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 چکيده
ر عص. ه كرده استانواع حوادث را تجرب وخود با تهديد مواجه بوده  یوسازهاساختبشر همواره در زندگي و 

اطرات شهری، شهرها در ابعاد مختلف با مخحیات  گيپذيری شهری است، زيرا همسو با پیچیدحاضر عصر آسیب
اهواز  شهرنكالد. نظام چندنقشي انمنیتي از ديگر سو مواجها-های اجتماعيو بحران سوکياز  فنّاورانهطبیعي و بحران 

 جواریهمن و فرهنگي اين شهر همچنیاجتماعي در كنار موقعیت ژئواستراتژيک، ژئواكونومیک، ژئوكالچر و بافت 
بسیار  به اهمیت با توجهحساس را  و های حیاتيپذيری كاربریها با يکديگر میزان آسیبسیاری از كاربرینامناسب ب

 بر يمبتن و تحلیلي-توصیفي تحقیقات كاربردی و ماهیت تحقیق پژوهش جزو . اينبشدت افزايش داده است هاآنزياد 

با ری شد. آوهای منتخب در دو مرحله گرداخصش .است میداني در شهر اهواز هایبررسي و ایكتابخانه مطالعات
وزن  ساز روش معکو و های حیاتيپذيری كاربریآسیبهای منتخب در توجه به ضريب متفاوت هر يک از شاخص

ابزار  ArcGis10.1افزار با استفاده از نرمد. ها استفاده گرديبرای تعیین وزن بخشي شاخص (AHP)معیاره بخشي چند 
Spatial Analysis  پاسخ و سؤاالتبراساس . تهیه شد پذيریسنجش آسیبتوابع همپوشاني فازی رستر نهايي  توسطو 

ه ز آن است كنتايج حاكي ا .نمايش داده شدهای حیاتي، حساس و مهم كاربری پذيرترين نقاط در بینآسیب ،پژوهش

های ربریپذيری كای آسیببرا جواریهمهای يک از لحاظ شاخص منطقهای از شهر اهواز بخصوص بخش عمده
 ه است.پذيری بااليي هستند. در پايان نیز پیشنهادهايي ارائه شدحیاتي، حساس و مهم دارای میزان آسیب
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 مقدمه

 تااريناساساايکااي از شااهری ي امنیاات و، ايمنااي نظاارانصاااحبو  گااذارانسیاسااتدر نگاااه 

امنیات  ( 89: 1387  ،اللهاي آيات ) اسات  محاور انسان ريزیبرنامهجامعه جهاني برای  هایفرضپیش

شاود  ت كاه نباود آن باعای ايجااد بحاران در جواماع ماي       ااا عوامل بنیادين و اساساي اس  ازجمله

(Coaffee, 2009: 44)  وده و در خود با تهديد مواجه با  وسازهایساختبشر همواره در زندگي و

(. عصار حاضار عصار    114: 1391،آباادی زنگاي طول تاريخ، انواع حوادث را تجرباه كارده اسات )   

پذيری شهری است، زيرا همسو با پیچیده شدن حیات شاهری، شاهرها در ابعااد مختلاف باا      آسیب

 اناد امنیتي از ديگار ساو مواجاه   -های اجتماعيو بحران سويکاز  فنّاورانهمخاطرات طبیعي و بحران 

شاوند كااه  وقاااايع شااديدی تلقااي ماي    عناوان باه مخاااطرات  (. 212: 1394چشامه،  دهمحمادی )

های گونااگون بارای كاااهش آـااار مخاااطرات و    هستند بشر در طول تاريخ به شیوه ناپذيراجتناب

دلیاال للبااه پااارادايم توسااعه     پیشگیری از آن تالش كرده است؛ اماا در چناد قارن گذشااته بااه  

ای ماديريت  رويکارد ساازه   كاارگیری باه ريزی و ماديريت، تمركاز در   حاور در فرآيناد برنامهمفان

بحران نیز لالب بوده است براسااس پاارادايم جدياد، توجاه باه نقاش مركازی جواماع محلاي در    

در معارض مخااطرات   (. 2: 1389اسات )افتخااری و همکااران،     مديريت مخاطرات ضروری بوده

ان اهاای اخیار، در میا   یاری را در ساال ااا توجهاات بس  شاهرها  اكثرمصنوع بودن  ی طبیعي وبالقوه

