فصلنامه مطالعات عمران شهری
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پیادهسازی الگوریتم معکوس سلسله مراتب تصمیمگیری جهت آسیبپذیری
محل استقرار ساختمانهای حیاتی حساس و مهم شهر اهواز
سعید ملکی  ،1زهرا سادات زینالعابدین
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چکیده
بشر همواره در زندگي و ساخت و سازهاي خود با تهدید مواجه بوده و در طول تاریخ ،انواع
حوادث را تجربه كرده است .عصر حاضر عصر آسیبپذیري شهري است ،زیرا همسو با پیچیده شدن
حیات شهري ،شهرها در ابعاد مختلف با مخاطرات طبیعي و بحران تکنولوژیک از یک سو و بحرانهاي
اجتماعي-امنیتي از دیگر سو مواجهاند .نظام چندنقشي كالن شهر اهواز در كنار موقعیت ژئواستراتژیک،
ژئواكونومیک ،ژئوكالچر و بافت اجتماعي و فرهنگي این شهر همچنین همجواري نامناسب بسیاري از
كاربريها با یکدیگر میزان آسیبپذیري كاربريهاي حیاتي ،حساس و مهم را با توجه به اهمیت بسیار
زیاد آنها بشدت افزایش داده است .این پژوهش جزو تحقیقات كاربردي و ماهیت تحقیق توصیفي -
تحلیلي و مبتني بر مطالعات كتابخانهاي و بررسيهاي میداني در شهر اهواز است .شاخصهاي منتخب
در دو مرحله گردآوري شد .با توجه به ضریب متفاوت هر یک از شاخصهاي منتخب در آسیبپذیري
كاربريهاي حیاتي ،حساس و مهم ،از روش معکوس وزن بخشي چند معیاره ( )AHPبراي تعیین
وزنبخشي به شاخصها استفاده گردید .و با استفاده از نرمافزار  ArcGIS10. 1ابزار Spatial Analysis

و از طریق توابع همپوشاني فازي رستر نهایي سنجش آسیبپذیري تهیه شد .همچنین سواالتي براي این
پژوهش طراحي شد و در پایان به آنها پاسخ داده شد به طوري كه آسیبپذیرترین نقاط در بین كاربري-
هاي حیاتي ،حساس و مهم نمایش داده شد نتایج حاكي از آن است كه بخش عمدهاي از شهر اهواز
بخصوص منظقه یک این شهر از لحاظ شاخصهاي همجواري براي آسیبپذیري كاربريهاي حیاتي،
حساس و مهم داراي میزان آسیبپذیري باالیي هستند .در پایان نیز پیشنهادهایي ارائه شده است.
واژگان کلیدی :آسیبپذیري ،معکوس سلسله مراتب ،حیاتي ،حساس و مهم ،ساختمان ،اهواز.

 .1نویسنده مسئول ،دانشیار جغرافیا و برنامه ریزي شهري ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایرانEmail: malekis@scu.ac.ir .
 .2دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایران.
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مقدمه
در نگاه سیاست گذاران و صاحب نظران ،ایمني وامنیت شهري یکي از اساسي
ترین پیش فرض هاي جامعه جهاني براي برنامه ریزي انسان محور است (آیتاللهي،
 .)89 :2008امنیت از جمله عوامل بنیادین و اساسي است كه نبود آن باعث ایجاد
بحران در جوامع ميشود ) .(Coaffee, 2009: 44بشر همواره در زندگي و ساخت و
سازهاي خود با تهدید مواجه بوده و در طول تاریخ ،انواع حوادث را تجربه كرده
است (زنگيآبادي .)114 :1391 ،عصر حاضر عصر آسیبپذیري شهري است ،زیرا
همسو با پیچیده شدن حیات شهري ،شهرها در ابعاد مختلف با مخاطرات طبیعي و
بحران تکنولوژیک از یک سو و بحرانهاي اجتماعي-امنیتي از دیگر سو مواجهاند
(محمديدهچشمه .)212 :1394 ،مخاطرات به عنوان وقایع شدیدي تلقي ميشوند كه
اجتنابناپذیر هستند بشر در طول تاریخ به شیوههاي گوناگون براي كاهش آثار
مخاطرات و پیشگیري از آن تالش كرده است؛ اما در چند قرن گذشته به دلیل غلبه
پارادایم توسعه فن محور در فرآیند برنامهریزي و مدیریت ،تمركز در به كارگیري
رویکرد سازهاي مدیریت بحران نیز غالب بوده است .بر اساس پارادایم جدید ،توجه
به نقش مركزي جوامع محلي در مدیریت مخاطرات ضروري بوده است (ركنالدین-
افتخاري و همکاران .)2 :1389 ،در معرض مخاطرات بالقوهي طبیعي و مصنوع بودن
اكثر شهرها توجهات بسیاري را در سالهاي اخیر ،در میان برنامهریزان ،دولتها و
ملتها به موضوع آسیبپذیري و مدیریت آن جلب نموده است (Wisner &Walker,

