش دازیاد آن

تخب هاي منشاخص. هاي میداني در شهر اهواز استاي و بررسيتحلیلي و مبتني بر مطالعات كتابخانه

ي پذیرهاي منتخب در آسیببا توجه به ضریب متفاوت هر یک از شاخص. آوري شددر دو مرحله گرد

( براي تعیین AHPاز روش معکوس وزن بخشي چند معیاره )، اس و مهمحس، هاي حیاتيكاربري

 Spatial Analysisابزار  ArcGIS10. 1افزار و با استفاده از نرم. ها استفاده گردیدبخشي به شاخصوزن

راي این همچنین سواالتي ب. پذیري تهیه شدو از طریق توابع همپوشاني فازي رستر نهایي سنجش آسیب

-اربريك پذیرترین نقاط در بینآسیبها پاسخ داده شد به طوري كه طراحي شد و در پایان به آنپژوهش 

اي از شهر اهواز نتایج حاكي از آن است كه بخش عمدهنمایش داده شد حساس و مهم ، هاي حیاتي

 ،هاي حیاتيپذیري كاربريهاي همجواري براي آسیببخصوص منظقه یک این شهر از لحاظ شاخص

  .در پایان نیز پیشنهادهایي ارائه شده است. پذیري باالیي هستندس و مهم داراي میزان آسیبحسا

  .اهواز، ساختمان، مهم حساس و، حیاتي، معکوس سلسله مراتب، پذیريآسیب: واژگان کلیدی
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 دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران. .2 
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 مقدمه

ایمني وامنیت شهري یکي از اساسي ، در نگاه سیاست گذاران و صاحب نظران

، هيالل)آیت جامعه جهاني براي برنامه ریزي انسان محور است ترین پیش فرض هاي

امنیت از جمله عوامل بنیادین و اساسي است كه نبود آن باعث ایجاد . (89: 2008

بشر همواره در زندگي و ساخت و . (Coaffee, 2009: 44)شود بحران در جوامع مي

حوادث را تجربه كرده انواع ، سازهاي خود با تهدید مواجه بوده و در طول تاریخ

زیرا ، پذیري شهري استعصر حاضر عصر آسیب. (114: 1391، آبادياست )زنگي

شهرها در ابعاد مختلف با مخاطرات طبیعي و ، همسو با پیچیده شدن حیات شهري

 نداامنیتي از دیگر سو مواجه-هاي اجتماعيبحران تکنولوژیک از یک سو و بحران

شوند كه مخاطرات به عنوان وقایع شدیدي تلقي مي. (212: 1394، چشمهده)محمدي

هاي گوناگون براي كاهش آثار ناپذیر هستند بشر در طول تاریخ به شیوهاجتناب

مخاطرات و پیشگیري از آن تالش كرده است؛ اما در چند قرن گذشته به دلیل غلبه 

ري به كارگی تمركز در، ریزي و مدیریتپارادایم توسعه فن محور در فرآیند برنامه

وجه ت، بر اساس پارادایم جدید. اي مدیریت بحران نیز غالب بوده استرویکرد سازه

-الدینركنبه نقش مركزي جوامع محلي در مدیریت مخاطرات ضروري بوده است )

ي طبیعي و مصنوع بودن در معرض مخاطرات بالقوه. (2: 1389، افتخاري و همکاران

ها و دولت، ریزاندر میان برنامه، هاي اخیردر سالشهرها توجهات بسیاري را  اكثر

 ,Wisner &Walker) پذیري و مدیریت آن جلب نموده استها به موضوع آسیبملت

ریزان و طراحان شهري بیشتر میالدي برنامه 1970و  1960در آغاز دهة . (22 :2005

رم از وقوع جتوجه خود را به ارتباط میان ساخت محیط و ایجاد امنیت و پیشگیري 

جان جاكوبز رویکرد نویني از ایمني و امنیت شهري را . و بحران معطوف كردند

هاي اي در ساخت محیطاین رویکردها در دنیاي معاصر كاربرد ویژه. پیشنهاد كرد

گسترش شهرنشیني . (Woodson, 1992: 46) ایمن و امن عمومي و خصوصي پیدا كرد

هاي تجمع انبوه مردم و انباشت رها به عنوان مکاندر دوران معاصر و پیدایش كالن شه
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ي طبیعي و مصنوع ها از طرفي و در معرض مخاطرات بالقوهها و دارایيمتراكم سرمایه

