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 اهوازشهر  کالن های حیاتی از منظر پدافند غیرعامل در یکاربرسنجش الگوی استقرار 

 91/61/6931تأیید نهایی:   61/16/6931پذیرش مقاله: 

 

 چکیده
 غیرعامل پدافند امر به توجه شهرها، کالن و بزرگ شهرهای در خصوصبه نبرد فضای کردنشهری با امروزه

 های راه از یکی راستا، این در. است اهمیت حائز ها توان افزایش و ها آسیب کاهش جهت حل راه یک عنوان به
 اهواز شهرکالن. است ها کاربری نوع این مناسب مکانی توزیع ،(مهم و حساس حیاتی،) ویژه های کاربری از حفاظت

 پس پژوهش، نگارش از اصلی هدف. دارد ای ویژه جایگاه ژئوکالچر و ژئواکونومیک ژئواستراتژیک، موقعیت دلیلبه
 مدل ویژه، های کاربری استقرار مکانی استانداردهای استخراج و شهری غیرعامل پدافند مکانی اصول بازشناسی از

 حاضر، پژوهش نوع. است اهواز شهر کالن در ها کاربری این همجواری وضعیت همچنین و استقرار مکانی
 تمامی پژوهش، آماری جامعۀ. است رسیده انجامبه تحلیلی -توصیفی رویکرد با و است ای توسعه -کاربردی
 و پشتیبانی انتظامی، –نظامی مدیریتی، مراکز شهری، تجهیزات و تأسیسات دستۀ پنج شامل حیاتی های کاربری

 Arc افزار نرم و کمی های فرمول برخی از اطالعات تحلیل و تجزیه برای و است اهواز شهر کالن ونقل حمل

GIS در همجواری اصول رعایت لحاظبه حیاتی های کاربری از درصد 01/1 حدود نتایج، مطابق. است شده استفاده 
 سایر به نسبت ناسازگار سطح در جانمایی لحاظ از حیاتی های کاربری از درصد 13/1. ندارند قرار مناسبی وضعیت
 سایر نسبت به ای فاصله در اهواز شهر کالن موجود حیاتی های کاربری از درصد 69/41 و دارند قرار اراضی کاربری
 .اند آورده وجودبه را ناسازگار تراکمی که اند گرفته قرار ویژه های کاربری

 

 .اهواز شهر کالن ویژه، کاربری مکانی، توزیع غیرعامل، پدافندکلیدی:  یها واژه

  

                                                                                                                                                                              
  :Emailنویسندۀ مسئول:  *

DOI: 10.22059/jhgr.2017.120863.1006966 

 

 

                                                           
*

                                    Email: m.mohammadi@scu.ac.ir       11085013100نویسندۀ مسئول:  

  ایران ،اهواز، اهواز چمران شهید دانشگبه شهری، ریسی برنبمه و جغرافیب استبدیبر -*مصطفی محمدی ده چشمه

 ایران ،اهواز ،اهواز چمران شهید دانشگبه شهری، ریسی برنبمه و جغرافیبکبرشنبس ارشد  -سعید حیدری نیب

 ایران ،اهواز، اهواز چمران شهید دانشگبه شهری، ریسی برنبمه و جغرافیبمربی   -علی شجبعیبن

 

 

11085013100m.mohammadi@scu.ac.ir     



 6941زمستان ، 9 شمارة، 94 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 599

 6مقدمه

 جامعه های فرض پیش ترین اساسی از یکی عنوان به نظران، صاحب و گذاران سیاست دیدگاه از شهری امنیت و ایمنی

 برای را ای بهینه راهبردهای شهری ریزانبرنامه اساس این بر و شده محسوب محور انسان ریزی برنامه برای جهانی

 لنگ جان و کرده معنا محیطی کیفیت های شاخصه از یکی عنوان به را ایمنی جاکوبز جین. اند کرده ارائه آن به دستیابی

 هیراسکار ،(619: 4112 النگ،) است کرده تعبیر روانشناسی نیازهای و فیزیولوژیکی نیازهای قالب در را شهری ایمنی

 نیازها، مراتب سلسله طرح با( 6319) ماسلو آبراهام و( 641: 4119 هیراسکار،) دانسته شهروندی آسایش نیاز پیش را ایمنی

 (.694: 4114 برگ، دن( است دانسته بشری جوامع پایه نیازهای از یکی عنوان به را امنیت و ایمنی

  ارائه شهری فضاهای سازی ایمن راهبردهای ترین مهم از شهری، خطرپذیری غالب الگوهای برابر در غیرعامل دفاع

 شرایط در آمادگی راهبرد عنوان به که  شهری غیرعامل پدافند(. 419: 4119 الن،) است شهری ریزانبرنامه سوی از شده

 برای که شود، می ختهشنا نیز( 94: 6900 غیرعامل، پدافند سازمان) بازدارندگی راهبرد یا ،(413: 4114 الکساندر،) اضطرار

 متنوع های حیطه و است شهری تکنولوژیک و طبیعی های بحران برابر در حفاظت برای شهروندان نیاز به پاسخگویی

 با دفاعی، شهرسازی(. 604: 6934 چشمه، ده محمدی) گیرد دربرمی را تکنولوژیک و اکولوژیک کالبدی، خطرپذیری

 کاهش منظور به( مهم و حساس حیاتی،) ویژه های کاربری مجاورت و همجواری در امنیت و ایمنی اصول قراردادن

 مخاطرات پذیرش مستعد های شهر در ویژه به غیرعامل دفاع راهبردهای از احتمالی، مخاطرات با مواجهه در پذیری آسیب

 شدۀ شناخته بحران 10 میان از بحران 96 پذیرش و کشور  ژئواکونومیک -ژئواستراتژیک موقعیت برعالوه ایران در. است

 پویش و افزوده ایرانی شهر خطرپذیری تنوع و سطح از ناشی های پیچیدگی بر ،(21: 4110 متحد، ملل سازمان) جهانی

 گیری شکل ساز زمینه که ،(401: 6900 چشمه، ده محمدی و رهنمایی) است تمرکزطلبی عمده طوربه و شهرگرا جمعیت

 و استقرار اصول به توجهیبی. است غیرمترقبه حوادث و مخاطرات برابر در ناایمن طورکلیبه شهری، های کانون

 گونه این در پذیری آسیب نمودهای ترین مهم از حیاتی عملکرد با هایی کاربری ویژه به ها، کاربری همجواری

 .هاست سکونتگاه

 و گذرد می قرن نیم به نزدیک جنوب، منطقۀ گاز و نفت صنایع مرکزیت عنوان به آن جدید عمر از که اهواز شهر کالن

 غیرعامل دفاع بحث به توجه از زیرا گیرد؛می قرار تهاجم مورد دائم طوربه و است ایران مهم شهرهای کالن از یکی

 ،...(و جنوب و شمال ترانزیتی شاهراه خوزستان، استان مرکزیت) سیاسی اهمیت همچنین و شده غفلت آن در شهری

 صنایع کارخانه، دارای) اقتصادی ،...(و تهاجم سابقۀ طلب، تجزیه های گروه وجود کشور، غربی مرزهای به نزدیکی) امنیتی

 و زبانی قومی، حساسیت ها، اندیشه سالیق، تنوع) اجتماعی-فرهنگی ،...(و نیشکر نفت، گاز، فوالد، مانند راهبردی و متعدد

 منظر از بنابراین، کند؛ می ایفا کشور در سراسری تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از باالیی نقش و است...( و جمعیتی تنوع

 جانمایی و توزیع بر شهری غیرعامل دفاع از استفاده به توجه ضرورت دفاعی، شهرسازی قالب در شهری غیرعامل پدافند

 به پاسخگویی پی در حاضر پژوهش درنهایت،. است ناپذیر اجتناب امری اهواز شهر کالن برای حیاتی های کاربری مناسب