 .)2005: 22در آغاز دهة  1960و  1970میالدي برنامهریزان و طراحان شهري بیشتر
توجه خود را به ارتباط میان ساخت محیط و ایجاد امنیت و پیشگیري از وقوع جرم
و بحران معطوف كردند .جان جاكوبز رویکرد نویني از ایمني و امنیت شهري را
پیشنهاد كرد .این رویکردها در دنیاي معاصر كاربرد ویژهاي در ساخت محیطهاي
ایمن و امن عمومي و خصوصي پیدا كرد ( .)Woodson, 1992: 46گسترش شهرنشیني
در دوران معاصر و پیدایش كالن شهرها به عنوان مکانهاي تجمع انبوه مردم و انباشت
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متراكم سرمایهها و دارایيها از طرفي و در معرض مخاطرات بالقوهي طبیعي و مصنوع
بودن اكثر آنها از طرف دیگر ،توجهات بسیاري را در سالهاي اخیر ،در میان برنامه-
ریزان ،دولتها و ملتها به موضوع خطرپذیري و مدیریت آن جلب نموده است این
امر بهویژه پس از نتایج فاجعه بار رویدادهاي طبیعي در شهرهاي بزرگ جهان (از
جمله زلزلهي كوبه در  1995در هیوگوي ژاپن) شدت و اولویتي بسیار بیشتر پیدا كرد
(&  .)Walker, 2005 Wisnerدر نگاه سیاستگذاران و صاحبنظران ،ایمني و امنیت
شهري یکي از اساسيترین پیش فرضهاي جامعه جهاني براي برنامهریزي انسانمحور
است (آیتاللهي .)89 :1387 ،در ایران عالوه بر موقعیت ژئواستراتژیک و
ژئواكونومیک كشور و پذیرش  31مخاطره از میان  48گونة شناخته شده جهاني
( ،)United Nation, 2008: 56شکلگیري كانونهاي جمعیتي شهرگرا؛ زمینهساز
شکلگیري سکونتگاههاي شهري عمدتاً ناایمن در برابر مخاطرات شده است
(محمديدهچشمه و همکاران .)284 :1396 ،شهر اهواز نیز كه از عمر جدید آن به
عنوان مركز صنایع نفت منطقه جنوب نزدیک به نیم قرن ميگذرد ،از این قبیل
شهرهاست .نظام چند نقشي كالن شهر اهواز در كنار موقعیت ژئواستراتژیک،
ژئواكونومیک ،ژئوكالچر و بافت اجتماعي و فرهنگي این شهر میزان آسیبپذیري را
بشدت افزایش داده است .همچنین شهر اهواز یکي از حساسترین شهرهاي ایران از
منظر جنگ است و در طول جنگ  8ساله ایران با رژیم بعث بارها مورد حمله قرار
گرفته است در این ضرورت پرداختن به مساله آسیبپذیري ساختمانهاي حساس كه
حیات شهر به آن وابسته است اجتنابناپذیر مينماید .در این پژوهش به سواالت زیر
پاسخ داده ميشود :مهمترین مؤلفههاي تأثیرگذار در آسیبپذیري كاربريهاي حیاتي،
حساس و مهم شهر اهواز كدامند؟ وضعیت آسیبپذیري كاربريهاي حیاتي ،حساس
و مهم شهر اهواز از نظر اصل همجواري چگونه است؟
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مبانی نظری
آسیبپذیری جوامع