-در میان برنامه، هاي اخیرتوجهات بسیاري را در سال، بودن اكثر آنها از طرف دیگر

جلب نموده است این ها به موضوع خطرپذیري و مدیریت آن ها و ملتدولت، ریزان

)از  ویژه پس از نتایج فاجعه بار رویدادهاي طبیعي در شهرهاي بزرگ جهانامر به

 در هیوگوي ژاپن( شدت و اولویتي بسیار بیشتر پیدا كرد 1995ي كوبه در جمله زلزله

(Wisner & Walker, 2005) .امنیت  ایمني و، نظرانگذاران و صاحبدر نگاه سیاست

حور مریزي انسانهاي جامعه جهاني براي برنامهترین پیش فرضاساسيشهري یکي از 

در ایران عالوه بر موقعیت ژئواستراتژیک و . (89: 1387، اللهي)آیت است

گونة شناخته شده جهاني  48مخاطره از میان  31میک كشور و پذیرش وژئواكون

(United Nation, 2008: 56) ،ساز ا؛ زمینههاي جمعیتي شهرگرگیري كانونشکل

 ایمن در برابر مخاطرات شده استهاي شهري عمدتاً ناگیري سکونتگاهشکل

شهر اهواز نیز كه از عمر جدید آن به . (284: 1396، و همکاران چشمهده)محمدي

از این قبیل ، گذردعنوان مركز صنایع نفت منطقه جنوب نزدیک به نیم قرن مي

، اهواز در كنار موقعیت ژئواستراتژیکنظام چند نقشي كالن شهر . شهرهاست

یري را پذژئوكالچر و بافت اجتماعي و فرهنگي این شهر میزان آسیب، ژئواكونومیک

ترین شهرهاي ایران از شهر اهواز یکي از حساسهمچنین . بشدت افزایش داده است

ساله ایران با رژیم بعث بارها مورد حمله قرار  8منظر جنگ است و در طول جنگ 

اس كه هاي حسپذیري ساختماندر این ضرورت پرداختن به مساله آسیب ته استگرف

ر در این پژوهش به سواالت زی. نمایدناپذیر ميحیات شهر به آن وابسته است اجتناب

، یاتيهاي حپذیري كاربريگذار در آسیبتأثیرهاي لفهؤترین ممهم شود:پاسخ داده مي

 حساس، هاي حیاتيپذیري كاربريیت آسیبوضع شهر اهواز كدامند؟ حساس و مهم

 و مهم شهر اهواز از نظر اصل همجواري چگونه است؟
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 مبانی نظری