 :است زیر های پرسش

 است؟ چگونه اهواز شهر کالن در حیاتی های کاربری خطرپذیری بندی پهنه 

 از سطحی چه در غیرعامل پدافند منظر از همجوار، اراضی کاربری سایر به نسبت حیاتی های کاربری وضعیت 

 هستند؟ سازگاری

 اند؟ کدام ترتیببه اهواز شهر کالن مناطق پذیرترین ریسک 

                                                                                                                                                                              
 ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز است. نامۀ کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه . این مقاله برگرفته از پایان6
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 پژوهش نظری چارچوب

 خطرپذیری و پدافند امنیت، نظری های بنیان( الف

 از یکی امنیت تأمین به نیاز داشته، قرار انسان روی فرا اکنون تا دور های گذشته از که ای پرمخاطره و پرتالطم دنیای در

 قرار نیازها سایر از باالتر ای مرتبه در انسانی، نیازهای مراتبسلسله در  ایمنی و امنیت. است انسان برای مهم های خواسته

 دانسته بشری جوامع پایه نیازهای از یکی عنوان به را امنیت و ایمنی نیازها، مراتبسلسله طرح با مازلو کهطوریبه. دارد

 اقتصاد، در بلکه سیاست، جهان در تنهانه گذشته از بیش روز هر ملی امنیت مفهوم(. 694: 4114 برگ، دن ون) است

 از یکی امنیت، امروزه کهجایی تا. است شده تبدیل پرقدرت مفهومی و واژه به آرام آرام و رود می کاربه اجتماع و فرهنگ

 معنای تنها گاه است؛ داشته خاص معنای زمانی هر در امنیت،. شود می محسوب سیاسی های نظام و جوامع اصلی اهداف

 شده اضافه آن معنای به( الک  اندیشۀ) دارایی و اموال حفظ دیگر زمانی و داشته( هابز  اندیشۀ) نفس صیانت و جان حفظ

 آن در شخص که وضعیتی است؛ آمده امنیت کلمۀ توضیح در الروس نامۀ لغت در(. 91: 6931 چشمه، ده محمدی) است

 (.61: 6931 صفوی،) شود می حاصل آن از نفسانی آرامش و ندارد ای واهمه

 و درونی رویکرد داد؛ تمییز یکدیگر از را رویکرد و پژوهش گونه دو توان می امنیت مکانی حوزۀ در مشخص طور به

 نخست رویکرد که درحالی(. 4110 دادز،( )اپیستمولوژیک) شناسانه معرفت یا بیرونی رویکرد و( انتولوژیک) شناسانه ماهیت

 به دوم رویکرد و است، امنیت از ای تازه تلقی آوردندستبه پی در و دارد نظر جغرافیایی فضای در امنیت جوهرۀ به

 بحث در(. 11: 6906 افتخاری،) پردازد می سیاسی واحد یک فیزیک ظاهری مشخصات از ناشی امنیتی مالحظات

 همسایگان، و هوایی و آب وضعیت منطقه، یک راهبردی موقعیت مانند مالحظاتی به توجه با مکانی امنیت های مؤلفه

 و شده شناسایی منطقه یک قوت و ضعف نقاط تا شود می سعی فرهنگی، -اجتماعی ساختار و اقتصادی های پتانسیل

 و محیط بر اصل مباحث این در بنابراین، ؛(649: 6901 میرحیدر،) شود آورده امنیت ارتقای راستای در راهکارهایی

 باب در مختلفی پردازان نظریه اساس این بر. است سرزمینی قلمرو یک در امنیت، بر آن تأثیر و محیطی تأثیرات

 امنیت گفت، باید سلبی دیدگاه از امنیت تعریف در منظر این از. اند گفته سخن امنیت و مکان مشترک و اساسی های مؤلفه

. دارد افزاری سخت جنبۀ هم و کند می اشاره نیاز این در گرایی برون به نوعی به هم بنابراین، است؛ خارجی تهدید نبود در

 غیرعامل، پدافند سازمان) بازدارندگی راهبرد عنوان به پدافند از چراکه شود؛ می نزدیک پدافند به مفهوم این در امنیت

 یاد( 6939 نیا،حیدری و چشمه ده محمدی) خطرپذیری متفاوت الگوهای با مواجهه در پیشگیرانه رویکردی و( 94: 6900

 .شود می

 با مقابله برای غیرنظامی راهبردهای» کارگیری به ها آن تمامی در که است شده ارائه مختلفی تعاریف واژه این از

 دیگران، و حبیبی) ،(6936 جوزی، و تقوایی) شود می محسوب مشترک وجوه از «آن تلفات و خسارات کاهش و بحران

 برابر در غیرعامل دفاع(. 6936 محمودزاده، و فشارکی) و( 6936 چشمه، ده محمدی) ،(6931 حسینی، و کامران) ،(6903

 ریزانبرنامه سوی از شدهارائه شهری فضاهای سازی ایمن راهبردهای ترین مهم از شهری، خطرپذیری غالب الگوهای

 با برابر و «شهری دفاع» یا «غیرنظامی دفاع» شهری غیرعامل پدافند از التین منابع در(. 419: 4119 الن،) است شهری

 :است زیر عنوان چهار شامل غیرنظامی، دفاع وظایف منابع این در. است آمده Civile Difenceعبارت

 دهنده؛ کاهش و پیشگیرانه اقدامات .6

 امدادرسانی؛ و سازی آماده .4

  اخطار؛ و هشدار .9

 (.9: 6900 سیاهکلی،) مجدد بازسازی .1
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 شهر 6های حیاتی یکاربرب( اصول مکانی 

( 6934) زلزله برابر در ها ساختمان طراحی ،4011 نامۀآیین در شده ارائه الگوی براساس و شهری دفاع مالحظات برمبنای

  حساس مهم، های کاربری دستۀ سه به جایگاه نظر از شهری های کاربری ساختمان، ملی مقررات 46 مبحث نویس پیش و

 ها آن از و هستند فراملی و ملی عملکرد مقیاس با های کاربری از بخش آن حیاتی، های کاربری. شوند می تقسیم حیاتی و

 از بخشی یا و کل انهدام(. 6934 مسکن، و ساختمان مطالعات مرکز) شود می یاد زیاد خیلی بااهمیت ها کاربری عنوان به

 فرماندهی، و کنترل هدایت، سیاسی، نظام در آمیز مخاطره و جدی هایصدمه و آسیب بحران، بروز موجب مراکز این

 شود می کشور در سراسری تأثیرگذاری سطح با دفاعی اجتماعی، مواصالتی، و ارتباطی پشتیبانی، اقتصادی، و تولیدی

 گسترۀ و میزان کاهش در اساسی نقش ویژه، های کاربری مناسب مکانی توزیع(. 491: 6934 چشمه، ده محمدی)

 پدافند مبحث در مطالعاتی های پایه ترین مهم و اولین از حیاتی های کاربری یابی مکان و کند می ایفا شهر پذیری آسیب

 امر در مهمی نکتۀ حیاتی، های کاربری در عملکرد و شکل سازگاری(. 69: 6904 دیگران، و جنابحسینی) است غیرعامل

 اساس این بر(. 1: 6901 نیا،موحدی) است شهروندان همۀ برای غیرعامل پدافند قوانین با مناسب شهری ریزی برنامه

 مکانی استقرار الگوی در اساسی الزام عنوان به ها کاربری تراکم و پراکندگی همجواری، کالن اصول کردنلحاظ

 (.19: 6939 نیا،حیدری) شوند می محسوب حیاتی های کاربری

 

 فرآیند اجرای آنی پژوهش و شناس روش

 رویکرد. است «تحلیلی –توصیفی» شناسی روش لحاظ از و کاربردی مطالعۀ یک گذاری هدف لحاظبه حاضر، پژوهش