مفهوم آسیبپذیري سرمایههاي فیزیکي و انساني ،به هنگام وقوع بحران در
شهرها ،یکي از مهمترین مسائلي است كه امروزه در بسیاري از بخشهاي مطالعاتي
از قبیل جامعهشناسي ،انسانشناسي اجتماعي ،مدیریت بحران ،علوم محیطي و پدافند
غیرعامل مورد توجه قرار گرفته است .بهطور كلي مفهوم آسیبپذیري چارچوب بسیار
مناسبي را براي درک ماهیت بحران ،وقایع بحراني ،آثار و پیامدهاي ناشي از وقوع
بحران و همچنین واكنش در مقابل بحران در سطوح مختلف فراهم ميآورد (فرجي-
سبکبار و همکاران )47 :1393 ،آسیبپذیري اصطالحي است كه جهت نشان دادن
وسعت و میزان خسارت احتمالي بر اثر وقوع سوانح طبیعي به جوامع ،ساختمانها و
مناطق جغرافیایي به كار ميرود .بنابر تعریف یونسکو ،میزان حساسیت محیط در
مقابل وقوع و شدت یک سانحه طبیعي ،آسیبپذیري آن محیط را تعیین ميكند .به
طوركلي منظور ما از آسیبپذیري عبارت است از شرایط و وضعیتهاي داخلي كه
در معرض قرارگیري و حساسیت ،تأثیرپذیري و شکنندگي نسبت به خطرها و یا سایر
شوکها و فشارهاي وارده را به مردم افزایش ميدهد ( .)ISDR, 2004, 207به عبارت
دیگر ،آسیبپذیري به خسارات ناشي از عناصر و پدیدههاي بالقوه یا بالفعل بحرانزا
نسبت به نیروهاي انساني ،تجهیزات و تأسیسات در بازه شدت صفر تا صد گفته
ميشود ( .)Keller, 2007: 3عوامل آسیبپذیري شهرها بسیار گوناگون ميباشند كه
شامل عوامل طبیعي ،كالبدي ،اجتماعي ،اقتصادي ،بنیادي ،قوانین و مقررات و غیره
ميگردند .آسیبپذیري را ظرفیت متفاوت گروهها و افرادي ميدانند كه بنا به شرایط
مکاني و زماني متفاوت ،با مخاطرات مواجهاند (محمديدهچشمه ،)214 :1393 ،میزان
خسارتي است كه در صورت بروز سانحه به اجزا و عناصر یک شهر بر حسب
چگونگي كیفیت آنها وارد ميشود .پدیدهاي است گسترده كه تمامي عوامل موجود
در یک شهر را در بر ميگیرد و به علت وابستگي عناصر به یکدیگر به سرعت گسترش
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ميیابد (پویان و ناطقيالهي .)29 :1387 ،فراگیر بودن مفهوم آسبپذیري در ابعاد
مختلف سبب پیدایش نظریه آسیبپذیري در علوم مکاني شده

