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 یشهر یرعاملاز منظر پدافند غ یژهو های یکاربراصول مجاورت  سنجش

 1در شهر اهواز ها یمارستانب یهمجوار مطالعة

 

 اهواز چمران شهید اهدانشگ شهری، ریزی برنامه و جغرافیا استادیار -چشمه ده محمدی مصطفی

 اهواز چمران شهید دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا دانشیار -فیروزی محمدعلی

 اهواز چمران شهید دانشگاه شهری، ریزی هبرنام و جغرافیا ارشد کارشناس -دزکی نظرپور رضا

  

 12/08/1394: نهایی تأیید  02/05/1394: مقاله پذیرش

 

 چکیده
 شهرها کالن پذیری یبدر کاهش آس ینقش مهم یشهر های کاربری بهینة یزیر برنامه امروزه

از جمله  ها یکاربر یبرخ ،بین این در. دارد انسانی و طبیعی مخاطرات و حوادث برابردر

 های یکاربر دنبواز  یناناطم ،رو ینادارند. از  یشهر یآور تابدر  ینقش حساس ها یمارستانب

 یها راهاز  یکی. شود می ها آن پذیری یبآس کاهش موجب یکاربر ینبا ا یهمجوارخطرساز در 

از  ها یمارستانب یهمجوار در ناسازگاری یا یسازگار یترعا یزانم یبررس ،یناناطم ینقق اتح

در کاهش  یرنظامیاز اصول و اقدامات غ یا مجموعه عنوان به یرعاملمنظر پدافند غ

در  یاصول همجوار یترعا یزانحاضر شناخت م یقتحق هدف .است یشهر پذیری یبآس

 براساس تحقیق روش. است یرعاملپدافند غ یدگاههواز از دشهر ا مناطق کالن های یمارستانب

 یزن ها داده یروش گردآور و یلیتحل -یفیتوص روش و ماهیت نظر از و کاربردی -نظری هدف

. مدل بوده است یمکان یها دادهاز بانک  یریگ بهره و یدانیم یها برداشت و یا کتابخانه

 در 9/0( Gammaگاما )و از عملگر  ( بودهfuzzy logic) یفازمدل منطق  کاررفته به

 یترعا میزان ،پژوهش این نتایج براساس .است شده استفاده یاطالعات هایالیه همپوشانی

بوده درصد  29متوسط  طور به اهوازشهر  های یمارستانبدر  یرعاملپدافند غ یاصول همجوار

و  ینرصد کمترد 21با  چهار ةطقمن های یمارستانب یزن ،مناطق ینب یسهو در مقا است

پدافند  یاصول همجوار یترعا یزانم یشتریندرصد ب 40شش با  ةطقمن های یمارستانب

 ناسازگاری از نشان هاینقشه از همجوار یلتحل ،همچنین. اند دادهرا به خود اختصاص  یرعاملغ

 ةپهن در جنوبی -شمالی و شرقی -غربی مرکزی محور در همجواری اصول رعایت عدم و

 .دارد اهواز یاییجغراف

 

  .اهواز شهر یرعامل،غ پدافند یمارستان،ب ی،همجوار اصول: کلیدی یها واژه

                                                                                                                                                                                            
 اهواز شهر کالن در غیرعامل پدافند منظر از ویژه های کاربری پذیری آسیب میزان سنجش عنوان با ارشد کارشناسی نامة پایان از برگرفته پژوهش این. 1
 .است( درمانی و بهداشتی کاربری: موردی نمونة)

 9132158511: مسئول نویسنده Email: m.mohammadi@scu.ac.ir 
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 مقدمه

شهرها در ابعاد  ی،شهر یاتح یچیدگیهمسو با پ یراز ید؛نام یزشهر ن پذیری یبآس عصر توان یمرا  1پسامادرشهری عصر

 رو روبه دیگر یسو از «امنیتی -یاجتماع یها بحران»و  وس یکاز  «ای فناورانه یها بحرانو  یعیمخاطرات طب»مختلف با 

 ةیپا یازهایناز  یکیرا  یتو امن یمنیا یازها،ن مراتب سلسلهبا طرح  2ماسو آبراهام. (54: 1393 ،چشمه ده محمدیهستند )