 پایۀ بر فازی دهیوزن روش و AHP  تکنیک از ها داده تحلیل و تجزیه برای و است مکانی تحلیل پژوهش، بر حاکم

 رویکرد به توجه با. است شده استفاده ARC GIS محیط در( 6-1) بازۀ در معیارها وزن تعیین و کارشناسان از نظرسنجی

 بررسی با اساس این بر. است نوشتار این نخست گام عنوان به پژوهش هایکاربری تفکیک و داده بانک تهیۀ حاکم،

 و( 6934) زلزله برابر در ها ساختمان طراحی ،4011 نامۀآیین در موجود های شاخص به استناد و موجود مطالعات و سوابق

 .شد تکمیل اهواز شهر کالن در موجود حیاتی های کاربری ساختمان، ملی مقررات 46 مبحث نویس پیش

 :از اندعبارت مطالعه های گام غالب در حاضر پژوهش خطی فرآیند نظر، مورد اهداف راستای در

 حیاتی؛ های کاربری الیه تهیۀ :اول گام

 فواصل؛ های نقشه تهیۀ و ها الیه تغییر و تصحیح :دوم گام

 معیار؛ های نقشه استانداردسازی :سوم گام

 گانه؛ پنج های کاربری همجواری نقشه تهیۀ و فاکتور های نقشه تلفیق :چهارم گام

 .غیرعامل پدافند منظر از حیاتی های کاربری سازگاری سطح ارزیابی روش :پنجم گام

 :کرد بندی طبقه زیر شرح به گروه چهار در را ها کاربری توان، می غیرعامل پدافند نگاه با و کلی بندی دسته یک در

 حیاتی؛ کاربری .6

 حساس؛ کاربری .4

  مهم؛ کاربری .9

 (.441: 6931 شکیبامنش، و فشارکی هاشمی) غیرمهم های کاربری .1

 گروه به« 1 ،6 ،4 ،9» ارقام غیرعامل، دفاع نظر نقطه از ها کاربری اهمیت و حساسیت ترتیب به اینکه فرض با

                                                                                                                                                                              
1. Vital Land Use 
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 با) عددی عامل دو ضرب صورت به را سازگاری حاالت توان می شوند، تقسیم غیرمهم و مهم حساس، حیاتی، های کاربری

 تا همجوار های کاربری امتیاز تناظر از کاربری یک سازگاری میزان سنجش برای. کرد مشخص( 9 تا 1 مفروض ارقام

 از گیرد، قرار حساس کاربری یک مجاورت در حیاتی کاربری یک اگر مثال عنوان به است؛ شده استفاده متری 111 شعاع

 نسبتاً سطح دهندۀ نشان 1 امتیاز 6 شکل طبق که آید می دستبه( 1) شش امتیاز( 9×  4=  1) ها آن مفروض ارقام ضرب

 به نسبت سازگاری نظر از توانند می ها کاربری که را حاالتی. است همدیگر با همجواری لحاظ از کاربری دو ناسازگار

 .است آمده 6 جدول در کنند پیدا یکدیگر

 

 
 سازگاری سطح. 6 شکل

 222: 6941 شکیبامنش، و فشارکی هاشمی: منبع

 
 همجوار های کاربری با حیاتی کاربری سازگاری های حالت. 6 جدول

 مثال توضیحات حاالت

 سازگار کامالً
یری را نسبت به همدیگر ایجاد خطرپذدو کاربری مجاور کمترین 

 کنند. یم
قرارگیری یک کاربری حیاتی در مجاورت یک 

 غیر مهم )استانداری و فضای سبز( کاربری

 سازگار نسبتاً
سازگار  کامالًیری بیشتری نسبت به حالت خطرپذدو کاربری از 

 برخوردارند.
 یاتیحهمجواری یک کاربری مهم با یک کاربری 

 خانه و منطقه مسکونی( یه)تصف

 تفاوت باشند. یبدو کاربری از نظر سازگاری نسبت به همدیگر  تفاوت یب
دو کاربری غیر مهم با یکدیگر )کاربری  مجاورت

 تجاری و فضای باز(

 ناسازگار نسبتاً
یری باال و گسترش آسیب خطرپذمجاورت دو کاربری موجب 

 شود. یممالی و جانی 
استقرار دو کاربری حیاتی و حساس در مجاورت 

 پست برق و بیمارستان() یگرهمد

 ناسازگار کامالً
یری باال و خطرپذها به سبب  یکاربرین گونه چینش تر نامناسب

 .استپذیری  یبآسکنترل در صورت  یرقابلغیرات و عواقب تأث
استقرار دو کاربری حیاتی در مجاورت همدیگر 

 )استانداری و فرودگاه(

 نگارندگان: منبع

 سازگاری ماتریس. 2 جدول

 غیرمهم مهم حساس حیاتی 

     حیاتی
     حساس
     مهم

     مهمغیر 
     مسکونی

 :راهنما

 سازگار  کامالً

   سازگار نسبتاً

  ناسازگار نسبتاً

                                                 ناسازگار کامالً

   تفاوت بی

 از گوناگون مطالعاتی منابع طبق. شود می محاسبه روش همین به نیز ها کاربری سایر برای سازگاری سطح همچنین

 .است آمده 4 جدول در دیگر کاربری با کاربری هر سازگاری ماتریس غیرعامل، پدافند منظر

 .ویژه های کاربری به نسبت حیاتی های کاربری( پراکنش) جانمایی ارزیابی روش: ششم گام
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 دشمن میل  هم ،(مهم حساس، حیاتی،) ویژه های کاربری به نسبت حیاتی های کاربری میان مناسب فاصلۀ رعایت با

این غیر در. یابد می کاهش انسانی و طبیعی های بحران مقابل در ها آن پذیری آسیب هم و کند می پیدا کاهش حمله به

 تحلیل و بررسی برای مرحله این در. کند می پیدا افزایش خطر تراکم هم و حیاتی کاربری خطرپذیری هم صورت

 :است شده استفاده زیر شرح به شرطی و قاعده از اهواز، شهر کالن حیاتی های کاربری مکانی پراکنش

 مسکونی منطقۀ یا حساس حیاتی، کاربری تا N) حیاتی کاربری هر برای شده تعیین buffer بافر یا محدوده در اگر

 یا حساس یا حیاتی های کاربری تعداد ،N از منظور اینجا در. دارد Zn جانمایی یابی، مکان لحاظ از( باشد داشته وجود

 وضعیت عنوان به که است ای نتیجه نیز Zn از منظور و است حیاتی کاربری برای شده تعیین حریم در مسکونی منطقۀ

 .است نظر مورد( متری 111) حریم در  ویژه های کاربری تراکم به نسبت حیاتی کاربری جانمایی

 

 
 ی حیاتیها یکاربر. شرط سازگاری مکانی 2 شکل

 منبع: نگارندگان 
 

 مناطق و حساس حیاتی، های کاربری سایر به نسبت فاصله رعایت نظر از حیاتی های کاربری هر مکانی توزیع درواقع،

 حیاتی کاربری هر محدودۀ در( ویژه های کاربری تراکم) پراکندگی وضعیت طریق این از تا شوند،می بررسی مسکونی

 تراکم به توجه با را حیاتی کاربری هر خطرپذیری سطح غیرعامل پدافند منظر از توان می درنهایت،. شود مشخص

 .سنجید آن اطراف در ویژه های کاربری

 
 پژوهش انجام فرایند مفهومی مدل. 9 شکل

 نگارندگان: منبع

1 

2 

2˃ ˃ ˃ 

0  (If) اگر 

) N  تعداد کاربرهای حیاتی، حساس یا منطقه( مسکونی(X) نتیجه Z)) 

(If) اگر 
 

(If) اگر 
 

 شرط

(If) اگر 
 

(Z2) کامالً مناسب 

(Z3) کامالً مناسب 

(Z4) کامالً مناسب 

(Z1) کامالً مناسب 

 حیاتی یهایکاربر یبندهیو ال یبنددسته -

 حیاتی یهایکاربرتهیه نقشه فواصل برای  -

 ( برای هر کاربریbufferمحدوده )ترسیم  -

 