است( Alexander,

.)2002: 12
نظریه آسیب پذیری شهری

اگر آسیبپذیري را درجه یا سطحي بدانیم كه یک نظام به علت فشارهاي وارده
مستعد پذیرش آسیب است ،مطابق با دیدگاه حاكم در علوم انساني ،این درجه به طور
ویژه در ارتباط با دو عامل تعیین ميشود :الف -سامانههاي مواجهه با بحران ،فشار و
تهدید و ب -ناتواني نظام براي غلبه بر بحران
بر اساس نظریهي آسیبپذیري و ویژگيهاي مفهومي آن در هر فضاي شهري
مفروض ،مقدار معیني از خطرپذیري وجود دارد ،اما سطوح و دامنهي آسیبپذیري و
ایمني در سطح شهر به طور یکنواخت توزیع نشده است؛ چرا كه فضاهایي با عنوان
آلوده ،بيدفاع و آسیبپذیر محل رخداد انواع خشونتها ،جرائم و حتي مخاطرات
محیطي هستند ،در حالي كه در محلهاي دیگر هیچگونه الگوي ناامني شهري و به تبع
آن آسیبپذیري وجود ندارد یا آسیبپذیري كمتري رخ ميدهد (محمديدهچشمه،
 )8 :1393با استناد به نظریهي آسیبپذیري ،احتمال بروز حوادث و مخاطرات براي
گروهي از شهروندان در بخشهاي خاصي از شهر همواره بیشتر از دیگران است .این
افراد را حادثهپذیر ،دفاعناپذیر ،مستعد حادثه یا اقشار آسیبپذیر و در معرض خطر
مينامند (امینيوركي و همکاران )8 :1393 ،در ابعاد اجتماعي ،اقتصادي و تحلیلهاي
كالن از تئوري آسیبپذیري تعاریف عموميتري بیان شده است .در بسیاري از موارد،
براي رتبهبندي كیفي آسیبپذیري آن را با معیارهاي «زیاد»« ،متوسط» و «كم» تقسیم-
بندي ميكنند (.)Pelling, 2003
داعينژاد ،با نگاه رفتاري ،آسیبهاي محیط شهري را به دو دسته تقسیم كرده
است-1:آسیبهاي سازهاي :مشتمل بر تخریب ابنیه ،تأسیسات و زیربناها با درجات
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مختلف؛  -2آسیبهاي غیرسازهاي :مشتمل بر صدمات انساني ،محیطي و بهداشتي
(داعينژاد و همکاران.)1385 ،
تعاریف و مفاهیم
1

الف -مراكز حیاتي  :شامل كاربريهایي با مقیاس عملکردي ملي و فراملي با
اهمیت خیلي زیاد است (مركز مطالعات ساختمان و مسکن .)1392 ،انهدام كل یا
بخشي از این مراكز موجب بروز بحران و آسیب جدي و مخاطرهآمیز در نظام سیاسي،
هدایت ،كنترل ،فرماندهي ،تولید اقتصادي ،پشتیباني ،ارتباطي و مواصالتي ،اجتماعي
و دفاعي با سطح اثر گذاري در سراسر كشور ميشود (محمديدهچشمه.)236 :2013 ،
ب -مراكز حساس :2شامل كاربريهایي با مقیاس عملکردي ملي با اهمیت زیاد
است (مركز مطالعات ساختمان و مسکن .)1392 ،انهدام كل یا بخشي از آن موجب
بروز صدمات بسیاري در نظام سیاسي هدایت ،كنترل ،فرماندهي ،تولید اقتصادي،
پشتیباني ،ارتباطي و مواصالتي و دفاعي با سطح اثرگذاري منطقهاي در كشور ميشود
(موحدينیا)4 :1386 ،
ج -مراكز مهم :3شامل كابريهایي با مقیاس عملکردي محلي با اهمیت زیاد
ميشود این مراكز بت سطح اثرگذاري محلي شامل ساختمانهاي مسکوني ،تجاري،
پاركینگها ،انبارها ساختمانهاي صنعتي ،و غیره و نیز ساختمانهایي با اهمیت كم
مانند انبارهاي كشاورزي ،سالنهاي مرغداري و ساختمانهاي موقت كه مدت بهره-
برداري آنها كمتر از دو سال است تعریف شده است (مركز تحقیقات مسکن و
ساختمان.)44 :1392 ،

. vital center
. critical center
. Important center

1
2
3
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پیشینه تحقیق
گوهرینگ )2009( 1در تحقیقي با عنوان بهبود طراحي شهر دفاعي ،به چگونگي
تحقق اهداف طراحي دفاعي ،در یک محیط با استفاده از ابزارهاي تحلیلي پرداخته
است .لرتین و همکارانش )2011( 2در تحقیقي با عنوان ارزیابي حمله پیشگیرانه در
مقابل اهداف نادرست و حفاظت در استراتژي دفاعي صورت گرفته بود ،نحوهي
توزیع منابع با بهكارگیري دفاع بهینه در پیشگیري مؤثر حمالت ،استقرار اهداف كاذب
و پشتیباني اهداف را مورد تجزیه و تحلیل قرار ميدهند .اسمیتلین و همکاران