و  گذاران یاستسنگاه  در خوانده است. یشهروند یشآسا نیاز یشپرا  یمنی( و ا33: 2007 برگ، وندن) دانسته یجوامع بشر

ینبرا .است محور انسان یزیر برنامه یبرا یجهان ةجامع های فرض یشپ ترین یاساساز  یکی یشهر یمنیا ،نظران صاحب

 یدربرابر الگوها یرعاملپدافند غ .اند کرده یبه آن طراح یابیدست یرا برا ای ینهبه یراهبردها یشهر یزانر برنامه اساس،

اند  کرده یشنهادپ یشهر یزانر برنامهاست که  یشهر یفضاها سازی یمنا یراهبردها ینتر مهماز  یشهر یریغالب خطرپذ

 یژهو های یکاربرو مجاورت  یدر همجوار یتو امن یمنیاصول ا کردن لحاظ با دفاعی شهرسازی (.263: 2011 الن،)

مواجهه با مخاطرات  در پذیری بیآسکاهش  منظور به یشهر یاراض کاربری بهینة یزیر برنامهدر  (همم و حساس حیاتی،)

 بهینة ریزی برنامه امروزه ،رو ینا از مخاطرات است. یرشمستعد پذ یشهرهادر  ویژه به یرعاملدفاع غ راهبردهایاز  یاحتمال

حوادث و مخاطرات  دربرابر شهرها کالن یژهو به یمناطق شهر پذیری یبدر کاهش آس یمهم شنق شهری های کاربری

 و حساس های کاربری صحیح یابی مکان به توجه ینهبه یزیر برنامه این یها مؤلفه ینتر از مهم یکی. اردد یو انسان یعیطب

 (.126: 1391 خمسلویی، جوزی و تقوایی) استه آندر  یاصول همجوار یترعا و حیاتی

 ویژه به ییطمح یاهخطر کاهش موجب یخطرساز در مناطق شهر های کاربری نبودو  ها یهمجوار یترعا ،رو ینا از

از  یکی یو درمان یخدمات بهداشت ،میان این در(. 590: 1390 عاشورلو، و رحمتی قائدد )وش میزمان وقوع جنگ  در

: 1392 ،دیگرانو  خاکپوراندازد ) می خطرشهروندان را به  متسالبه آن  نداشتن دسترسی که است حساس های یکاربر

 تهران، در بیمارستان سهمقدس )در هشت سال دفاع  ییو صحرا یرشه های یمارستانقرارگرفتن ب هدف دلیل به(. 2

 آمریکا، با جنگ در عراق های بیمارستان(، صحرایی بیمارستان پنج و میانه مالیر، سردشت، اهواز، شهرهای بیمارستان

 افزایشامن  ایه یمارستانبه ب یازن روزه، 52 و 33، 22 های جنگ در غزه های بیمارستان و لبنان جنوب های بیمارستان

 ازپیش یشببحران  یطبه مردم در شرا یموقع مجروحان و امدادرسان و درمان به یدگیرس ةمسئل ،شرایط این. در است یافته

 سو یک از ها یمارستانبدر  یرعاملغ پدافند همجواری اصول رعایت یتاهم ،رو ینا(. از 2: 1392 خیرآبادی،د )شو یروشن م

 امکان و دهد میبحران را کاهش  یامدهایپ یگرد یاز سو و دهد می یشمان بحران افزامجموعه را در ز یتوان دفاع

 .(2: 1391 ،دیگرانو  بخشیسازد ) می فراهم هزینه کمترین با را دیده آسیب مناطق و افراد آوری تاب

آن  در یانجه ةشد شناختهبحران  48بحران از  31وقوع  و ایران یکژئواکونوم -راتژیکژئواست موقعیت دلیل به

 یشپو است و یافته افزایش یرانیا هایشهر یریاز سطح و تنوع خطرپذ یناش های یچیدگیپ ،(26: 2008 3،ملل سازمان)

 یها کانون یریگ شکل ساز ینهزمکه  (284: 1388 ،چشمه ده یو محمد رهنماییاست ) طلبیشهرگرا و تمرکز یتیجمع

 گونه ینااز  یکی اهواز شده است. یرمترقبهغاطرات و حوادث مخ دربرابر ناایمن -یشهرها کالن ویژه به -یشهر

 یگاهنفر، جا یلیونم یکاز  یشب یتجمع ،(213: 1391 اهواز، شهر شهرداری) یمارستانب 20 وجود که شهرهاست