 Wisner) اسات پذيری و مديريت آن جلب نموده ها به موضوع آسیبها و ملتريزان، دولتبرنامه

&Walker,2005:22) . ريازان و طراحان شاهری بیشاتر   میالدی برنامه 197٠و  19٦٠در آلاز دهة

تبااط میااان سااخت محایط و ايجااد امنیات و پیشاگیری از وقاوع جارم و         توجاه خاود را باه ار

جان جاكوبز رويکرد ناويني از ايمناي و امنیت شهری را پیشنهاد كارد.  . بحااران معطااوف كردنااد

هااای ايماان و امان عماومي و     ای در ساخت محایطاين رويکردهاا در دنیاای معاصر كاربرد ويژه

گساترش شهرنشایني در دوران معاصار و پیادايش      (.Woodson,1992:46) كارد خصوصي پیادا  

هاا از طرفاي و   ها و داراياي های تجمع انبوه مردم و انباشت متراكم سرمايهمکان عنوانبه شهرهاكالن

از طرف ديگر، توجهاات بسایاری را    هاآنی طبیعي و مصنوع بودن اكثر در معرض مخاطرات بالقوه

هاا باه موضاوع خطرپاذيری و ماديريت آن      ها و ملات ريزان، دولتامهاخیر، در میان برن ایسالهدر 
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 جهاان رويدادهای طبیعي در شهرهای بزرگ  بارفاجعهويژه پس از نتايج جلب نموده است اين امر به

 Wisner) كرددر هیوگوی ژاپن( شدت و اولويتي بسیار بیشتر پیدا  1995ی كوبه در زلزله ازجمله)

&Walker,2005 شااهری يکااي از  امنیاات و، ايمنااي نظاارانصاااحبو  گااذارانسیاساات( در نگاااه

: 1387،اللهاي آيات ) اسات  محاور انساان  ريزیبرنامهجامعه جهاني برای  هایفرضپیش تريناساسي

مخاطره از میاان   31میک كشور و پذيرش ودر ايران عالوه بر موقعیت ژئواستراتژيک و ژئواكون(. 89

هاای جمعیتاي   گیاری كاانون  شاکل  (،United Nation, 2008: 56گونة شناخته شده جهاني ) 48

 اسات ايمان در برابار مخااطرات شاده     شهری عمدتاً نا هایسکونتگاهگیری ساز شکلشهرگرا؛ زمینه

مركاز   عناوان باه شهر اهواز نیز كاه از عمار جدياد آن     (284: 1388رهنمايي و محمدی ده چشمه، )

نقشاي  گاذرد، از ايان قبیال شهرهاسات. نظاام چناد      مي قرننیمصنايع نفت منطقه جنوب نزديک به 

اهاواز در كناار موقعیات ژئواساتراتژيک، ژئواكونومیاک، ژئوكاالچر و بافات اجتمااعي و          شهركالن

 را بشدت افزايش داده است. پذيریآسیبفرهنگي اين شهر میزان 

 8 شهرهای ايران از منظر جنا  اسات و در طاول جنا      ترينحساسشهر اهواز يکي از همچنین 

 مسالله ضرورت پرداختن به  به همین دلیل قرار گرفته است موردحملهساله ايران با رژيم بعی بارها 

 نمايد.ناپذير ميحساس كه حیات شهر به آن وابسته است اجتناب هایساختمان پذيریآسیب

 شود:االت زير پاسخ داده ميؤدر اين پژوهش به س

 

شاهر اهاواز    های حیاتي، حساس و مهمپذيری كاربریدر آسیب تأـیرگذارهای لفهؤترين ممهم -1

 ؟اندكدم

 جاواری هام های حیاتي، حساس و مهم شهر اهواز از نظر اصل پذيری كاربریوضعیت آسیب -2

 چگونه است؟

 

 

 مباني نظری
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 پذیری جوامعآسیب

 ر شاهرها، دبحاران   وقوعنگام ه ههاای فیزيکي و اناسااناي، بسارمااياه پاذياریمفهوم آسایاب

شناساي،  معاه های مطالعاتي از قبیل جاترين مسائلي است كه امروزه در بسیاری از بخشيکي از مهم

اماال شانااساااي اجاتامااعاااي، مادياريااات بااحااااران، عالاااوم محیطااي و پدافنااد لیرعاناساااان