3

( )2011در پژوهشي به بررسي ارتباط فضایي بین آسیب پذیري اجتماعي و تخمین
خسارات زلزله پرداخته اند .شجاععراقي و همکاران ( )1390در تحقیقي تحت عنوان
"مکانیابي بهینه پایگاههاي پشتیباني مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایي (مطالعه موردي :منطقه  6شهرداري تهران)" به شناسایي و بررسي عوامل
مؤثر بر مکانگزیني پایگاههاي پشتیباني مدیریت بحران پرداختهاند .محمديدهچشمه
( )1394در مقالهاي به مدلسازي كاربريهاي ویژه از نظر پدافند غیرعامل در شهر
اهواز پرداخته است ،كه به بازشناسي اصول مکاني پدافند غیرعامل شهري و استخراج
استانداردهاي مکاني كاربريهاي ویژه پرداخته است .همچنین تانگ و همکاران،4
 ،2009لي و همکاران ،2012 ،5بهتاش و آقابابایي ،1390 ،زارعپور و همکاران،1390 ،
خمر و همکاران 1393 ،و  . . .در این زمینه مطالعاتي داشتهاند.
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مواد و روشها
پژوهش حاضر به لحاظ هدف توسعهاي كاربردي و از لحاظ روششناسي
توصیفي تحلیلي مبتني بر مطالعات كتابخانهاي و بررسيهاي میداني است .براي
دستیابي به اهداف تحقیق ،شاخصهایي (حیاتي ،حساس و مهم) با توجه به منابع
موجود در دسترس؛ طرحهاي تحقیقاتي ،آمارنامهها ،كتب ،طرح جامع و تفصیلي،
پایاننامههاي كارشناسي ارشد و مطالعات میداني و از طریق روش دلفي 1مبتني بر
نظري سنجي از  5نفر استخراج و بانک دادههاي مکاني تشکیل شد .با توجه به ضریب
متفاوت هر یک از شاخصهاي منتخب ،در آسیبپذیري محل استقرار ساختمان هاي
حساس ،از روش معکوس تصمیمگیري چندمعیاره ( )AHPبراي تعیین وزنبخشي به
شاخصها استفاده گردید .در این مرحله خبرگان با استفاده از عبارات زباني.
جدول  :2عبارات زبانی مقایسات زوجی شاخصها
عددساده

متغیر زباني

معکوس AHP

1

برابر

9

2

برتري خیلي كم

8

3

كمي برتر

7

4

برتر

6

5

خوب

5

6

نسبتا خوب

4

7

خیلي خوب

3

8

عالي

2

9

برتري مطلق

1

و بر اساس روش  AHPبرتري یک معیار بر معیار دیگر (یا یک كالس بر كالس
دیگر) را بیان كردند و بر این اساس ماتریس مقایسات زوجي تشکیل شد .و نقشههاي
. Delphi technique

1
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همجواري طراحي گردید .و با استفاده از نرمافزار ( .)ArcGIS, 10, 1ابزار

Spatial

 Analysisو از طریق توابع همپوشاني فازي رسترنهایي آسیبپذیري مراكز حساس
شهر اهواز تهیه شد.
پهنه خطر در کشور
به منظور پهنهبندي خطر ،كشور به سه پهنه با خطر شدید ،متوسط و كم تقسیم
ميشود .تقسیمبندي جمعیتي براي تعیین پهنهبندي خطر به صورت زیر مشخص شده
است .روستا :شهرهاي با جمعیت كمتر از  25هزار نفر ،شهرهاي كوچک :شهرهاي با
جمعیت  25تا  100هزار نفر ،شهرهاي متوسط :شهرهاي با جمعیت  100تا  500هزار
نفر ،شهرهاي بزرگ :با جمعیت  500هزار نفر تا  1میلیون نفر ،كالنشهرها :شهرهاي
با جمعیت بیش از  1میلیون نفر (مركز تحقیقات ساختمان و مسکن) براي پهنهبندي
خطر در كشور با استفاده از جمعیت و قلمرو سرزمیني باید امتیازاتي را به هر یک از
شهرها اختصاص داد تا بتوان قضاوت منطقيتري را در مورد پهنهبندي داشت
(جدول 3و )4
جدول  :3امتیازبندی شهر ها بر اساس جمعیت
طبقهبندي جمعیتي