 ینا برایساز  انسان یبحرانموجب  آن یمرز یتاز موقع یناش خطرهایآن در استان و کشور و  یاسیس و یاقتصاد

 لاصو وضعیت بررسی یتها، اهم بروز بحران صورتدر بهداشتی و امدادرسانی خدمات به نیاز. است شدهر شه کالن

 .است کرده چندبرابررا  شهر کالن این های یمارستانبمجاورت در 

                                                                                                                                                                                            
1. post metropolitan 
2. Maslow 
3. United Nation 
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و  یدر سطح مل یو راهبرد یکژئواستراتژ یتموقع ااهواز ب شهر کالن درصورت است:  ینبه ا حاضر یقتحق پرسش

 ؟است چگونه آن های یمارستانببر  یدبا تأک ژهیو های یکاربر دراصول مجاورت  یترعا میزان ،یالملل ینب

 

 ینظر یمبان

 در ایمنی دامنة و سطوح که یدرحال ،دارد وجود پذیری یبآس از ضریبی مفروض فضای هر در ،پذیری یبآس نظریة براساس

 یبا الگو ههو مواج یآمادگ برای پایدار راهبردی درحقیقت( عدفاپدافند ). است نشده توزیع یکنواخت طور به فضا آن سطح

 یبرا سازوکاری بهوجود دارد و  یبآس یبرا یدیتهد یعنیاست؛  یدو تهد یببه آس یواکنش اساساز است و پذیری یبآس

با  هدر مواجه یارندگبازد راهبرد یااضطرار  یطدر شرا آمادگی راهبرد یرعاملغ پدافند ،رو ینااست. از  یازدفاع در مقابل آن ن

 یریغالب خطرپذ یدربرابر الگوها غیرعامل دفاع (.55: 1393 ،نیا موحدیاست ) فناورانهو  یعیطب ،ساز انسانمخاطرات 

 پدافند(. 33: 2011 الن،است ) یشهر یزانر نزد برنامه یشهر یفضاها سازی یمنا یراهبردها ینتر از مهم یشهر

)سازمان پدافند  یبازدارندگ راهبرد یا( 18: 2009 الکساندر،) 2اضطرار یطدر شرا یآمادگ راهبرد که 1شهری غیرعامل

و  یعیطب یها حفاظت دربرابر بحران یشهروندان برا یازبه ن پاسخگویی شود، می شناخته نیز( 32: 1388 یرعامل،غ

 ی)محمد گیرد یبرمرا در یکو تکنولوژ یکاکولوژ ی،کالبد یریمتنوع خطرپذ یها طهیح و است شهری ای رانهوفنا

حساس  یاتی،)ح یژهو های یکاربر یهمجواردر  یتو امن یمنیبا لحاظ اصول ا یدفاع ی(. شهرساز187: 1392چشمه،  ده

در  یژهو به یرعاملدفاع غ یراهبردهااز  ی،در مواجهه با مخاطرات احتمال پذیری یبمنظور کاهش آس به 3(و مهم

 موجبکه  ای یرمسلحانهاقدامات غ مجموعه ،درکل. (205: 2005 لی،فرناست )مخاطرات  یرشمستعد پذ های یشهر

 و خصمانه عملیات مقابل درکشور  های یانو شر یزاتو تجه یساتها، تأس ساختمان ی،انسان یروین پذیری یبآس کاهش

: 1393 ،انی یدریحشود ) یم یدهنام یرعاملغ پدافند د،شو می غیرطبیعی سوانح از ناشی مخاطرات کاهش یا دشمن مخرب

 لن،؛ 2007 4،بحران مدیریت فدرالی آژانس)کرد  اشاره یرز موارد به توان یمالزامات حاکم بر آن  ینتر مهمجمله  از (.39

 (:1390 ،دیگرانبهتاش و  ؛1385 غیرعامل، پدافند سازمان ؛2002 5،الکساندر؛ 2003

 یساز سبکدر فضا و  یتو فعال یتتقرار جمعاس ةبهین مقیاس تعیین ،شهر یایدر جغراف یمنا یها عرصه انتخاب. 1