ر مناسابي  پاذياری چااارچااوب باسایااا طوركلي مفهوم آسایابماوردتوجه قارار گرفته اسات. به

ناین  ران و همچرا بااارای درک ماهیت باحاران، وقايع بحراني، آـاار و پیامدهای ناشي از وقاوع بح

( 47: 1393)ساابکبار و همکاااران، آوردواكاانش در مقاباال بحااران در سااطوف مختلااف فااراهم مااي

قاوع  و براـار اصطالحي است كه جهت نشان دادن وسعت و میزان خساارت احتماالي    پذيریآسیب

ان يونساکو، میاز   رود. بنابر تعريفكار ميها و مناطق جغرافیايي بهبه جوامع، ساختمان سوانح طبیعي

یاین  پذيری آن محایط را تع انحه طبیعي، آسیباادت يک ساااحساسیت محیط در مقابل وقوع و ش

اخلاي كاه در   دهاای  پذيری عبارت است از شرايط و وضاعیت منظور ما از آسیب طوركليبهكند. مي

هاا و  یری و حساسیت، تأـیرپذيری و شکنندگي نسبت باه خطرهاا و ياا سااير شاوک     معرض قرارگ

باه   پاذيری آسیب، ديگرعبارتبه .(ISDR, 2004: 207) دهدفشارهای وارده را به مردم افزايش مي

ات انسااني، تجهیاز   زا نسبت به نیروهایبالقوه يا بالفعل بحران هایپديدهخسارات ناشي از عناصر و 

ها پذيری شاهر عوامل آسیب (Keller,2007:3)شود در بازه شدت صفر تا صد گفته ميو تأسیسات 

قاوانین و   باشند كه شامل عوامل طبیعاي، كالبادی، اجتمااعي، اقتصاادی، بنیاادی،     مي بسیار گوناگون

ه نند كه بناا با  داها و افرادی ميپذيری را ظرفیت متفاوت گروهیباااااآس گردند.مقررات و لیره مي

زان میا  ،(214: 1393محمادی ده چشامه،  ) اناد با مخااطرات مواجاه   ط مکاني و زماني متفاوت،شراي

خسارتي است كه در صورت بروز سانحه به اجزا و عناصر يک شهر بار حساب چگاونگي كیفیات     

گیارد و  بر مي ای است گسترده كه تمامي عوامل موجود در يک شهر را درشود. پديدهوارد مي هاآن

 .(29 :1387،نااطقي الهاي  و  پوياان ) ياباد سرعت گسترش ميي عناصر به يکديگر بهبه علت وابستگ

م مکااني  پذيری در علاو پذيری در ابعاد مختلف سبب پیدايش نظريه آسیببیفراگیر بودن مفهوم آس

 .(Alexander, 2002: 12) استشده 
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 شهری پذیریآسیبنظریه 

ام به علت فشارهای وارده مستعد پاذيرش  پذيری را درجه يا سطحي بدانیم كه يک نظاگر آسیب

طور وياژه در ارتبااط باا دو عامال     آسیب است، مطابق با ديدگاه حاكم در علوم انساني، اين درجه به

 :شودتعیین مي

 دتهديو های مواجهه با بحران، فشار سامانه -الف

 ناتواني نظام برای للبه بر بحران -ب

ای مفهومي آن در هر فضای شاهری مفاروض، مقادار    هپذيری و ويژگيآسیب بر اسااس نظريه

طاور  پذيری و ايمني در سطح شاهر باه  ی آسیبمعیني از خطرپذيری وجود دارد، اما سطوف و دامنه

پاذير محال رخاداد    دفاع و آسیبيکنواخت توزيع نشده اسات؛ چرا كه فضاهايي با عنوان آلوده، بي

 گوناه های  ای ديگار  در محلاه  كهدرحاليستند، ها، جرائم و حتي مخاطرات محیطي هانواع خشونت

 دهاد پاذيری كمتاری رم ماي   پذيری وجود ندارد ياا آسایب  الگوی ناامني شهری و به تبع آن آسیب

پاذيری، احتماال بااروز حااوادث و     ی آسایب باا اساتناد باه نظرياه     (8: 1393محمدی ده چشمه،)

همواره بیشاتر از ديگاران اسات.    های خاصي از شهر مخاطرات برای گروهي از شهروندان در بخش