تعدا امتیاز

روستا

10

شهر كوچک

20

شهر متوسط

30

شهر بزرگ

40

كالنشهر

50
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جدول  :4امتیاز پهنه بندی
موقعیت

شدت خطر

تعداد امتیاز

حاشیه

شدید

31-80

میانه

متوسط

31-60

مركزي

كم

0-30

در این پهنهبندي با توجه به اینكه مراكز استاني داراي جمعیت باالتر نسبت به
دگر مناطق هستند در ردهبندي جمعیتي امتیاز باالتري را به خود اختصاص ميدهند
واضح است كه از نظر آسیبپذیري نیز در رده متوسط شدیدي قرار بگیرند .امتیازدهي
نمونه را ميتوان براي تمام روستاها ،شهرهاي كوچک و بزرگ نیز انجام داد تا درجه
آسیبپذیري آنها كه مسلما از كالنها كمتر است بدست آورد .باتوجه به پهنهبندي
انجام شده در قبل و جدول  4ميتوان درجه آسیبپذیري شهر اهواز ار استخراج نمود
(جدول.)5
جدول  :5درجه آسیبپذیری شهر اهواز در پهنه خطرپذیری کشور
شهر

جمعیت

اهواز

1122567

امتیاز

قلمرو

امتیاز قلمرو

جمع

درجه

جمعیتي

سرزمیني

سرزمیني

امتیاز

خطر

50

حاشیه

75

125

شدید

ماخذ نگارندگان1394 ،

یافتهها
گام اول تهیه بانک دادههاي مکاني :از كاربريهاي حیاتي ،حساس و مهم :در این
مرحله ،پس از بررسي كاربريهاي حیاتي ،حساس و مهم در سطح شهر اهواز و
دستهبندي آنها در  10زیر مجموعه (شکل )1به صورت موردي استخراج و با هدف
تهیه بانک دادههاي مکاني دستهبندي شدهاند.
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شکل ( :)1بانک دادههای مکانی کاربریهای حیاتی ،حساس و مهم شهر اهواز
گام دوم محاسبه ارزش وزنی شاخصهای دهگانه به روش معکوس سلسله مراتب
فازی

در این مرحله خبرگان با مقایسات دودویي وزن مربوط به هر كاربري را مشخص
كردند كه باتوجه معکوس بودن این اوزان هرچه وزن كمتر باشد نشاندهنده اهمیت
بیشتر آن كاربري ميباشد.
جدول :6وزن معکوس سلسله مراتب فازی کاربری های حیاتی ،حساس و مهم نسبت به همدیگر
پایانه

تأسیسات

ورزشي

فرهنگي

نظامي

انبار

درماني

تجاري

اداري

2

8

2

4

3

9

2

5

5

1

5

7

7

9

8

4

5

3

1

0/2

اداري

5

6

7

7

5

5

7

1

0/3

0/2

تجاري

4

6

4

4

3

2

1

0/14

0/2

0/5

درماني

شهري

آموزش
عالي
آموزش
عالي
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5

7

7

6

4

1

0/5

0/2

0/25

0/1

انبار

9

7

6

5

1

0/25

0/3

0/2

0/12

0/3

نظامي

6

7

7

1

0/2

0/16

0/25

0/14

0/11

0/2

فرهنگي

8

7

1

0/14

0/16

0/14

0/25

0/17

0/14

0/5

ورزشي

6

1

0/14

0/14

0/14

0/14

0/16

0/16

0/14

0/12

تأسیسات

1

0/16

0/12

0/16

0/1

0/2

0/25

0/2

0/2

0/5

شهري
پایانه

ماخذ :نگارندگان1394 ،
گام سوم وزن نهایی معکوس سلسله مراتب تصمیمگیری()AHP

دراین مرحله بعد از مقایسات دودویي وزن نهایي حاصل از معکوس سلسله
مراتب تصمیم گیري( )AHPارائه شده است (جدول)7
جدول 7وزن نهایی معکوس سلسله مراتب تصمیمگیری()AHP
پایانه