 ؛آن

  ؛یدهاتهدعملکردها متناسب با  یعدر توز پراکندگی. 2

  ؛یشهر عملکردیتک مراکز به بخشیو شکل یساز کوچک. 3

  ؛یچندمرکز یبه شهرها یبخش شکلو  تمرکززدایی. 4

  ؛حساس و مهم یاتی،ح یها سازه سازی یمناو  یساز مقاوم. 5

 .یژهو های یکاربردر  یول همجواراص رعایت. 6

 در مکانی معیارعبارت است از  یدفاع یشهرساز یادینبن از اصول یکی عنوان به ها یکاربر همجواری ،اساسبراین

 دشو یم سنجش یراشهریو پ یشهر های یکاربر یرسا با ارتباط در کاربری یک ةینبهکه با آن مکان  زمین کاربری

 ،گیرند یمقرار  یکدیگرنفوذ  ةحوزکه در  هایی یکاربر ،همجواری اصل در. (238: 1394 ا،نیحیدریو  چشمهده محمدی)

 ،یشهرساز ی،شامل فن یدفاع شهر الزامات و باشندمنطبق  یکدیگربا  یعملکرد یو همخوان سنخیت نظر از باید

                                                                                                                                                                                            
1. Civil Passive 

2. Emergency Preparedness 

3. Special urban land use(Vital, Sensitive and important) 

4. Federal Emergency Management Agency 
5. Alexander 
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 یزانم به یشهر یرعاملند غدر بحث پداف یژهو های یکاربر یهمجوار یتشده باشد. اهم یدهدر آن د یمنیو ا یبهداشت

 ینب یو همجوار یسازگار اصول نکردن رعایت. (109: 2014 فما،گردد ) برمیاز بروز حوادث  یتلفات و خسارات ناش

 یشو افزا یسکر ییافزا همتلفات،  وخسارات  یزانم یشافزا راستایدر  عاملی بحران، بروز یندر ح یژهو های یکاربر

 گازهای انتشار و انفجار ،یسوز آتشمانند  (134: 1392 ،فشارکی) یهثانو یها بحران یشیداپ نهایتدربحران و  ةدامن

 .است سمی و آالینده

 

 (ها یمارستانببر  تأکید با) یژهو های یکاربرو  یرعاملغ دافندپ

 و یشهر یفضاها یمنیا درجة در ها یکاربر از یبخش ،یرمسکونیغ یها یکاربر انیم از و غیرعامل پدافند منظر از

 با ها کاربری این. دارند نام ژهیو یکاربر ها یکاربر نیا. دارند یا کننده نییتع و حساس نقش شهرها یریپذ دفاع

 یا مادی ارزش و بحران حین کاربری خطرسازبودن یا امدادی نقش سفر، تولید میزان ،یعملکرد یها شاخص کردن لحاظ

 یبند دسته. شوند می تعیین مخاطرات با مواجهه در( 287: 1392 چشمه، ده محمدی) کاربری یفرمانده و معنوی

ها  ساختمان یطراح 2800 نامة نییشده در آ ارائه یو براساس الگو یمالحظات دفاع شهر یمبنا بر ژهیو یها یکاربر

شامل  1:یاتیز حکمرا (الفشرح است:  ینساختمان به ا یمقررات مل 21مبحث  نویس یشپ( و 1392دربرابر زلزله )

(. 1392 مسکن، و ساختمان مطالعات)مرکز  است ادیز یلیخ تیبا اهم یو فرامل یمل یعملکرد اسیبا مق هایی یبرکار

 هایی یکاربر شامل 2:مهم زکمرا( جاست.  ادیز تیبا اهم یمل یعملکرد اسیبا مق هایی یکاربرشامل  حساسز کمرا (ب

از منظر دفاع  ،درحقیقت (.1392ات ساختمان و مسکن، )مرکز مطالع شود می ادیز تیبا اهم یمحل یعملکرد اسیبا مق

و  شود پذیری یبآس یزانم حداقل موجب یدر زمان بحران احتمال یدبا برده نام های یکاربرو مجاورت  یهمجوار یشهر

 رعایت(. 21: 1392 اصل، صالحی و پیرید )شون ها یکاربر یرسا یبرا یریخطرپذ ةدامن یشبحران و افزا یدسبب تشد

 جملةکه از  یابد می دوچندان یتاهم بحران زمان در ها آنحساس  نقش علت به ها یکاربر از برخیدر  یهمجوار اصول