 پذیری جوامع آسیب

به هنگام وقوع بحران در ، هاي فیزیکي و انسانيپذیري سرمایهمفهوم آسیب

هاي مطالعاتي ترین مسائلي است كه امروزه در بسیاري از بخشیکي از مهم، شهرها

ند علوم محیطي و پداف، مدیریت بحران، شناسي اجتماعيانسان، شناسياز قبیل جامعه

یار پذیري چارچوب بسكلي مفهوم آسیب طوربه. غیرعامل مورد توجه قرار گرفته است

آثار و پیامدهاي ناشي از وقوع ، وقایع بحراني، مناسبي را براي درک ماهیت بحران

-فرجيآورد )بحران در سطوح مختلف فراهم ميبحران و همچنین واكنش در مقابل 

پذیري اصطالحي است كه جهت نشان دادن ( آسیب47: 1393، سبکبار و همکاران

ها و ساختمان، وسعت و میزان خسارت احتمالي بر اثر وقوع سوانح طبیعي به جوامع

ر میزان حساسیت محیط د، بنابر تعریف یونسکو. رودمناطق جغرافیایي به كار مي

به . ندكپذیري آن محیط را تعیین ميآسیب، مقابل وقوع و شدت یک سانحه طبیعي

هاي داخلي كه پذیري عبارت است از شرایط و وضعیتطوركلي منظور ما از آسیب

تأثیرپذیري و شکنندگي نسبت به خطرها و یا سایر ، در معرض قرارگیري و حساسیت

به عبارت . (ISDR, 2004, 207دهد )ميها و فشارهاي وارده را به مردم افزایش شوک

زا انهاي بالقوه یا بالفعل بحرپذیري به خسارات ناشي از عناصر و پدیدهآسیب، دیگر

تجهیزات و تأسیسات در بازه شدت صفر تا صد گفته ، نسبت به نیروهاي انساني

 هباشند كمي پذیري شهرها بسیار گوناگونعوامل آسیب. (Keller, 2007: 3شود )مي

 قوانین و مقررات و غیره، بنیادي، اقتصادي، اجتماعي، كالبدي، شامل عوامل طبیعي

ایط دانند كه بنا به شرها و افرادي ميپذیري را ظرفیت متفاوت گروهآسیب. گردندمي

میزان ، (214: 1393، چشمهده)محمدي اندبا مخاطرات مواجه، مکاني و زماني متفاوت

روز سانحه به اجزا و عناصر یک شهر بر حسب خسارتي است كه در صورت ب

اي است گسترده كه تمامي عوامل موجود پدیده. شودچگونگي كیفیت آنها وارد مي

گیرد و به علت وابستگي عناصر به یکدیگر به سرعت گسترش در یک شهر را در بر مي
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ابعاد  پذیري درفراگیر بودن مفهوم آسب. (29: 1387، الهي)پویان و ناطقي یابدمي

 ,Alexanderپذیري در علوم مکاني شده است)مختلف سبب پیدایش نظریه آسیب

2002: 12) . 
 

 نظریه آسیب پذیری شهری

پذیري را درجه یا سطحي بدانیم كه یک نظام به علت فشارهاي وارده اگر آسیب

ه طور این درجه ب، مطابق با دیدگاه حاكم در علوم انساني، مستعد پذیرش آسیب است

ار و فش، هاي مواجهه با بحرانسامانه -الف :شودژه در ارتباط با دو عامل تعیین ميوی

 ناتواني نظام براي غلبه بر بحران -بو  تهدید

هاي مفهومي آن در هر فضاي شهري پذیري و ویژگيي آسیببر اساس نظریه

پذیري و ي آسیباما سطوح و دامنه، مقدار معیني از خطرپذیري وجود دارد، مفروض

ایمني در سطح شهر به طور یکنواخت توزیع نشده است؛ چرا كه فضاهایي با عنوان 

جرائم و حتي مخاطرات ، هاپذیر محل رخداد انواع خشونتدفاع و آسیببي، آلوده

اي دیگر هیچگونه الگوي ناامني شهري و به تبع در حالي كه در محله، محیطي هستند

، چشمهده)محمدي دهدپذیري كمتري رخ ميآسیبپذیري وجود ندارد یا آن آسیب

احتمال بروز حوادث و مخاطرات براي ، پذیريي آسیببا استناد به نظریه (8: 1393

 این. اي خاصي از شهر همواره بیشتر از دیگران استگروهي از شهروندان در بخشه

طر و در معرض خپذیر مستعد حادثه یا اقشار آسیب، ناپذیردفاع، پذیرافراد را حادثه

هاي اقتصادي و تحلیل، ( در ابعاد اجتماعي8: 1393، وركي و همکاراننامند )امینيمي

، وارددر بسیاري از م. تري بیان شده استپذیري تعاریف عموميكالن از تئوري آسیب

-تقسیم «مك»و  «متوسط»، «زیاد»پذیري آن را با معیارهاي بندي كیفي آسیببراي رتبه

 . (Pelling, 2003) كنندبندي مي

دو دسته تقسیم كرده ه هاي محیط شهري را بآسیب، با نگاه رفتاري، نژادداعي

تأسیسات و زیربناها با درجات ، اي: مشتمل بر تخریب ابنیههاي سازهآسیب-1:است
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محیطي و بهداشتي ، اي: مشتمل بر صدمات انسانيهاي غیرسازهآسیب -2مختلف؛ 