تأسیسات

ورزشي

فرهنگي

نظامي

انبار

درماني

تجاري

اداري

0/066

0/061

0/101

0/131

0/043

0/197

0/164

0/092

شهري
0/043

آموزش
عالي
0/102

ماخذ :نگارندگان1394 ،

همانگونه كه در جدول  7مشاهده ميكنیم بیشترین وزن شاخص تأثیر گذار
آسیبپذیري ساختمانهاي حساس شهر اهواز مربوط به كاربري در ماني با وزن
 0/197و كاربي تجاري با وزن  0/164و كمترین وزن شاخص تأثیر گذار مربوط به
پایانهها و انبار با وزن  0/43است.
گام چهارم تحلیل مکاني شاخصهاي آسیبپذیري و تهیه نقشه فواصل :هركدام
از الیهها باتوجه به استاندارد مکاني همجواري و به نسبت فاصلهشان با كاربريهاي
حیاتي ،حساس و مهم اثر متفاوتي را بر افزایش و یا كاهش آسیبپذیري دارند.
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بنابراین ،براي هر الیه به نسبت كاربريهاي ویژه حریم امني تعریف و اصطالحاً
نقشههاي فواصل مکاني آن ترسیم شده است .در فروض مکاني تعریف شده براي
تمام الیهها به استثنا كاربري درماني با فاصله گرفتن از كاربريهاي حیاتي ،حساس و
مهم ،ایمني كاربري افزایش ،و آسیبپذیر آن كاهش ميیابد (شکل2و.)3

شکل ( :)2نقشه فواصل آسیبپذیری کاربریهای حیاتی ،حساس و مهم

شکل( :)3نقشه فواصل آسیبپذیری کاربریهای حیاتی ،حساس و مهم
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گام پنجم استانداردسازی نقشههای معیار

از آنجا كه نقشههاي فواصل فاقد واحدهاي همگناند جهت استانداردسازي و
همگنكردن و همچین افزایش انعطافپذیري آنها ،از روش استانداردسازي فازي با
دامنه عددي بین صفر تا یک استفاده شده است .صفر معادل بیشترین رعایت اصول
همجواري و یک معادل كمترین رعایت اصول همجواري است (شکل  4و .)5

شکل ( :)4استاندارسازی نقشههای آسیبپذیری کاربریهای حیاتی ،حساس و مهم

شکل ( :)5استاندارسازی نقشههای آسیبپذیری کاربریهای حیاتی ،حساس و مهم
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گام ششم همپوشانی الیه ها با  Fuzzy Overlayو تهیه نقشه آسیبپذیری
پس از تلفیق نقشههاي فاكتور فازي براي هر عامل ،پهنه آسیبپذیري عوامل
مختلف مشخص شده است .از آنجاكه هر كدام از عوامل از دیدگاه آسیبپذیري
داراي درجه اهمیت متفاوتي است .ضرورت دارد درجه اهمیت هر یک از این عوامل
مشخص شده ،با تلفیق آنها نقشه نهایي همجواري استخراج شود در این مرحله،
كاربريهاي دهگانه با توجه به اهمیت و كاربردشان حین بحران ،و نقش امدادي،
درماني ،انتظامي ،و البته مدیریتي ارزش متفاوتي دریافت ميكنند .در این مرحله،
كاربريها با لحاظ كردن كاربردشان از طریق معکوس سلسله مراتب تصمیم
وزندهي شدهاند پس از اعمال اوزان در محیط  ARCGISاز طریق

AHP

Fuzzy Overlay

و با استفاده از گاماي  0/9همپوشاني نقشهها صورت پذیرفته و نقشه آسیبپذیري
ساختمانهاي حیاتي ،حساس و مهم براي شهر اهواز بدست آمد (شکل.)6