در  یکاربر یناخص اشاره کرد. ا طور به یمارستانب یکاربراعم و  طور به یو درمان یبهداشت های یکاربربه  توان یم ها آن

 یکاربر ییجانما ،رو ینا از(. 23: 2003 الن،دارد )و شهروندان شهر  یآور تاب یشرا در افزا یزمان بحران نقش اصل

 گونه ینامناسب از  ةفاصل یتمتعارض و متضاد و رعا های یکاربر یگرآن با د شدناز همجوار یریو جلوگ یمارستانب

از و  شود میبهتر  یرسان خدمات موجبهم در زمان بحران  و کند میکمک  یبه حفظ و دوام کاربر هم ها یکاربر

با  ها یمارستانبمکان  یبررس یتاهم ،رو ینا(. از 7: 1391 ،دیگرانو  یردل زاده ینحسکاهد ) می زیادیتا حد  پذیری یبآس

 .دشو یم مشخصکامالً  یشهر یرعاملپدافند غ یتوجه به اصول همجوار

 

 پژوهش قلمرو

 3دارد یشهر ةمنطق 7 یلومترمربعک 222 وسعت باکه  است ،خوزستان استان مرکز اهواز،شهر  حاضر پژوهش قلمرو

 نفر بوده است 1122021( 1390) یسرشمار یندر آخر شهر این جمعیت (.63: 1393 ،دزکی نظرپور)
 یران،مرکز آمار ا) 4

 نظام. 1داشته است:  یراهبرد یتیهمواره موقع یشهر یزیر در نظام توسعه و برنامه زیر یلبه دال اهواز (.1390

 یک،از نظر ژئواکونوم راهبردی موقعیت. 2 ؛(یو دفاع یدانشگاه ی،صنعت ی،کشاورز ی،ماتخد -ی)ادار چندعملکردی

                                                                                                                                                                                            
1. Vital Center 

2. Important Center 

 .شد کارون جدید شهرستان مرکز و شد جدا آن از( عبداهلل کوت) پنج منطقة 1391 اریخت در اما داشت، شهری منطقة هشت 1391 سال تا اهواز شهر .3

 .است عبداهلل کوت جدید شهر جمعیت ساباحت اب 1390 سال سرشماری تا پنج منطقة تفکیک عدم علت به. 4
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خرده  وجود. 4 ؛مختلف( یقوم یها گروه یزش)آم یو فرهنگ یاجتماع بافت. 3 ؛یدروپلیتیکهو  ژئوکالچر یک،ژئواستراتژ

 ةبه منطق یو بهداشت یدرمان یده خدمات. 5 ؛شهر( یو گستردگ یمکان های یژگیواز  ناشی) یشهر دفاع یب یفضاها

 18 شهر این ،1393 سال تا (.132: 1393 نیا،حیدری) (فارس یجخل ةحوز کشورهای برخی حتیکشور )جنوب غرب 

 اجتماعی، تأمین به بیمارستان دو پزشکی، علوم دانشگاه به بیمارستان شش وابستگی لحاظ از که است هداشت بیمارستان

 اند بوده دیگر های ارگان و ها سازمان نظارت تحت دیگر بیمارستان شش و اند وابسته یخصوص بخش به بیمارستان چهار

 (.96: 1393 دزکی، نظرپور)

 

 
 اهواز  شهر های یمارستانب یتموقع .1شکل 

 نگارندگان: منبع

 پژوهش روش

اطالعات  یراست. ابزار گردآو یلیتحل -یفیو روش، توص تیو از لحاظ ماه یبراساس هدف کاربرد حاضر پژوهش

 ةیالبا  ها مارستانیب جوارهم یها یکاربر قیتطبو  ها مارستانیب تیشامل برداشت موقع یدانیمطالعات م و کتابخانه

شده است. مدل  دهاستفا( ARC GIS و EXCEL) یافزارها اطالعات از نرم لیتحل منظور بهبوده و  موجود یاراض یکاربر

( GAMMAگاما )عملگر  از و بوده نینامع و تار منطق ای( FUZZY LOGIC) یفازمدل منطق  قیتحق نیا در کاررفته به

ذکر است  انیشا. است شده استفاده یهمجواراصول  تیرعا زانیم لیمؤثر در تحل یها هیال یهمپوشان در 9/0