 نامناد پاذير و در معارض خطار ماي    ناپذير، مستعد حادـه يا اقشار آسیبپذير، دفاعاين افراد را حادـه

لوری اهاای كاالن از تا   در ابعااد اجتمااعي، اقتصاادی و تحلیال     (8: 1393امیني وركي و همکاران،)

بنادی كیفاي   از ماوارد، بارای رتباه   تری بیان شاده اسات. در بسایاری    پذيری تعاريف عموميآسیب

 (Pelling,2003) كنندبندی ميتقسیم« كم»و  «متوسط»، «زياد» آن را با معیارهای پذيریآسیب

 :های محیط شهری را بر دو دسته تقسیم كرده استنژاد، با نگاه رفتاری، آسیبداعي

 با درجات مختلف؛ای: مشتمل بر تخريب ابنیه، تأسیسات و زيربناها های سازهآسیب -الف

 .ای: مشتمل بار صادماات انساني، محیطي و بهداشتيهاای لایارساازهآسایاب -ب

 

 و مفاهیم تعاریف
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هايي با مقیاس عملکردی ملي و فراملاي باا اهمیات خیلاي زيااد      : شامل كاربری1مراکز حیاتي -الف

راكاز موجاب باروز    ( انهدام كل يا بخشاي از ايان م  1392مركز مطالعات ساختمان و مسکن،) است

آمیز در نظام سیاسي، هدايت، كنتارل، فرمانادهي، تولیاد اقتصاادی،     بحران و آسیب جدی و مخاطره

 شاود در سراسار كشاور ماي    اـرگاذاری پشتیباني، ارتباطي و مواصالتي، اجتماعي و دفاعي با ساطح  

 (23٦: 1392چشمه،محمدی ده)

ملي با اهمیت زيااد اسات )مركاز مطالعاات     هايي با مقیاس عملکردی : شامل كاربری2مراکز حساس

(. انهدام كل يا بخشي از آن موجب بروز صدمات بسیاری در نظام سیاساي  1392ساختمان و مسکن،

هدايت، كنترل، فرمانادهي، تولیاد اقتصاادی، پشاتیباني، ارتبااطي و مواصاالتي و دفااعي باا ساطح          

 (4: 138٦موحدی نیا،) شودای در كشور ميمنطقه اـرگذاری

 اشاود ايان مراكاز با    هايي با مقیاس عملکردی محلي با اهمیات زيااد ماي   بریر: شامل كا3راکز مهمم

هاای  هاا سااختمان  هاا، انباار  های مسکوني، تجاری، پاركینا  محلي شامل ساختمان اـرگذاریسطح 

و  مرلاداری هاای  های كشاورزی، ساالن هايي با اهمیت كم مانند انبارو لیره و نیز ساختمان صنعتي

مركاز  ) اسات كمتر از دوساال اسات تعرياف شاده      هاآنبرداری های موقت كه مدت بهرهاختمانس

 (44: 1387تحقیقات مسکن و ساختمان،

 پیشینه تحقیق

( در تحقیقي با عنوان بهبود طراحي شهر دفاعي، باه چگاونگي تحقاق اهاداف     2٠٠9) گوهرين 

لارتین و همکاارانش    .پرداختاه اسات   در يک محیط با استفاده از ابزارهاای تحلیلاي   طراحي دفاعي،

( در تحقیقي با عنوان ارزياابي حملاه پیشاگیرانه در مقابال اهاداف نادرسات و حفاظات در        2٠11)

ـر ؤكارگیری دفااع بهیناه در پیشاگیری ما    ی توزيع منابع با بهدفاعي صورت گرفته بود، نحوه راهبرد

اسامیتلین و   دهناد. قرار مي وتحلیليهتجزاهداف كاذب و پشتیباني اهداف را مورد  حمالت، استقرار

پاذيری اجتمااعي و تخماین    در پژوهشي به بررسي ارتبااط فضاايي باین آسایب     (2٠11همکاران )

                                                                                                                                                    
1 vital center 
2 critical center 
3 important center 
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 ياابي مکاان "( در تحقیقي تحات عناوان   139٠عراقي و همکاران ) شجاع. اندخسارات زلزله پرداخته

اطالعات جغرافیاايي )مطالعاه ماوردی     های پشتیباني مديريت بحران با استفاده از سیستمبهینه پايگاه

هاای پشاتیباني   گزيناي پايگااه  ـر بر مکانمؤبه شناسايي و بررسي عوامل  "ران(شهرداری ته ٦منطقه 