بررسی مطالعات پیشین و  موضوعانتخاب 

 مشابه هاینمونه

بررسی کلی ژئوپلیتیک 

 اهواز شهرکالن

 select)) تعیین معیار و استخراج

 حیاتی هاییکاربر

تهیه نقشه پراکندگی، وضععی  اانمعایی و   

هعای حیعاتی در    سطح سعازگاری کعاربری  

 سطح شهر و به تفکیک مناطق

حیاتی از نظر  هایکاربریبررسی وضعی  

 اانمایی و سطح سازگاری
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 پژوهش های یافته و بحث

 حیاتی های کاربری مکانی توزیع سنجش( الف

 ها داده سازی آماده: اول گام

 پژوهش، این در. است زیادی دقت و انرژی صرف نیازمند و بر زمان کاری، شهر کالن سطح در حیاتی های کاربری انتخاب

 منظر از ها کاربری کل و اندشده بررسی تک تک صورت به اهواز شهر کالن سطح در کاربری قطعه هزار 601 از بیش

 پرداخته حیاتی های کاربری به اینجا در که شدند تقسیم( غیرمهم و مهم حساس، حیاتی،) دستۀ 1 در غیرعامل پدافند

 اهواز شهر کالن سطح در حیاتی نقاط عنوان به کاربری، قطعۀ 20 اهواز در موجود اراضی های کاربری میان از. شودمی

 :اند شده تعیین زیر معیارهای براساس حیاتی های کاربری است، ذکرشایان که شده  تعیین

 نظر؛ مورد نقطۀ راهبردی اهمیت( الف

 جمعیت؛ و جغرافیا به نسبت مرکز از نفوذ حوزۀ گستردگی( ب

 شهری؛ نیازهای تأمین در اهمیت نظر از تأثیرگذاری عمق( پ

 عنصر؛ هر اهمیت تعیین در کارشناسان نظر از استفاده( ت

 موازی؛ و جایگزین خدمات از نکردناستفاده( ج

 مبحث نویس پیش و( 6934) زلزله برابر در ها ساختمان طراحی 4011 نامۀآیین در موجود های شاخص به استناد( چ

 .ساختمان ملی مقررات 46
 حیاتی های کاربری فهرست. 9 جدول

نوع 

 کاربری
 و تجهیزات شهری ساتیتأس

مراکز 

 مدیریتی

مراکز 

 نظامی

مراکز 

 ونقل حمل
 مراکز پشتیبانی

 حیاتی

، منبع آب، ایستگاه ساتیتأس، خانه هیتصف -
 6(60ها ) خانه تلمبهپمپاژ و 

 (1) ینشان آتش -
 (1گاز ) ساتیتأسپمپ و  -
 (61برق )ی ها پستو  روگاهین، ساتیتأس -
 (4مخابرات )دکل  -

سازمان  -
 مایصداوس

 استانداری -
 فرمانداری -

فرماندهی  -
انتظامی کل 

 خوزستان
 فرودگاه اهواز -

ی تولید ها کارخانه -
 (،9آرد )

 سیلوی گندم -
 یفوالدسازصنایع  -

 2 6 6 9 10 جمع

 نگارندگان: منبع

 

 ی حیاتیها یکاربری مکانی از ها دادهب( تهیۀ بانک 

 اند از:که عبارت شوند یمی بند هیالشده و در قالب پنج دسته، انتخاب ی حیاتی ها یکاربردر این مرحله، 

 ی آب، برق، گاز، تلفن، مخابرات؛ها ساختو تجهیزات شهری، شامل  ساتیتأسدستۀ اول: 

 مراکز مدیریتی شامل سایر مراکز مدیریت و فرماندهی حوادث شهری؛ دستۀ دوم:

 مراکز نظامی و انتظامی شامل مراکز نظامی و انتظامی؛ دستۀ سوم:

 ی و ارتباطی؛رفاه مراکز پشتیبانی شامل مراکز خدماتی، انبارها، دستۀ چهارم:

 و ... . ها نالیترم، ونقل حملی مرتبط با انبار و ها یکاربرشامل سایر  ها انهیپاو  ونقل حمل: مراکز دستۀ پنجم

کار رفته در برای بررسی الگوی همجواری بهی فواصل. ها نقشهتهیۀ و  ها هیالتصحیح و تغییر گام دوم: 

                                                                                                                                                                              
 .استۀ فراوانی نوع کاربری دهند نشاناعداد داخل پرانتز  .6
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نسبت به  ها آنتقسیم شده و برای هر یک از  دسته 61های مؤثر شهر اهواز به  یکاربر کل های حیاتی، یکاربررابطه با 

 های حیاتی حریم بهینه از نظر پدافند غیرعامل تعریف شده است. یکاربر
 

 های حیاتی و حساس یکاربرارائه مدل مکانی همجواری  مؤثر درهای منتخب  یهال. 9جدول 

 نام کاربری ردیف نام کاربری ردیف

 ونقل حمل 0 تأسیسات و تجهیزات 6

 فضای باز 3 ها کارخانهصنایع و  4

 تاریخی-فرهنگی 61 رودخانه کارون 9
 درمانی –بهداشتی  66 مراکز مدیریتی 1
 بازار 64 انتظامی –نظامی 2
 انبار 69 مذهبی 1
 آموزشی 61 مسکونی 4

 منبع: نگارندگان

 

، با توجه به استاندارد مکانی همجواری و به نسبت ها هیالاز  هرکدام. ی معیارها نقشهی استانداردسازگام سوم: 

. بر این اساس گذارند یمی بر جای ریپذ بیآسی حیاتی دارند، اثر متفاوتی بر افزایش یا کاهش ها یکاربری که با ا فاصله

ی فواصل مکانی آن ترسیم شده ها نقشهی حیاتی، حریم امنی تعریف و در اصطالح ها یکاربربرای هر الیه به نسبت 

ی حیاتی، ها یکاربرگرفتن از ی الیۀ فضای باز، با فاصلهاستثنا  به ها هیالبرای تمامی  شده فیتعرمکانی  در فروضاست. 

مثال نمایش داده  عنوان به، هیال 61، چهار مورد از 1شکل . در ابدی یمی آن کاهش ریپذ بیآسایمنی کاربری افزایش و 

 شده است.

 
 انتظامی نسبت به مراکز حیاتی -درمانی، بازار و نظامی -. همجواری کاربری تأسیسات و تجهیزات، بهداشتی9شکل 

 منبع: نگارندگان
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کردن و همچنین افزایش و همگن همگن هستند، برای استانداردسازیی واحدهای فواصل بدون ها نقشه که ییآنجا از

معتادل  1 نجتایاشده استت. کته در  استفاده 1 -6 نیبی عددی فازی با دامنۀ استانداردساز، از روش ها آنی ریپذ انعطاف

توابتع  نتوع و ها هیتال، 2جتدول  درمعادل کمترین رعایت اصول همجواری استت.  6بیشترین رعایت اصول همجواری و 

بته تتأثیر متفتاوت هریتک از  بتا توجتههتا، در این جتدول ی استانداردسازی فازی هر الیه بیان شده است.برا کاررفته به

از  هرکداممتفاوتی برای  Spreadپذیری و  یبآسهای حیاتی و حساس، از فواصل  یکاربرپذیری خطر رگانه ب61های  یهال

نمونته نمتایش  عنوان بهجدول زیر فقط توابع مربوط به عامل تأسیسات و تجهیزات استفاده شده است. در  گانه پنجعوامل 

 .شود یمداده 

 