 اساسنیو برا اند شدهانتخاب  منیا یو همجوار یدفاع ی( با توجه به اصول شهرسازها یکاربرمنتخب ) یها شاخص

منتخب و نوع تابع آن  یها یکاربر ،1 جدول در. اند داشته انتخاب تیاولو در( حساس و یاتیح)مهم،  ژهیو یها یکاربر

 .است دهشمشخص 

 

 نامعین و تار منطق یا( FUZZY LOGIC) یفاز منطق مدل با یهمپوشان

اقدام در  منظور به ربا اولین برای را یهنظر ینا یکا،آمر یو استاد دانشگاه برکل یرانیدانشمند ا زاده، یعسکر لطف پرفسور

 راو مبهم  یقنادق های یستمو س یرهاو متغ یماز مفاه یاریبس تواند می یهنظر ین. ادادارائه  ینانعدم اطم یطشرا

 ةدرج .آورد فراهم اطمینان عدم شرایط در گیری تصمیم و کنترل استدالل، برای را زمینه و کند یاضیر بندی صورت
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 برای. شوند می محسوب تلفیق مدل این اساسی های توان گاما و جمع ضرب، متمم، اشتراک، و اجتماع پذیری، عضویت

را به ...و هایپربولیک شکل، S یگموئیدال،س ی،خط ةآستان چون ریاضی توابع توان می فازی های مجموعه و ها الیه ایجاد

 یاو  یارتباط یها به راه یکیمانند نزد یرچند متغ نیروگاه، مانند یشهر یساتتأس یابی مکان یاگر برا ،مثال برای ؛برد کار

 :است یرز شرحبه یتعضو ةدرج یینتع شود، یگسل بررس

MAX

value( )
if x

X X
F(x) if x value

x
if x

value( )




  
 

1
1000

4000 1000
4000 0

 

 ن،یا وجود با. دانستمتفاوت  دیآرا و عقا بریمبتن راستانداردیغ یدهوزنمدل را  نیضعف ا نیتر بتوان بزرگ دیشا

 ،گرانیدو  یفرهوداست ) یشهر یزیر در علوم مختلف از جمله برنامه قیتلف یها مدل نیتر یکاربرد از ادشدهی مدل

 از اتیعمل نی. اردیگانجام  شدهیفاز یها داده یرو یاضیر اتیعمل دیباها  داده یسازیفاز(. پس از 18 -17: 1384

جمع  ،یضرب جبر ،OR، ANDمانند  ییرهااز عملگ یاستنتاج فاز ةشبک در .شود یاجرا م یمتعدد یعملگرها قیطر

داده  یحاستفاده از آن توض علتبه گاما فازی عملگرفقط  ،درادامه .شود یم استفاده یفاز یگاما یو عملگر منطق یضرب

 .شود یم

FUZZY GAMA (برا یفاز عملگر :)کم  یلیخ یتضرب و حساس یعملگر فاز یباال یلیخ یتحساس یلتعد یگاما

است.  یفاز یفاصل ضرب و جمع جبر حد که استشده  یمعرف یفاز یبه نام گاما یگریعملگر د جمع، یعملگر فاز

و اگر الندا برابر صفر  است Fuzzy sumاز  حاصل نقشةهمان  یباشد، خروج یکاگر در فرمول عملگر گاما، الندا برابر 

شاخص پژوهش  ده (.240: 1392 اصل، نژادعقوبی و کرم) است Fuzzy product ةنقشهمان  خروجی نقشةباشد، 

 وةیش به -یو مراکز درمان ها مارستانیبمجاورت  یدر الگو مؤثر یها یکاربر یاطالعات مکان یها هیال شامل -حاضر

 ؛1389 ،یاریز ؛1391 ،گرانیدو  ریدل زاده نیحس ؛1391 ،گرانیدو  یجمال ؛1392 ،چشمه ده یمطالعة سوابق )محمد

 و اهواز شهر کیاکولوژ ساختبومبا  قیتطب و (1393 ،یدزک نظرپور ؛1393 ،این یدریح؛ 1392 ،یبهمئ ؛1389 ،یپورمحمد

در  یمکان یساز مدل یمبنا یکاربر ةیال ده ،اساسنیبرا. اند شدهاطالعات انتخاب  بودندردسترس به توجه با نیهمچن