شکل( :)6همپوشانی الیهها و تهیه نقشه آسیبپذیری ساختمانهای حیاتی ،حساس و
مهم شهر اهواز
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بحث و نتیجهگیری
در معرض مخاطرات بالقوهي طبیعي و مصنوع بودن اكثرشهرها توجهات بسیاري
را در سالهاي اخیر ،در میان برنامهریزان ،دولتها و ملتها به موضوع آسیبپذیري
و مدیریت آن جلب نموده است .در آغاز دهة  1960و  1970میالدي برنامهریزان و
طراحان شهري بیشتر توجه خود را به ارتباط میان ساخت محیط و ایجاد امنیت و
پیشگیري از وقوع جرم و بحران معطوف كردند .مخاطرات به عنوان وقایع شدیدي
تلقي ميشوند كه اجتنابناپذیر هستند .برنامهریزي و مدیریت چگونگي كاربرد بهینه-
ي زمین بهعنوان یکي از مهمترین ابزارها و درعین حال اهداف برنامهریزي شهري
جایگاهي حیاتي در تحقق مخاطرهنگري در فرآیند توسعهي شهري داشته و مطالعه و
تجربه براي بهبود روشها و فرآیندهاي تحقق آن ،مسئلهي مهم و اولویتمندي براي
جوامع شهري است.
در جهت پاسخ گویي به سوال اول پژوهش كه مهمترین مولفههاي تأثیرگذار در
آسیبپذیري كاربريهاي حیاتي ،حساس و مهم شهر اهواز كدامند .باید گفت :با توجه
به جدول شماره  7بیشترین وزن شاخص تأثیرگذار آسیبپذیري ساختمانهاي
حساس شهر اهواز مربوط به كاربري درماني با وزن  0/197و كاربري تجاري با وزن
 0/164و كمترین وزن شاخص تأثیرگذار مربوط به پایانهها و انبار با وزن  0/43است.
در پاسخ به سوال  2پژوهش كه وضعیت آسیبپذیري كاربريهاي حیاتي ،حساس و
مهم شهر اهواز از نظر اصل همجواري چگونه است باید گفت :با توجه با شکل شماره
 6منطقه یک شهر اهواز از نظر اصل همجواري آسیبپذیري ساختمانهاي حساس
شهر اهواز داراي بیشترین آسیبپذیري است به طوري كه با توجه به وزن نهایي
شاخصهاي تأثیرگذار بیشترین خطرات در همجواري با كاربريهاي درماني و تجاري
قرار دارد.
با بررسي كاربريهایي كه از دیدگاه آسیبپذیري ساختمانهاي حساس شهر
اهواز مؤثرند مشخص ميشود كه بخش عمدهاي از این شهر از لحاظ شاخصهاي

227
فصلنامه مطالعات عمران شهری

همجواري براي آسیبپذیري داراي میزان آسیبپذیري باالیي هستند .بر اساس تحلیل
نقشههاي همجواري هر چه از مرز اطراف و حاشیه شهر به سمت مركز پیش ميرویم
میزان رعایت اصول همجواري كمتر و در نتیجه آسیبپذیري ناشي از عدم رعایت
اصول همجواري افزایش ميیابد .این نتایج به روشني بیان ميكند كه در بیش از نیمي
از كاربريهاي حیاتي ،حساس و مهم در محدوده مورد مطالعه اصول همجواري براي
هنگام بحرانهاي طبیعي و انساني رعایت نشده است و داراي آسیبپذیري بسیار
باالیي هستند.
پیشنهادها
 -1شناسایي شهر مورد مطالعه در پهنهبندي خطر در كشور با توجه به روشي
(امتیازدهي بر اساس میزان جمعیت شهر و موقعیت قرار گیري شهر در قلمرو سرزمیني
ایران)
 -2انتخاب مکان تأسیسات اصلي شهر اهواز مانند ایستگاههاي گاز ،ترانسفور-
ماتورهاي برق ،مراكز مخابراتي ،بیمارستانها و  . . .و رعایت اصول پدافند غیرعامل
به صورت كلي و رعایت اصول همجواري به صورت خاص در جهت كاهش آسیب-
پذیري
 -3عدم تمركز تاسیسات و مراكز زیربنایي در یک محدوده و همچنین تمركز
زدایي از جمعیت بافتهاي متراكم جمعیتي شهر اهواز به عنوان تدبیري مهم جهت
كاهش آسیبپذیري
 -4جابه جایي و انتقال تاسیسات همجوار خطرناک با مراكز حیاتي ،حساس و
مهم
 -5ارتقاي كمي و كیفي شبکه راههاي ارتباطي
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