 معیارها برای تأسیسات و تجهیزاتی استانداردساز. توابع فازی 7جدول 

 SPREED6 حریم همجواری نوع تابع فازی ها یهال

 Small2 211 2 بهداشتی و درمانی .6

 Small 111 9 صنایع و تأسیسات نفتی .4

 Small 421 6 تأسیسات و تجهیزات شهری .9

 Small 411 61 رودخانه کارون .1

 - - Linear9 فضای باز و سبز .2

 Small 421 6 مراکز مدیریتی .1

 Small 411 2 های مسافربری یانهپا .4

 Small 111 2 مسکونی .0

 Small 421 2 مذهبی .3

 Small 211 9 نظامی و انتظامی .61

 Small 411 61 تاریخی –فرهنگی  .66

 Small 421 9 بازار .64

 Small 421 4 انبار .69

 Small 421 2 آموزشی .61

 منبع: نگارندگان

 

های حیاتی که در پنج دسته قرار  یکاربرنسبت به  گانه چهاردههای  یکاربرپس از تعریف توابع فازی، برای هریک از 

تهیه شدند. در ایتن مرحلته  جدول شده در یفتعری فازی براساس نوع تابع فازی و فاصلۀ بهینۀ همجواری ها نقشهدارند، 

 نقشه تولید شده است.  61، گانه چهاردههای  یکاربر، در ارتباط همجواری با گانه پنجاز عوامل  هرکدامبرای 

ی ها نقشتهدر مرحلتۀ آختر . گانته پنجی ها یکاربری همجواری در ها نقشهی فاکتور و تهیۀ ها نقشهتلفیق مرحلۀ پنج: 

هتای  یکاربرپوشانی شده و نقشۀ نهایی مدل مکانی همجواری هم Fuzzy Overlay (Gamma)یدشده با استفاده از تول

 حیاتی به تفکیک مناطق استخراج شده است.
 

                                                                                                                                                                              
6. SPREED استپذیری یک کاربری  یبآس: ضریب کاهش یا افزایش شیب. 

4 .Smallهای  : از گزینهFuzzyMembership  در برنامۀArc gis پذیری  ها آستیب هایی است که فاصلۀ خاصی از آن است. موارد کاربرد آن در الیه

 شود. کم می SPREED براساس میزانپذیری  شیب آسیب دارد و بعد از آن، فاصلۀ

9. Linearهای  : از گزینهFuzzyMembership  در برنامۀArc gis صتورت  هتا به گترفتن از آنهایی است که فاصتله است. موارد کاربرد آن در الیه

 دهد.  پذیری را کاهش یا افزایش می خطی، آسیب
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 «فازی شده»اهواز شهر های حیاتی  یکاربرهمجواری . میزان رعایت اصول 7شکل 

 منبع: نگارندگان 

 
 های منتخب وضعیت همجواری در کاربری. مقایسه 1جدول 

 یریخطرپذ درصد رعایت درصد کاربری یتعداد کاربر همجواری

 6/1–49/1 44/1-33/1 33/1 2 خیلی زیاد

 49/1–91/1 11/1-44/1 11/1 1 زیاد

 91/1–12/1 22/1-11/1 11/96 41 متوسط

 12/1–46/1 43/1-22/1 11/21 49 کم

 46/1 از شیب 43/1کمتر از  1 1 کمی لیخ

 منبع: نگارندگان

 

 ی حیاتیها یکاربربرای  6امنج( تعریف حریم 

مکان مورد نظر، در تهاجم و تخریب دشمن قرار گیرد ممکن است موج تخریب آن به محیط دورتر از آن نیز  که یدرصورت

کاررفتته، قتدرت تخریتب متفتاوت برسد در این صورت بسته به میزان مقاومت مکان مورد نظر و همچنین نوع سالح بته

. در شتود یمنظر گرفته متر در 211 -111بین  طور متعارفی بهشهر درونیک کاربری buffer خواهد بود. شعاع تخریب 

عتالوه اینکته همتۀ ی موجود شهر اهواز و بهها یژگیوبه فضای باز موجود، تراکم ساختمانی و سایر  با توجهاین پژوهش، 

شده، برای هر کاربری حیاتی شتعاعی معتادل ی حیاتی اهواز مورد نظر هستند؛ بنابراین، براساس تشخیص دادهها یکاربر
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 599 اهواز شهر کالن در غیرعامل پدافند منظر از حیاتی های کاربری استقرار الگوی سنجش

اهواز همخوانی بیشتری داشته باشد. بر این اساس حریمی کته  شهر کالنشود، تا با واقعیت موجود  گرفتهمتر درنظر  111

متتر( محاستبه و همچنتین  111) میحتری ویژه در این ها یکاربر، سطح تراکم شده گرفتهبرای هر کاربری حیاتی درنظر 

شکل . در شود یمسنجیده  رعاملیپدافند غی همجوار از منظر هاکاربری سطح سازگاری هر کاربری حیاتی نسبت به سایر

 ، نشان داده شده است.شده فیتعری حیاتی به همراه حریم امنی که برای آن ها یکاربرمکان استقرار  1

 

                                                                                                                            
                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 
 اهواز شهر کالنی حیاتی ها یکاربر. توزیع مکانی و حریم امن 1شکل 

 منبع: نگارندگان

 

سطح تراکم خطر و سطح ستازگاری  توان یمی حیاتی، ها یکاربربا تهیۀ نقشۀ توزیع مکانی و تعیین حریم امن برای 

برای هر کاربری، هیچ نوع کاربری حیتاتی، حستاس یتا  شده نییتعرا سنجید. در این راستا، اگر در محدودۀ  ها یکاربراین 

تراکم خطر( مناسب دارد و اگر فقط یک نوع پراکنش )ی، ابی مکانبافر( ) میحرمنطقۀ مسکونی وجود نداشته باشد از لحاظ 

 111مناستب دارد و اگتر در محتدودۀ  نستبتاًکاربری حیاتی یا حساس و یا منطقۀ مسکونی واقع شود، آن کاربری تتراکم 

نامناستب دارد و  نستبتاًدو کاربری چه از نوع حیاتی یا حساس و چه از نوع مسکونی موجود باشد، تراکم  شده نییتعمتری 

 کتامالًشتر از دو کاربری حیاتی، حساس یا مسکونی دیگر نیز در حریم مورد نظر موجود باشد، نتوع پتراکنش در آن اگر بی

مفصل  طور بهکه  شده  استفادهی حیاتی از روش ماتریس سازگاری ها یکاربر. برای بررسی سطح سازگاری استنامناسب 

سطح سازگاری آن  کند یمبراساس امتیازی که کسب  ی پژوهش توضیح داده شده است. هر کاربریشناس روشدر بخش 

، یعنتی حتاالت ممکتن کته یتک کنتد یم، در این راستا سطح مورد نظر از منطق بولین و فازی پیروی شود یممشخص 

 3ناستازگار( و  نسبتاً) 1-1سازگار(،  نسبتاً) 9-4سازگار(،  کامالً) 6-1حالت امتیاز کسب کند چهار  تواند یمکاربری حیاتی 

ی حساس و ها یکاربرو نوع  شده  انیبی حیاتی ها یکاربرنتایج ماتریس سازگاری کل  4 جدول. در استناسازگار(  کامالً)

و براساس امتیازی کته از همجتواری بتا  اند شدهتفکیک مشخص  ی حیاتی قرار دارند بهها یکاربرمهمی که در مجاورت 

ی ویتژه در هتا یکتاربربر این وضتعیت تتراکم ، عالوهشود یمسطح سازگاری آن نیز تعیین  دیآ یم دستبه ها یکاربراین 

 حریم مورد نظر برای هر کاربری حیاتی مشخص شده است.
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 های حیاتی شهر اهواز یکاربرتراکم خطر( ) یپراکندگ. نتیجۀ ماتریس سازگاری و وضعیت 5جدول 