 . (1385، اننژاد و همکارداعي)
 

 تعاریف و مفاهیم

هایي با مقیاس عملکردي ملي و فراملي با : شامل كاربري1مراكز حیاتي -الف

انهدام كل یا . (1392، )مركز مطالعات ساختمان و مسکن اهمیت خیلي زیاد است

 ،آمیز در نظام سیاسيبخشي از این مراكز موجب بروز بحران و آسیب جدي و مخاطره

اجتماعي  ،ارتباطي و مواصالتي، پشتیباني، تولید اقتصادي، فرماندهي، كنترل، هدایت

 . (236: 2013، چشمهده)محمدي شودو دفاعي با سطح اثر گذاري در سراسر كشور مي

هایي با مقیاس عملکردي ملي با اهمیت زیاد : شامل كاربري2مراكز حساس -ب

یا بخشي از آن موجب  انهدام كل. (1392، است )مركز مطالعات ساختمان و مسکن

، يتولید اقتصاد، فرماندهي، كنترل، بروز صدمات بسیاري در نظام سیاسي هدایت

 شودور مياي در كشارتباطي و مواصالتي و دفاعي با سطح اثرگذاري منطقه، پشتیباني

 (4: 1386، نیا)موحدي

هایي با مقیاس عملکردي محلي با اهمیت زیاد : شامل كابري3مراكز مهم -ج

، تجاري، هاي مسکونيشود این مراكز بت سطح اثرگذاري محلي شامل ساختمانمي

 هایي با اهمیت كمو غیره و نیز ساختمان، هاي صنعتيها ساختمانانبار، هاپاركینگ

-هاي موقت كه مدت بهرهداري و ساختمانهاي مرغسالن، هاي كشاورزيمانند انبار

)مركز تحقیقات مسکن و  ریف شده استسال است تع ها كمتر از دوبرداري آن

 . (44: 1392، ساختمان

 

 

                                                           
1 . vital center 
2 . critical center 
3 . Important center 
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 پیشینه تحقیق

 به چگونگي، ( در تحقیقي با عنوان بهبود طراحي شهر دفاعي2009) 1گوهرینگ

در یک محیط با استفاده از ابزارهاي تحلیلي پرداخته ، تحقق اهداف طراحي دفاعي

( در تحقیقي با عنوان ارزیابي حمله پیشگیرانه در 2011) 2لرتین و همکارانش. است

 ينحوه، مقابل اهداف نادرست و حفاظت در استراتژي دفاعي صورت گرفته بود

اهداف كاذب  استقرار، كارگیري دفاع بهینه در پیشگیري مؤثر حمالتتوزیع منابع با به

 3یتلین و همکاراناسم. دهندو پشتیباني اهداف را مورد تجزیه و تحلیل قرار مي

( در پژوهشي به بررسي ارتباط فضایي بین آسیب پذیري اجتماعي و تخمین 2011)

( در تحقیقي تحت عنوان 1390عراقي و همکاران )شجاع. خسارات زلزله پرداخته اند

هاي پشتیباني مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطالعات مکانیابي بهینه پایگاه"

به شناسایي و بررسي عوامل  "شهرداري تهران( 6منطقه  :مورديجغرافیایي )مطالعه 

چشمه دهديمحم. اندهاي پشتیباني مدیریت بحران پرداختهگزیني پایگاهمؤثر بر مکان

هاي ویژه از نظر پدافند غیرعامل در شهر سازي كاربرياي به مدل( در مقاله1394)

خراج شهري و است پدافند غیرعاملكه به بازشناسي اصول مکاني ، اهواز پرداخته است

، 4همچنین تانگ و همکاران. هاي ویژه پرداخته استهاي مکاني كاربرياستاندارد

، 0139، پور و همکارانزارع، 1390، بابایيبهتاش و آقا، 2012، 5لي و همکاران، 2009

 . انددر این زمینه مطالعاتي داشته. . . و  1393، خمر و همکاران
 

 