هاای وياژه   سازی كااربری ای به مدل( در مقاله1394محمدی ده چشمه ) .اندمديريت بحران پرداخته

ه به بازشناسي اصاول مکااني پدافناد لیرعامال     ك از نظر پدافند لیرعامل در شهر اهواز پرداخته است

 و هاای وياژه پرداختاه اسات. همچناین تانا       هاای مکااني كااربری   شهری و استخراج اساتاندارد 

خمار و   ،1391، زارعپور و همکاران،139٠بابايي،، بهتاش و آقا2٠12همکاران، و ، لي2٠٠9همکاران،

 د.ان... در اين زمینه مطالعاتي داشته و 1394، همکاران

   شناسیروش

شناسي توصیفي ا تحلیلاي    ای ا كاربردی و از لحاظ روشبه لحاظ هدف توسعه رضپژوهش حا

-های میداني است. برای دستیابي به اهداف تحقیق، شااخص ای و بررسيمبتني بر مطالعات كتابخانه

هاا،  مارنامههای تحقیقاتي، آبا توجه به منابع موجود در دسترس؛ طرف (مهم وحیاتي، حساس ) هايي

و مطالعاات میاداني و از طرياق روش     های كارشناسي ارشاد نامه، پايانكتب، طرف جامع و تفصیلي

باا توجاه باه    . تشاکیل شاد   های مکانينفر استخراج و بانک داده پنجمبتني بر نظری سنجي از  1دلفي

 یهاا سااختمان پاذيری محال اساتقرار    آسایب در  ،های منتخاب ضريب متفاوت هر يک از شاخص

هاا  ( برای تعیین وزن بخشي به شاخصAHP)گیری چند معیاره معکوس تصمیم، از روش حساس

 (1شماره  استفاده گرديد. دراين مرحله خبرگان با استفاده از عبارات زباني )جدول

                                                                                                                                                    
1 Delphi technique 
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 هاعبارات زبانی مقایسات زوجی شاخص.1 شماره جدول

 AHPمعکوس  متغیر زباني ساده عدد

 9 برابر 1

 8 یلي كمبرتری خ 2

 7 كمي برتر 3

 ٦ برتر 4

 5 خوب 5

 4 خوب نسبتاً ٦

 3 خیلي خوب 7

 2 عالي 8

 1 برتری مطلق 9

 

 ياک كاالس بار كاالس ديگار( را بیاان      ) ديگربرتری يک معیار بر معیار  AHPو بر اساس روش  

 دياد طراحاي گر  جواریهمهای كردند و بر اين اساس ماتريس مقايسات زوجي تشکیل شد و نقشه

مپوشااني  هو از طرياق تواباع    Spatial Analysisابازار   (1٠.1Arc GIS)افازار  با استفاده از نرم و

 تهیه شد.پذيری مراكز حساس شهر اهواز آسیبفازی رستر نهايي 

 پهنه خطر در کشور

-تقسایم  شاود. ، متوسط و كم تقسیم ميشديد خطربندی خطر، كشور به سه پهنه با منظور پهنهبه

هاای باا   صورت زير مشخص شده است. روساتا: شاهر  بندی خطر بهمعیتي برای تعیین پهنهبندی ج

هاای  هزار نفر، شهر 1٠٠تا  25های با جمعیت هزار نفر، شهرهای كوچک: شهر 25جمعیت كمتر از 

 1نفار تاا    هازار  5٠٠هزار نفر، شهرهای بزرگ: با جمعیت  5٠٠تا  1٠٠ای با جمعیت متوسط: شهره

مركاز تحقیقاات سااختمان و    ) نفار میلیاون   1شهرها: شهرهای با جمعیت بایش از  میلیون نفر، كالن

بندی خطر در كشور با استفاده از جمعیت و قلمرو سرزمیني باياد امتیاازاتي را باه    مسکن( برای پهنه
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 جدول).داشات  بنادی پهناه تری را در ماورد  هر يک از شهرها اختصاص داد تا بتوان قضاوت منطقي