پراکندگی 
 )تراکم خطر(

سازگاری 
 نهایی

 نوع کاربری همجوار امتیاز
نوع کاربری 

 حیاتی
کاربری 
 حیاتی

 مسکونی )مهم( 9× 6= 9 سازگار نسبتاً مناسب
و  ساتیتأس

 تجهیزات
 پست برق

 مدیریتی حساس(گاز )اداره  9×  4= 1 ناسازگار نسبتاً مناسب نسبتاً
و  ساتیتأس

 تجهیزات
 پست برق

 مسکونی )مهم( 9× 6=  9 سازگار نسبتاً مناسب
 -نظامی 

 انتظامی

فرماندهی 
انتظامی 
 خوزستان

 9× 9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب نسبتاً
حیاتی(، اداره ) ینشان آتشمهم(، ) یمسکون

 حساس(مخابرات )
یسات و تأس

 تجهیزات
 پست برق

 حساس(پادگان )مهم(، ) یمسکون 4× 9=  1 ناسازگار نسبتاً مناسب نسبتاً
یسات و تأس

 تجهیزات
خانۀ  یهتصف

 9 شماره

 9× 9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب کامالً
حیاتی(، اداره ) یاستاندارحساس(، سپاه )

 حساس(پادگان )حساس(، مخابرات )
یسات و تأس

 تجهیزات
 ینشان آتش

 9× 9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب کامالً
حساس(، سپاه )حساس(، ) یزره 34لشکر 

احمر  هاللحساس(، مجتمع پادگان )
 حیاتی() ینشان آتشحساس(، )

 استانداری مدیریتی

 4× 9=  1 ناسازگار نسبتاً نامناسب کامالً
حساس(، ) یزره 34حساس(، لشکر پادگان )

 حساس() یاستاندارحساس(، ) یمارستانب
 فرمانداری مدیریتی

 فرودگاه اهواز ونقل حمل حیاتی(گاز )پمپ  9×9=  3 ناسازگار کامالً مناسب نسبتاً

 کارخانه آرد پشتیبانی حیاتی(برق )مهم(، پست ) یمسکون 9×9=  3 ناسازگار کامالً مناسب نسبتاً

 حیاتی(خانه ) تلمبهمهم(، ) یمسکون 9×9=  3 ناسازگار کامالً مناسب نسبتاً
یسات و تأس

 تجهیزات
 پست برق

 9×9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب نسبتاً
حساس(، ) یانتظاممعاونت پشتیبانی نیروی 

 حیاتی(آرد )مهم(، کارخانه ) یمسکون
یسات و تأس

 تجهیزات

پست برق 
 زرگان

 9×9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب کامالً
حساس(، پادگان )حساس(، مخابرات )اداره 
 حیاتی() ینشان آتشحیاتی(، آب )منبع 

یسات و تأس
 تجهیزات

 پست برق

 حساس(پادگان )مهم(، ) یمسکون 4× 9=  1 ناسازگار نسبتاً مناسب نسبتاً
یسات و تأس

 تجهیزات
 پمپ گاز

 9×9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب نسبتاً
 یمسکونحیاتی(، آب )حیاتی(، منبع فرودگاه )

 مهم()
یسات و تأس

 تجهیزات
 پمپ گاز

 مهم() یمسکون 9× 6=  9 سازگار نسبتاً مناسب
یسات و تأس

 تجهیزات

نیروگاه برق 
 زرگان

 9×9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب کامالً
حساس(، عاشورا )حساس(، گردان پادگان )

 حیاتی(خانه ) تلمبهحیاتی(، ) خانه یهتصف
یسات و تأس

 تجهیزات
 پست برق

 مهم(برق )پست  مهم(،) یمسکون 9×9=  3 ناسازگار کامالً مناسب نسبتاً
یسات و تأس

 تجهیزات

 خانه تلمبه
 9شماره 

 مهم() یمسکون 9× 6=  9 سازگار نسبتاً مناسب
یسات و تأس

 تجهیزات
 خانه تلمبه

 9×9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب نسبتاً
فرودگاه حیاتی(، گاز ) پمپ مهم(،) یمسکون

 حیاتی()
یسات و تأس

 تجهیزات
 منبع آب

 9×9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب نسبتاً
حیاتی(، برق )حساس(، پست پادگان )

 مهم() یمسکون
یسات و تأس

 تجهیزات
 منبع آب

 9×9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب کامالً
حساس(، پادگان )حساس(، مخابرات )ادارۀ 
 مهم() یمسکونحیاتی(، برق )پست 

یسات و تأس
 تجهیزات

 ینشان آتش
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 های حیاتی شهر اهواز یکاربرتراکم خطر( ) یپراکندگ. نتیجۀ ماتریس سازگاری و وضعیت 5جدول 

پراکندگی 
 )تراکم خطر(

سازگاری 
 نهایی

 نوع کاربری همجوار امتیاز
نوع کاربری 

 حیاتی
کاربری 
 حیاتی

 مهم() یمسکون 9× 6=  9 سازگار نسبتاً مناسب
یسات و تأس

 تجهیزات
 ینشان آتش

 9×9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب نسبتاً
یروگاه برق نحیاتی(، آب )ایستگاه پمپاژ 

 مهم() یمسکونحیاتی(، زرگان )
یسات و تأس

 تجهیزات

ایستگاه پمپاژ 
 آب

 9×9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب کامالً
حساس(، گردان عاشورا )حساس(، پادگان )

 حیاتی(برق )حیاتی(، پست خانه ) تلمبه
یسات و تأس

 تجهیزات

خانۀ  یهتصف
 6آب شماره 

 9×9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب کامالً
حیاتی(، برق )حساس(، پست پادگان )

 )حیاتی(6خانه آب شماره  یهتصف
یسات و تأس

 تجهیزات
 خانه تلمبه

 9×9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب نسبتاً
حیاتی(، معاونت نیروی آب )ایستگاه پمپاژ 

 مهم() یمسکونحساس(، ) یانتظام
یسات و تأس

 تجهیزات

ایستگاه پمپاژ 
 آب

 9× 9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب کامالً
برق حساس(، پست برق )سازمان آب و 

حیاتی(، دانشگاه شهید ) ینشان آتشحیاتی(، )
 حساس(چمران )

 مدیریتی
سازمان 

 یماصداوس

 سیلوی گندم پشتیبانی مهم() یمسکون 9× 6=  9 سازگار نسبتاً مناسب

 حیاتی() ینشان آتشمهم(، ) یمسکون 9× 9=  3 ناسازگار کامالً مناسب نسبتاً
و یسات تأس

 یزاتتجه
 پست برق

 9× 9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب کامالً
حساس(، سازمان برق )سازمان آب و 

حیاتی(، ) ینشان آتشحیاتی(، ) یماصداوس
 مهم() یمسکون

یسات و تأس
 تجهیزات

 پست برق

 حیاتی(گاز )مهم(، ایستگاه ) یمسکون 9× 9=  3 ناسازگار کامالً مناسب نسبتاً
یسات و تأس

 تجهیزات
 یسات گازتأس

 9× 9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب نسبتاً
حیاتی(، پمپاژ گاز )یسات تأسمهم(، ) یمسکون

 حیاتی(فاضالب )
یسات و تأس

 تجهیزات
 ایستگاه گاز

 حیاتی(برق )مهم(، پست ) یمسکون 9× 9 = 3 ناسازگار کامالً مناسب نسبتاً
یسات و تأس

 تجهیزات
 پست برق

 - 1 سازگار کامالً مناسب
یسات و تأس

 تجهیزات
 خانه یهتصف

 حیاتی(گاز )مهم(، ایستگاه ) یمسکون 9× 9=  3 ناسازگار کامالً مناسب نسبتاً
یسات و تأس