 

 

                                                           
1 . Goehhering 
2 . Leritina, et al 
3 . Schmidtlein, et al 
4 . Tang, et al 
5 . Li, et al 
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 هاروشمواد و 

شناسي اي كاربردي و از لحاظ روشر به لحاظ هدف توسعهضپژوهش حا

براي . هاي میداني استاي و بررسيتحلیلي مبتني بر مطالعات كتابخانه توصیفي

مهم( با توجه به منابع  حساس و، )حیاتي هایيشاخص، دستیابي به اهداف تحقیق

 ،طرح جامع و تفصیلي، كتب، هاآمارنامه، هاي تحقیقاتيموجود در دسترس؛ طرح

مبتني بر  1هاي كارشناسي ارشد و مطالعات میداني و از طریق روش دلفينامهپایان

یب با توجه به ضر. هاي مکاني تشکیل شدنفر استخراج و بانک داده 5نظري سنجي از 

پذیري محل استقرار ساختمان هاي در آسیب، هاي منتخبمتفاوت هر یک از شاخص

بخشي به ( براي تعیین وزنAHPگیري چندمعیاره )روش معکوس تصمیماز ، حساس

 . این مرحله خبرگان با استفاده از عبارات زباني در. ها استفاده گردیدشاخص
 

 ها: عبارات زبانی مقایسات زوجی شاخص2جدول 

 AHPمعکوس  متغیر زباني عددساده

 9 برابر 1

 8 برتري خیلي كم 2

 7 كمي برتر 3

 6 برتر 4

 5 خوب 5

 4 نسبتا خوب 6

 3 خیلي خوب 7

 2 عالي 8

 1 برتري مطلق 9

 

)یا یک كالس بر كالس  برتري یک معیار بر معیار دیگر AHPو بر اساس روش 

هاي قشهو ن. دیگر( را بیان كردند و بر این اساس ماتریس مقایسات زوجي تشکیل شد

                                                           
1. Delphi technique 
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 Spatialابزار . (ArcGIS, 10, 1افزار )و با استفاده از نرم. همجواري طراحي گردید

Analysis پذیري مراكز حساسهایي آسیبو از طریق توابع همپوشاني فازي رسترن 

 . شهر اهواز تهیه شد

 

 پهنه خطر در کشور

سیم متوسط و كم تق، شدید كشور به سه پهنه با خطر، بندي خطربه منظور پهنه

شده  بندي خطر به صورت زیر مشخصنهبندي جمعیتي براي تعیین پهتقسیم. شودمي

با  هايشهرهاي كوچک: شهر، هزار نفر 25هاي با جمعیت كمتر از روستا: شهر. است

هزار  500تا  100هاي متوسط: شهرهاي با جمعیت شهر، هزار نفر 100تا  25جمعیت 

شهرها: شهرهاي كالن، میلیون نفر 1هزار نفر تا  500شهرهاي بزرگ: با جمعیت ، نفر

ندي ب)مركز تحقیقات ساختمان و مسکن( براي پهنه میلیون نفر 1با جمعیت بیش از 

خطر در كشور با استفاده از جمعیت و قلمرو سرزمیني باید امتیازاتي را به هر یک از 

 بندي داشتتري را در مورد پهنهشهرها اختصاص داد تا بتوان قضاوت منطقي

 (4و  3)جدول
 

 ها بر اساس جمعیت بندی شهر: امتیاز3جدول 

 تعدا امتیاز بندي جمعیتيطبقه

 10 روستا

 20 شهر كوچک

 30 شهر متوسط

 40 شهر بزرگ

 50 شهركالن
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 امتیاز پهنه بندی :4 جدول

 تعداد امتیاز شدت خطر موقعیت

 31-80 شدید حاشیه

 31-60 متوسط میانه

 0-30 كم مركزي

 