 .(3 و 2 شماره

 بندی شهرها بر اساس جمعیت: امتیاز2 شمارهجدول 

 امتیاز تعداد بندی جمعیتيطبقه

 1٠ روستا

 2٠ شهر كوچک

 3٠ شهر متوسط

 4٠ شهر بزرگ

 5٠ شهركالن

 بندیامتیاز پهنه :3شماره  جدول

 تعداد امتیاز شدت خطر موقعیت

 31-8٠ شديد حاشیه

 31-٦٠ متوسط میانه

 ٠-3٠ كم مركزی

گار منااطق   يكه مراكز استاني دارای جمعیت بااالتر نسابت باه د   بندی با توجه به ايندر اين پهنه

دهناد واضاح اسات كاه از نظار      بندی جمعیتي امتیاز باالتری را به خود اختصاص ميهستند در رده

رای تماام  ااا تاوان ب ماي  پذيری نیز در رده متوسط شديدی قرار بگیرناد. امتیاازدهي نموناه را   آسیب

هاا  از كاالن كاه مسالماً    هاآنپذيری درجه آسیب های كوچک و بزرگ نیز انجام داد تاها، شهرروستا

تاوان درجاه   مي 4شماره بندی انجام شده در قبل و جدول به پهنه توجه باآورد.  دست بهكمتر است 

 (4 شماره جدول) نموداستخراج  راپذيری شهر اهواز آسیب
 پذیری شهر اهواز در پهنه خطرپذیری کشوردرجه آسیب :4شماره  جدول

 امتیاز جمعیتي جمعیت شهر
قلمرو 

 سرزمیني

امتیاز قلمرو 

 سرزمیني
 درجه خطر جمع امتیاز

 شديد 125 75 حاشیه 5٠ 11225٦7 اهواز

 1394نگارندگان، مأخذ
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 تجزیه تحلیل اطالعات

 های حیاتي، حساس و مهم:  های مکاني از کاربریگام اول تهیه بانک داده

هاای حیااتي، حسااس و مهام در ساطح شاهر اهاواز و        در اين مرحله، پس از بررسي كااربری 

ا هادف تهیاه   ( به صورت موردی استخراج و با 1 شماره )شکل زيرمجموعه 1٠در  هاآن بندیدسته

 اند.شده بندیدستههای مکاني بانک داده

 

 
 های حیاتی، حساس و مهم شهر اهوازاربریهای مکانی کبانک داده. 1 شماره شکل
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فهازی   مراتهب سلسهله گانهه بهه روش معکهوس    های دهگام دوم محاسبه ارزش وزني شاخص

(AHP): 

 باا در اين مرحله خبرگان با مقايسات دو دويي وزن مربوط به هر كاربری را مشخص كردند كاه  

ری اتر آن كاربا ااهمیات بیشا   ناده دهنشانه وزن كمتر باشد امعکوس بودن اين اوزان هرچ به توجه

 باشد.مي

 حیاتی، حساس و مهم نسبت به همدیگر هاییکاربر AHPفازی  مراتبسلسلهوزن معکوس . 5 شماره جدول
آموزش عالی اداری تجاری درمانی انبار نظامی فرهنگی ورزشی تاسیسات شهری پایانه

آموزش عالی 1 5 5 2 9 3 4 2 8 2

اداری 0/2 1 3 5 4 8 9 7 7 5

تجاری 0/2 0/3 1 7 5 5 7 7 6 5

درمانی 0/5 0/2 0/14 1 2 3 4 4 6 4

انبار 0/1 0/25 0/2 0/5 1 4 6 7 7 5

نظامی 0/3 0/12 0/2 0/3 0/25 1 5 6 7 9

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

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

تاسیسات شهری 0/12 0/14 0/16 0/16 0/14 0/14 0/14 0/14 1 6

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

 1394نگارندگان، مأخذ

 :(AHP) گیریتصمیم مراتبسلسلهگام سوم وزن نهایي معکوس 

 مراتاابسلساالهکااوس از مع دراياان مرحلااه بعااد از مقايسااات دودويااي وزن نهااايي حاصاال  

 (٦ شماره ( ارائه شده است )جدولAHP) گیریتصمیم

 (AHP) یریگتصمیم مراتبسلسلهوزن نهایی معکوس . 6 شماره جدول

آموزش عالی اداری تجاری درمانی انبار نظامی فرهنگی ورزشی تاسیسات شهری پایانه

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

 1394نگارندگان، مأخذ
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-ـیرگاذار آسایب  كنیم بیشترين وزن شااخص تأ اهده ميمش ٦ شماره گونه كه در جدولهمان

 یرو كاارب  ٠.197ط باه كااربری درمااني باا وزن     های حساس شهر اهواز مرباو پذيری ساختمان

 ٠.43وزن  هاا و انباار باا   ـیرگذار مربوط به پاياناه و كمترين وزن شاخص تأ ٠.1٦4ا وزن تجاری ب

 است.