 تجهیزات
 پمپاژ فاضالب

 9 ×9=  3 ناسازگار کامالً مناسب کامالً
برق حساس(، پست برق )سازمان آب و 

حیاتی(، دانشگاه شهید ) ینشان آتشحیاتی(، )
 مهم() یمسکونحساس(، چمران )

یسات و تأس
 تجهیزات

 ینشان آتش

 مهم() یمسکون 9× 6=  9 سازگار نسبتاً مناسب
یسات و تأس

 تجهیزات
 خانه یهتصف

 مهم() یمسکون 9× 6=  9 سازگار نسبتاً مناسب
یسات و تأس

 تجهیزات
 خانه یهتصف

 9× 9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب نسبتاً
 ینشان آتشحیاتی(، عبداهلل )کوت  خانه هیتصف

 حیاتی()
و  ساتیتأس

 تجهیزات
 پست برق

 9× 9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب نسبتاً
حیاتی(، برق )حیاتی(، پست ) ینشان آتش

 مهم() یمسکون
و  ساتیتأس

 تجهیزات
 خانه هیتصف

 عبداهللکوت 

 9× 9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب نسبتاً
برق حیاتی(، پست عبداهلل )کوت  خانه هیتصف

 حیاتی()
و  ساتیتأس

 تجهیزات
 ینشان آتش

 مهم() یمسکون 9× 6=  9 سازگار نسبتاً مناسب
و  ساتیتأس

 تجهیزات
 پست برق

 ادامۀ
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 های حیاتی شهر اهواز یکاربرتراکم خطر( ) یپراکندگ. نتیجۀ ماتریس سازگاری و وضعیت 5جدول 

پراکندگی 
 )تراکم خطر(

سازگاری 
 نهایی

 نوع کاربری همجوار امتیاز
نوع کاربری 

 حیاتی
کاربری 
 حیاتی

 4× 9=  1 ناسازگار نسبتاً نامناسب کامالً
حساس(، انبار )حساس(، ) یمسافربر انهیپا

 مهم() یمسکونحساس(، پادگان )
 کارخانه آرد پشتیبانی

 کارخانه آرد پشتیبانی حیاتی(برق )پست  9× 9= 3 ناسازگار کامالً مناسب نسبتاً

 مهم() یمسکونحیاتی(، برق )پست  9× 9=  3 ناسازگار کامالً مناسب نسبتاً
و  ساتیتأس

 تجهیزات
 پمپ گاز

 مهم() یمسکونحیاتی(، ) خانه هیتصف 9× 9=  3 ناسازگار کامالً مناسب نسبتاً
و  ساتیتأس

 تجهیزات
 دکل مخابرات

 9× 9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب نسبتاً
 جیبسحیاتی(، اداره کل مخابرات )دکل 

 مهم() یمسکوننظامی(، )
و  ساتیتأس

 تجهیزات
و  ساتیتأس

 پست برق

 مهم() یمسکونحساس(، نفت )انبار شرکت  9×  4= 1 ناسازگار نسبتاً مناسب نسبتاً
و  ساتیتأس

 تجهیزات
 دکل مخابرات

 مهم() یمسکونحیاتی(، گاز )پمپ  9× 9=  3 ناسازگار کامالً مناسب نسبتاً
و  ساتیتأس

 تجهیزات
 پست برق

 مهم() یمسکون 9× 6= 9 سازگار نسبتاً مناسب
و  ساتیتأس

 تجهیزات
 ینشان آتش

 9× 9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب کامالً

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

 مهم() یمسکون

و  ساتیتأس
 تجهیزات

 خانه هیتصف

 9× 9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب کامالً
 خانه هیتصفحساس(، کارون )ناحیه صنعتی 

 مهم() یمسکونحیاتی(، آب )حیاتی(، منبع )
و  ساتیتأس

 تجهیزات
 آب منبع

 9× 9=  3 ناسازگار کامالً نامناسب کامالً
 خانه هیتصفحساس(، کارون )ناحیه صنعتی 

 مهم() یمسکونحیاتی(، آب )حیاتی(، منبع )
و  ساتیتأس

 تجهیزات
 آب منبع

 صنایع سنگین پشتیبانی حیاتی(برق )پست  9× 9=  3 ناسازگار کامالً مناسب نسبتاً

 مهم() یمسکونحیاتی(، ) ینسنگصنایع  9×  9=  ناسازگار کامالً مناسب نسبتاً
و یسات تأس

 یزاتتجه
 پست برق

 مهم() یمسکون 9× 6= 9 سازگار نسبتاً مناسب
و یسات تأس

 یزاتتجه
 پمپ گاز

 مهم() یمسکون 9× 6= 9 سازگار نسبتاً مناسب
و یسات تأس

 یزاتتجه
 پست برق

 منبع: نگارندگان

 

ی بررسکیفی  طور به های حیاتی از نظر همجواری، سطح سازگاری و وضعیت پراکنش یکاربروضعیت  4جدول در 

های گوناگونی از سطح سازگاری و تراکم قرار دارند؛ بنابراین، برای گستردگی دید و افزایش  یفطها در  یکاربرشده و این  

 0جدول ی در قالب طورکل بهکمی و  صورت به های حیاتی از منظر پدافند غیرعامل یکاربرتسلط بر وضعیت موجود، 

 .اند شدهتشریح 

 

 

 
 

 ادامۀ



 595 اهواز شهر کالن در غیرعامل پدافند منظر از حیاتی های کاربری استقرار الگوی سنجش

 اری و پراکندگیهای حیاتی از لحاظ سازگ یکاربر. تعداد و درصد 2جدول 

 وضعیت سازگاری وضعیت پراکندگی

 کامالً

 نامناسب

 نسبتاً

 نامناسب

 نسبتاً

 مناسب
 مناسب

 کامالً

 ناسازگار

 نسبتاً

 ناسازگار

 نسبتاً

 سازگار
 سازگار

شهر  تعداد 6 64 2 11 69 63 64 61

 درصد 44/6 10/41 14/0 31/10 16/44 42/94 10/41 69/41 اهواز

 منبع: نگارندگان

 

ناستازگار  کتامالًی حیاتی جانمتایی ها یکاربردرصد  13/1اهواز حدود  شهر کالنکه در سطح  دهد یمنشان  0جدول 

ی هتا یکتاربررعایت نشده و با  اصالًی مورد نظر است ها یکاربرمتری که یک حریم امن برای  111دارند، یعنی فاصلۀ 

ی حیاتی حداقل در همسایگی یک کاربری حیاتی دیگر ها یکاربردرصد  13/1همجوار سازگاری مناسبی ندارند و نزدیک 

ی هتا یکتاربر. دهتد یمتی شهر را افتزایش ریپذ بیآسو خطرپذیری و  استخطرزا  رعاملیغقرار دارند که از نظر پدافند 

ی از ی حیتاتها یکاربردرصد از  69/41ی نسبت به سطح سازگاری دارد، فقط تر مناسبحیاتی از لحاظ پراکندگی وضعیت 

ستطح  4شکل یکسان است. در  باًیتقرها و سطح تراکم در دیگر حالت دنامناسب هستن کامالًتراکم خطر( پراکنش )لحاظ 

ی ویژه در ها یکاربروضعیت تراکم  0شکل اهواز نشان داده شده، همچنین در  شهر کالنی حیاتی در ها یکاربرسازگاری 

حریم امن برای هر کاربری حیاتی نمایان است، هرچه سطح تراکم افزایش یابد، حریم مورد  عنوان به شده فیتعرمحدودۀ 

 است. رتریپذ سکیرو  تر ناامننظر 
 

 

                                                                                                                            

  
 ی همجوارها یکاربری حیاتی نسبت به ها یکاربر. سطح سازگاری 5 شکل

 منبع: نگارندگان
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 ی حیاتیها یکاربری ویژه در حریم ها یکاربر. تراکم 2 شکل