مراكز استاني داراي جمعیت باالتر نسبت به كه بندي با توجه به ایندر این پهنه

هند دبندي جمعیتي امتیاز باالتري را به خود اختصاص ميدگر مناطق هستند در رده

متیازدهي ا. پذیري نیز در رده متوسط شدیدي قرار بگیرندواضح است كه از نظر آسیب

م داد تا درجه هاي كوچک و بزرگ نیز انجاشهر، هاتوان براي تمام روستانمونه را مي

ندي بباتوجه به پهنه. ها كمتر است بدست آوردها كه مسلما از كالنپذیري آنآسیب

 پذیري شهر اهواز ار استخراج نمودتوان درجه آسیبمي 4انجام شده در قبل و جدول 

 . (5)جدول

 

 پذیری شهر اهواز در پهنه خطرپذیری کشوردرجه آسیب :5 جدول

امتیاز  جمعیت شهر

 جمعیتي

قلمرو 

 سرزمیني

امتیاز قلمرو 

 سرزمیني

جمع 

 امتیاز

درجه 

 خطر

 شدید 125 75 حاشیه 50 1122567 اهواز

 1394، ماخذ نگارندگان

 

 هایافته

حساس و مهم: در این ، هاي حیاتيهاي مکاني: از كاربريتهیه بانک داده گام اول

سطح شهر اهواز و حساس و مهم در ، هاي حیاتيپس از بررسي كاربري، مرحله

( به صورت موردي استخراج و با هدف 1زیر مجموعه )شکل 10ها در بندي آندسته

 . اندبندي شدههاي مکاني دستهتهیه بانک داده
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 حساس و مهم شهر اهواز، های حیاتیهای مکانی کاربریبانک داده(: 1) شکل

 

معکوس سلسله مراتب گانه به روش های دهگام دوم محاسبه ارزش وزنی شاخص

 فازی

در این مرحله خبرگان با مقایسات دودویي وزن مربوط به هر كاربري را مشخص 

دهنده اهمیت كردند كه باتوجه معکوس بودن این اوزان هرچه وزن كمتر باشد نشان

 . باشدبیشتر آن كاربري مي
 

 نسبت به همدیگرحساس و مهم ، معکوس سلسله مراتب فازی کاربری های حیاتی : وزن6جدول

 تأسیسات پایانه

 شهري

آموزش  اداري تجاري درماني انبار نظامي فرهنگي ورزشي

 عالي

 

آموزش  1 5 5 2 9 3 4 2 8 2

 عالي

 اداري 2/0 1 3 5 4 8 9 7 7 5

 تجاري 2/0 3/0 1 7 5 5 7 7 6 5

 درماني 5/0 2/0 14/0 1 2 3 4 4 6 4
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 انبار 1/0 25/0 2/0 5/0 1 4 6 7 7 5

 نظامي 3/0 12/0 2/0 3/0 25/0 1 5 6 7 9

 فرهنگي 2/0 11/0 14/0 25/0 16/0 2/0 1 7 7 6

 ورزشي 5/0 14/0 17/0 25/0 14/0 16/0 14/0 1 7 8

 تأسیسات 12/0 14/0 16/0 16/0 14/0 14/0 14/0 14/0 1 6

 شهري

 پایانه 5/0 2/0 2/0 25/0 2/0 1/0 16/0 12/0 16/0 1

 1394، نگارندگان :ماخذ

 

 (AHPگیری)گام سوم وزن نهایی معکوس سلسله مراتب تصمیم

دراین مرحله بعد از مقایسات دودویي وزن نهایي حاصل از معکوس سلسله 

 (7( ارائه شده است )جدولAHPمراتب تصمیم گیري)

 

 (AHPگیری)وزن نهایی معکوس سلسله مراتب تصمیم 7جدول

 تأسیسات پایانه

 شهري

آموزش  اداري تجاري درماني انبار نظامي فرهنگي ورزشي

 عالي

043/0 066/0 061/0 101/0 131/0 043/0 197/0 164/0 092/0 102/0 

 1394، نگارندگان :ماخذ

 