 و تهیه نقشه فواصل:  پذیری های آسیبتحلیل مکاني شاخصگام چهارم 

هاای  ن باا كااربری  شاا فاصاله  و به نسبت جواریهمها باتوجه به استاندارد مکاني هركدام از اليه

 ن، بارای هار  بناابراي  ؛پذيری دارندحیاتي، حساس و مهم اـر متفاوتي را بر افزايش و يا كاهش آسیب

ن ترسایم  آهای فواصال مکااني   نقشه های ويژه حريم امني تعريف و اصطالحاًاليه به نسبت كاربری

فاصاله   باا  كااربری درمااني   ءتثناباه اسا   هااليهشده است. در فروض مکاني تعريف شده برای تمام 

-ش ماي آن كاه یپذيركاربری افزايش و آسیب ايمني های حیاتي، حساس و مهم،گرفتن از كاربری

 (3 و 2 شماره شکل).يابد

 
 های حیاتی، حساس و مهمکاربری پذیریآسیبنقشه فواصل  .2 شماره شکل
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 حساس و مهمهای حیاتی، پذیری کاربرینقشه فواصل آسیب .3 شماره شکل

 های معیار:سازی نقشهاستانداردگام پنجم 

اند جهت استانداردساازی و همگان كاردن و    های همگنهای فواصل فاقد واحدنقشه ازآنجاكه 

فازی با دامنه عددی بین صفر تا ياک   استانداردسازی، از روش هاآنپذيری افزايش انعطاف همچنین

و ياک معاادل كمتارين رعايات      جاواری همايت اصول استفاده شده است. صفر معادل بیشترين رع

 (5 و 4 شماره )شکل است جواریهماصول 
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 های حیاتی، حساس و مهمپذیری کاربریهای معیار آسیباستاندارسازی نقشه. 4 شماره شکل

 
 های حیاتی، حساس و مهمپذیری کاربریهای معیار آسیباستاندارسازی نقشه. 5 شماره شکل
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 :پذیریو تهیه نقشه آسیب Fuzzy Overlayبا  هاالیهشاني گام ششم همپو

پذيری عوامل مختلاف مشاخص   های فاكتور فازی برای هر عامل، پهنه آسیبپس از تلفیق نقشه

پذيری دارای درجه اهمیات متفااوتي اسات.    هر كدام از عوامل از ديدگاه آسیب ازآنجاكهشده است. 

نقشاه نهاايي    هاا آنوامال مشاخص شاده، باا تلفیاق      ضرورت دارد درجه اهمیت هر يک از ايان ع 

گانه با توجه به اهمیات و كاربردشاان حاین    ده هایكاربریاستخراج شود در اين مرحله،  جواریهم

كنناد. در ايان   و نقش امدادی، درماني، انتظامي و البته مديريتي ارزش متفااوتي دريافات ماي    بحران

وزن  AHPتصامیم   مراتاب سلساله از طرياق معکاوس   ها با لحاظ كردن كاربردشان مرحله، كاربری

و باا اساتفاده از    Fuzzy Overlayاز طريق  ARC GIS محیطاند پس از اعمال اوزان در دهي شده

هاای حیااتي، حسااس    پذيری ساختمانها صورت پذيرفته و نقشه آسیبهمپوشاني نقشه ٠.9 گامای

 (٦ شماره شکل).آمد دست بهو مهم برای شهر اهواز 

 
 های حیاتی، حساس و مهم شهر اهوازساختمان پذیریآسیبها و تهیه نقشه همپوشانی الیه 6 شماره لشک

 

 گیرینتیجه
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-السا توجهات بسایاری را در   شهرها اكثری طبیعي و مصنوع بودن در معرض مخاطرات بالقوه

ن جلاب  آيت پاذيری و مادير  ها به موضاوع آسایب  ها و ملتريزان، دولتهای اخیر، در میان برنامه

وجاه خااود  ريازان و طراحان شهری بیشتر تمیالدی برنامه 197٠و  19٦٠در آلاز دهة . نموده است