 منبع: نگارندگان
 

، اند نشتدهیکستان پختش  طور بتهاهتواز  شهر کالنهای حیاتی در سطح  یکاربرپیداست که  0و  4ی ها نقشهمطابق 
کته منتاطقی کته در طتوریزیادی دارند، بهنظمی  یبهای همجوار در گسترۀ وسیعی  یکاربرهمچنین از نظر سازگاری با 

های حیاتی موجود در آن زیادتر هستند و هم از نظر پراکنش و سازگاری با  یکاربرشمال شرقی شهر قرار دارند هم تعداد 
ی دارد. برای تر مناسبی غربی و شرقی شهر، وضعیت ها قسمتهای همجوار در شرایطی نامناسب قرار دارند، اما  یکاربر

جدول بندی نیز انجام شود. در ی مناسب، بهتر است که یک بررسی مختصر در شکل منطقهبند بودجهو  زمانمندرسیدگی 
 است. شده  مشخصاهواز به تفکیک  شهر کالنهای حیاتی در سطح مناطق  یکاربروضعیت پراکنش و سازگاری  3

 

 ی حیاتی به تفکیک مناطقها یرکاربتعداد( سازگاری و پراکندگی ) تیوضع. 4جدول 

 وضعیت سازگاری وضعیت پراکندگی

 کامالً

 نامناسب

 نسبتاً

 نامناسب

 نسبتاً

 مناسب
 مناسب

 کامالً

 ناسازگار

 نسبتاً

 ناسازگار

 نسبتاً

 سازگار
 سازگار

 یک ۀمنطق 6 - 6 - 4 6 - -
 منطقۀ دو - - 4 9 - 6 6 9

 منطقۀ سه - 9 - 62 9 2 1 2

 منطقۀ چهار - 9 - 3 1 1 6 4
 منطقۀ پنج - - - 9 - - 9 -
 منطقۀ شش - 6 6 4 6 4 - 6
 منطقۀ هفت - 6 6 4 6 1 6 9
 منطقۀ هشت - 4  4 4 4 - -
 مجموع در شهر اهواز 6 64 2 11 69 63 64 61

 تعداد کل 20

 منبع: نگارندگان
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96.402 

 

 

 

 

96.690 



 594 اهواز شهر کالن در غیرعامل پدافند منظر از حیاتی های کاربری استقرار الگوی سنجش

آمده،  3های ویژه و سطح سازگاری در هر منطقه براساس آماری که در جدول  یکاربربا درنظرگرفتن سطح تراکم 

 توان خطرپذیرترین مناطق را به ترتیب زیر مشخص کرد. یم

 
 ی خطرپذیرترین مناطق شهریبند رتبه. 61جدول 

منطقۀ 

 یک

منطقۀ 

 هشت

منطقۀ 

 شش

منطقۀ 

 پنج
 منطقۀ دو

منطقۀ 

 هفت

منطقۀ 

 چهار
 منطقۀ شهری منطقۀ سه

 یریخطرپذرتبه  6 4 9 1 2 1 4 0

 منبع: نگارندگان

 

 یریگ جهینت

اهتواز از منظتر پدافنتد  شتهر کالنخصتوص مراکتز حیتاتی ( بتهو مهمحیاتی، حساس ) ژهیوی ها یکاربردرمورد  تاکنون

غیرعامل شهری تحلیل جامعی صورت نگرفته استت؛ بنتابراین، بتا توجته بته موقعیتت ژئواستتراتژیک، ژئواکونومیتک و 

شتود. ی بعدی احساس متیها پژوهششروعی برای انجام  عنوان به، ضرورت انجام این پژوهش شهر کالنژئوکالچر این 

و جدید است و با توجه به موقعیت  بر زمانزندگی شهری وابسته به کاری جدی، پایداری  اساستعیین نقاط حیاتی که در 

جتوان  شتهر کالنی آینتدۀ ایتن نوع بتهاهتواز،  شهر کالنجغرافیایی و ایدئولوژی جمهوری اسالمی ایران و شرایط خاص 

 وابسته به این موضوع خواهد بود.

 قراری ویژه مورد بررسی ها یکاربراتی نسبت به سایر ی حیاتی، موقعیت هر کاربری حیها یکاربردر بررسی پراکنش 

بترای هتر  شده نییتعی حیاتی، حساس و منطقۀ مسکونی در حریم ها یکاربراست، بدین معنا که با توجه به تعداد  گرفته

 01/1کاربری حیاتی، سطح تراکم و پراکندگی آن مشخص شده است. از برآیند این پتژوهش مشتخص شتد کته حتدود 

درصتد از  13/1ی حیاتی از نظر رعایت اصول همجواری در وضعیت مناسبی قترار نتدارد و همچنتین نزدیتک ها یکاربر

ناسازگار  کامالًی همجوار شرایط ها یکاربرکاربری نسبت به  11کاربری انتخابی،  20ی حیاتی یعنی از مجموع ها یکاربر

، کنتد یمتی و گستترۀ آن نیتز افتزایش پیتدا ریپذ بیآستدارد، با توجه به این موضوع مهم در صورت وقوع حادثه، میزان 

کتاربری حیتاتی در وضتعیت  6سازگار و فقط  نسبتاًکاربری وضعیت  64ناسازگار دارند،  نسبتاًکاربری، شرایط  2همچنین 

 ، قرار دارد.شده فیتعری موجود در محدودۀ ها یکاربرسازگار با  کامالً

ی ویژه در محدودۀ مورد نظر شرایط کتامالً نامناستب دارد و فاصتلۀ ها یکاربرلحاظ تراکم کاربری از  61در مجموع، 

ی حیتاتی در هتا یکاربراز این  هرکدامکرده است، رعایت نشده و ی تعیین ها یکاربرمتری که یک حریم امن برای  111

 .دان دادهنامناسب را شکل  کامالًکه تراکمی  دارند کاربری حیاتی یا حساس دیگر 9همسایگی، حداقل 

کتاربری، متوقعیتی کتامالً  69مناسب و  نسبتاًکاربری در شرایط  63نامناسب،  نسبتاًکاربری در وضعیت  64همچنین 

امنیت شهر و شتهروندان  نیتأماهواز برنامۀ جامع دفاعی برای  شهر کالن، شده انجامی ها یبررسمناسب دارند. با توجه به 

اهتواز از لحتاظ توزیتع مکتانی،  شتهر کالنی از ا عمتدهبختش  در زمان بروز حمالت احتمالی از ستوی دشتمن نتدارد و

یری باالیی دارند. بر این استاس توستعه و گستترش فضتایی ایتن شتهر نیازمنتد بتازنگری و خطرپذهای حیاتی،  یکاربر

 شود: یم. همچنین پیشنهاد استهای حیاتی، ضروری  یکاربربخشی رشد هوشمند، برای ی به شکلده جهت

 های حیاتی تدوین شود؛ یکاربرطرح جامع پدافند غیرعامل برای  -

هتای  یکاربرتتراکم بتاالیی از  ها آنها که در محدودۀ  یکاربرپذیری، برای برخی از  یبآسکاهش گسترۀ  منظور به -

 یابی مجدد انجام شود؛ نمکاحیاتی، حساس یا منطقه مسکونی وجود دارد، 

 ناسازگار هستند؛ نسبتاًناسازگار یا  کامالًهای همجوار خود  یکاربرهایی که با  یکاربرجانمایی مناسب  -
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ی و رستان آبیستات تأسی گتاز، هتا پمپی بترق، ها پستتهای حیاتی شهر نظیر  یانشرحفاظت و حمایت دائم از  - 

 ها؛ خانه یهتصف

 ماندن؛یما برای پنهانصداوسهای حیاتی مدیریتی نظیر استانداری، فرمانداری و  یکاربرپوشش مناسب برخی  - 

 پذیری در مواقع بحران و خطر. یبآسکاهش  منظور بههای حیاتی  یکاربریی تمرکززداپراکندگی و  -
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