گذار  تأثیركنیم بیشترین وزن شاخص مشاهده مي 7گونه كه در جدول همان

هاي حساس شهر اهواز مربوط به كاربري در ماني با وزن پذیري ساختمانآسیب

گذار مربوط به  تأثیرو كمترین وزن شاخص  164/0و كاربي تجاري با وزن  197/0

 . است 43/0ها و انبار با وزن پایانه

و تهیه نقشه فواصل: هركدام پذیري هاي آسیبتحلیل مکاني شاخصگام چهارم 

هاي شان با كاربريجواري و به نسبت فاصلهها باتوجه به استاندارد مکاني هماز الیه

 .پذیري دارندحساس و مهم اثر متفاوتي را بر افزایش و یا كاهش آسیب، یاتيح
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 هاي ویژه حریم امني تعریف و اصطالحاًبراي هر الیه به نسبت كاربري، بنابراین

در فروض مکاني تعریف شده براي . هاي فواصل مکاني آن ترسیم شده استنقشه

حساس و  ،هاي حیاتيه گرفتن از كاربريفاصل ها به استثنا كاربري درماني باتمام الیه

 . (3و2)شکل یابدپذیر آن كاهش ميو آسیب، ایمني كاربري افزایش، مهم
 

 
 حساس و مهم، های حیاتیپذیری کاربرینقشه فواصل آسیب (:2)شکل 

 

 
 حساس و مهم، های حیاتیپذیری کاربرینقشه فواصل آسیب (:3)شکل
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 های معیارسازی نقشهاستانداردگام پنجم 

اند جهت استانداردسازي و هاي همگنهاي فواصل فاقد واحداز آنجا كه نقشه

از روش استانداردسازي فازي با ، هاپذیري آنكردن و همچین افزایش انعطافهمگن

 صفر معادل بیشترین رعایت اصول. دامنه عددي بین صفر تا یک استفاده شده است

 . (5 و 4 )شکل اصول همجواري است جواري و یک معادل كمترین رعایتهم
 

 
 حساس و مهم، های حیاتیپذیری کاربریهای آسیباستاندارسازی نقشه (:4) شکل

 

 
 حساس و مهم، های حیاتیپذیری کاربریهای آسیباستاندارسازی نقشه (:5) شکل
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 پذیریو تهیه نقشه آسیب Fuzzy Overlayگام ششم همپوشانی الیه ها با 

ل پذیري عوامپهنه آسیب، هاي فاكتور فازي براي هر عاملنقشه پس از تلفیق

پذیري از آنجاكه هر كدام از عوامل از دیدگاه آسیب. مختلف مشخص شده است

ضرورت دارد درجه اهمیت هر یک از این عوامل . داراي درجه اهمیت متفاوتي است

 ،این مرحلهها نقشه نهایي همجواري استخراج شود در با تلفیق آن، مشخص شده

، و نقش امدادي، گانه با توجه به اهمیت و كاربردشان حین بحرانهاي دهكاربري

، لهدر این مرح. كنندو البته مدیریتي ارزش متفاوتي دریافت مي، انتظامي، درماني

 AHPها با لحاظ كردن كاربردشان از طریق معکوس سلسله مراتب تصمیم كاربري

 Fuzzy Overlayاز طریق  ARCGIS اوزان در محیط اند پس از اعمالدهي شدهوزن

ي پذیرها صورت پذیرفته و نقشه آسیبهمپوشاني نقشه 9/0 و با استفاده از گاماي

 . (6)شکل حساس و مهم براي شهر اهواز بدست آمد، هاي حیاتيساختمان
 

 
 وحساس ، های حیاتیپذیری ساختمانها و تهیه نقشه آسیبهمپوشانی الیه (:6)شکل

 مهم شهر اهواز
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 گیریبحث و نتیجه