عطاااوف  مرا باه ارتبااط میاان ساخت محیط و ايجاد امنیت و پیشگیری از وقوع جارم و بحاااران   

-بارناامااه . تندهسا  ناپاذير اجتنابشوند كه ميوقاايع شاديدی تلقاي  عنوانبهمخااطرات . كردنااد

 حاال درعاین ابزارهاا و   تارين مهام عنوان يکي از ی زمین بهريازی و مديريت چگونگي كاربرد بهینه

ی ی شاهر نگاری در فرآيناد توساعه   ريزی شهری جايگاهي حیاتي در تحقاق مخااطره  اهداف برنامه

دی بنا لويات و اوی مهام  ها و فرآيندهای تحقق آن، مسللهداشته و مطالعه و تجربه برای بهبود روش

 .برای جوامع شهری است

ذيری پا در آسایب  تأـیرگاذار هاای  لفهؤترين مال اول پژوهش كه مهمگويي به سؤدر جهت پاسخ

 7 شهر اهواز كدامناد باياد گفات: باا توجاه باه جادول شاماره         های حیاتي، حساس و مهمكاربری

بری هواز مرباوط باه كاار   های حساس شهر اپذيری ساختمانـیرگذار آسیبأبیشترين وزن شاخص ت

باوط باه   ـیرگذار مرأو كمترين وزن شاخص ت ٠.1٦4ی تجاری با وزن رو كارب ٠.197درماني با وزن 

 است. ٠.43ها و انبار با وزن پايانه

ر های حیاتي، حساس و مهم شاه پذيری كاربریپژوهش كه وضعیت آسیب 2ال ؤدر پاسخ به س

قاه ياک شاهر    منط ٦يد گفت: با توجه با شاکل شاماره   چگونه است با جواریهماهواز از نظر اصل 

شاترين  هاای حسااس شاهر اهاواز دارای بی    پاذيری سااختمان  آسایب  جواریهماهواز از نظر اصل 

ن خطارات در  ـیرگاذار بیشاتري  أهاای ت كه با توجه به وزن نهايي شاخصطوریاست به پذيریآسیب

 قرار دارد. تجاری وهای درماني با كاربری جواریهم

ـرناد  هاای حسااس شاهر اهاواز مؤ    پذيری سااختمان هايي كه از ديدگاه آسیببررسي كاربری با

پاذيری  برای آسیب جواریهمهای از اين شهر از لحاظ شاخص ایعمدهشود كه بخش مشخص مي

هر چه از مرز اطاراف   جواریهمهای بااليي هستند. بر اساس تحلیل نقشه پذيریآسیبدارای میزان 
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كمتار و در نتیجاه    جاواری هام رويام میازان رعايات اصاول     به سمت مركز پیش مي و حاشیه شهر

-يابد. اين نتايج به روشني بیاان ماي  افزايش مي جواریهمپذيری ناشي از عدم رعايت اصول آسیب

های حیاتي، حسااس و مهام در محادوده ماورد مطالعاه اصاول       كند كه در بیش از نیمي از كاربری

پاذيری بسایار   های طبیعي و انساني رعايت نشده است و داری آسایب رانبرای هنگام بح جواریهم

 بااليي هستند.

 پیشنهاد

بار اسااس    امتیاازدهي ) روشخطر در كشور با توجه به  بندیپهنهشناسايي شهر مورد مطالعه در 

 میزان جمعیت شهر و موقعیت قرارگیری شهر در قلمرو سرزمیني ايران(

 مراكاز  های گاز، ترانسفورماتورهای بار،، ر اهواز مانند ايستگاهسیسات اصلي شهأانتخاب مکان ت -1

صاورت كلاي و رعايات اصاول     ها و ... و رعايت اصاول پدافناد لیرعامال باه    مخابراتي، بیمارستان

 پذيریآسیبصورت خاص در جهت كاهش به جواریهم

جمعیات  سیسات و مراكز زيربنايي در ياک محادوده و همچناین تمركززداياي از     أعدم تمركز ت -2

 پذيریتدبیری مهم جهت كاهش آسیب عنوانبههای متراكم جمعیتي شهر اهواز بافت

 خطرناک با مراكز حیاتي، حساس و مهم جوارهمسیسات أجايي و انتقال تجابه -3

 های ارتباطيارتقای كمي و كیفي شبکه راه -4
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