ي طبیعي و مصنوع بودن اكثرشهرها توجهات بسیاري در معرض مخاطرات بالقوه

پذیري ها به موضوع آسیبها و ملتدولت، ریزاندر میان برنامه، هاي اخیررا در سال

ریزان و میالدي برنامه 1970و  1960در آغاز دهة . و مدیریت آن جلب نموده است

طراحان شهري بیشتر توجه خود را به ارتباط میان ساخت محیط و ایجاد امنیت و 

مخاطرات به عنوان وقایع شدیدي . پیشگیري از وقوع جرم و بحران معطوف كردند

-هینهریزي و مدیریت چگونگي كاربرد ببرنامه. ناپذیر هستندشوند كه اجتنابتلقي مي

ریزي شهري ا و درعین حال اهداف برنامهعنوان یکي از مهمترین ابزارهي زمین به

ي شهري داشته و مطالعه و نگري در فرآیند توسعهجایگاهي حیاتي در تحقق مخاطره

راي مندي بي مهم و اولویتمسئله، ها و فرآیندهاي تحقق آنتجربه براي بهبود روش

 . جوامع شهري است

در  گذارتأثیرهاي ترین مولفهدر جهت پاسخ گویي به سوال اول پژوهش كه مهم

جه باید گفت: با تو. حساس و مهم شهر اهواز كدامند، هاي حیاتيپذیري كاربريآسیب

 هايپذیري ساختمانگذار آسیبتأثیربیشترین وزن شاخص  7به جدول شماره 

ي تجاري با وزن رو كارب 197/0حساس شهر اهواز مربوط به كاربري درماني با وزن 

 . است 43/0ها و انبار با وزن گذار مربوط به پایانهتأثیر و كمترین وزن شاخص 164/0

 حساس و، هاي حیاتيپذیري كاربريپژوهش كه وضعیت آسیب 2در پاسخ به سوال 

مهم شهر اهواز از نظر اصل همجواري چگونه است باید گفت: با توجه با شکل شماره 

هاي حساس نپذیري ساختمامنطقه یک شهر اهواز از نظر اصل همجواري آسیب 6

پذیري است به طوري كه با توجه به وزن نهایي شهر اهواز داراي بیشترین آسیب

جاري ت هاي درماني وگذار بیشترین خطرات در همجواري با كاربريتأثیرهاي شاخص

 . قرار دارد

هاي حساس شهر پذیري ساختمانهایي كه از دیدگاه آسیببا بررسي كاربري

هاي اي از این شهر از لحاظ شاخصد كه بخش عمدهشوثرند مشخص ميؤاهواز م
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حلیل بر اساس ت. پذیري باالیي هستندپذیري داراي میزان آسیبجواري براي آسیبهم

رویم هاي همجواري هر چه از مرز اطراف و حاشیه شهر به سمت مركز پیش مينقشه

م رعایت پذیري ناشي از عدجواري كمتر و در نتیجه آسیبمیزان رعایت اصول هم

یمي كند كه در بیش از ناین نتایج به روشني بیان مي. یابداصول همجواري افزایش مي

جواري براي حساس و مهم در محدوده مورد مطالعه اصول هم، هاي حیاتياز كاربري

 پذیري بسیاري آسیباهاي طبیعي و انساني رعایت نشده است و دارهنگام بحران

 . باالیي هستند
 

 پیشنهادها 

 بندي خطر در كشور با توجه به روشيشناسایي شهر مورد مطالعه در پهنه -1

)امتیازدهي بر اساس میزان جمعیت شهر و موقعیت قرار گیري شهر در قلمرو سرزمیني 

 ایران(

-روترانسف، هاي گازسیسات اصلي شهر اهواز مانند ایستگاهأانتخاب مکان ت -2

و رعایت اصول پدافند غیرعامل . . . ها و بیمارستان، مراكز مخابراتي، ماتورهاي برق

-به صورت كلي و رعایت اصول همجواري به صورت خاص در جهت كاهش آسیب

 پذیري

عدم تمركز تاسیسات و مراكز زیربنایي در یک محدوده و همچنین تمركز  -3

هاي متراكم جمعیتي شهر اهواز به عنوان تدبیري مهم جهت زدایي از جمعیت بافت

 يپذیركاهش آسیب

 حساس و، جابه جایي و انتقال تاسیسات همجوار خطرناک با مراكز حیاتي -4

 مهم

 هاي ارتباطيارتقاي كمي و كیفي شبکه راه -5
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 منابع 

، يعل، قنبري نسب، فتح اهلل، شمسایي زفرقندي، مهدي، مدیري، سعید، وركيامیني -
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