 ،شهری تجهیزات و تأسیسات ،تینف تأسیسات و صنایع درمانی، و بهداشتی یها یکاربر :از اند عبارتپژوهش  نیا

و  یارتباط ةشبک به یدسترس ،یمسکون ،ونقل حملسبز و باغات، انبار و  یبرق، فضاها یها ستگاهیاباز، شبکه و  یفضاها

است  یسوابق یبراساس بررس اسیا یج افزار نرم طیدر مح شده یطراح یها میحر محدودة ،نی. همچنیو انتظام ینظام

 .شد رهاشاآن  به تر شیپکه 

 

 رعاملیغپدافند  دگاهیاز د ها مارستانیب یهمجوار یمکان مدل ةیته ؛بحث

 از استفاده با ها هیال یبرا پسسو  شد داده رییو تغ حیتصح ها هیقالب ال ؛فواصل یها نقشه ةیته :اول مرحلة

(Distance Euclidean )شد زده میحر. 

همگن و یاستانداردساز منظور بهمؤثر  یها نقشه از ،مرحله نیدر ا ؛اریمع یها نقشه یاستانداردساز :دوم ةمرحل

 یاستانداردساز .است شده استفادهها،  آن یریپذ انعطاف شیافزا یبرا( FuzzyMembership) یو از منطق فاز کردن

 و( یهمجوار اصول تیرعا) یهمجوارارزش  نیشتریب 1 عدد حاضر قیتحق در که است 1 -0 نیب یعدد دامنةدر  یفاز

در  کاررفته بهنوع توابع  و ها هیال ،1جدول . در دارد را (یهمجوار اصول تیرعا عدم) یهمجوارارزش  کمتر 0 دعد

(FuzzyMembershipبرا )است شده انیب اریمع هر یفاز یاستانداردساز ی. 
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 یرعاملاز نظر پدافند غ ها یمارستانب یهمجوار یارهایمع یاستانداردساز یتوابع فاز .1جدول 

 SPREED3 2پذیری آسیب فاصلة 1فازی تابع شکل فازی تابع نوع ها هالی

Small درمانی و بهداشتی
4 - 500 5 

 Small - 1000 1 نفتی تأسیسات و صنایع

 Small - 500 5 شهری تجهیزات و تأسیسات
 Small - 200 7 برق شبکه

Linear باز فضای
 - - افزایشی 5

 - - افزایشی Linear باغات و سبز فضای

 Small - 500 5 ونقل حملانبار و  مراکز
 - - افزایشی Linear مسکونی

 - - افزایشی Linear یارتباط ةشبک به دسترسی مطلوبیت

 Small - 1000 1 انتظامی و نظامی

 نگارندگان: منبع

 

 ییااز امت الگوی ،ها آن یاستانداردساز و امعیاره یتوابع فاز یرتأثاز  پس ،ادامهدر :یارهامع ةاستانداردشد های نقشه

 .شود می نشان داده (1 تا 0)بازه  صورت به ها نقشه

 

   
 درمانی و بهداشتی کاربری با همجواری ارزش. 3شکل                       ونقل حملبا مراکز انبار و  ی. ارزش همجوار2شکل         

 

                                                                                                                                                                                            
 پذیری آسیب میزان فاصله، افزایش با یعنی اینجا در که است( FuzzyMembership) در Linear تابع از حالت دو کاهشی و افزایش ،فازی تابع شکل. 1

 .یابد می کاهش پذیری آسیب میزان فاصله، کاهش با و افزایش
 نویسندگان سوی از نبود موجود استانداردی که مواردی و( 1391) همکاران و جمالی جمله از ها پژوهش برخی ساسبرا ها حریم و پذیری آسیب فواصل. 2
 .است شده ارائه منطقی صورت  به
3 .SPREED :د؛کن می تغییر بیمارستان با کاربری همجواری اهمیت به توجه با ضریب این. است کاربری یک پذیری آسیب شیب افزایش یا کاهش ضریب 

 میزان یعنی ضریب این کاهش و یابد می کاهش سریع طور به ناسازگاری میزان بیمارستان، از کمی فاصلة در دهد می نشان ضریب این افزایش مثال، برای
 .یابد می کاهش بیمارستان از بیشتری فاصلة در کاربری یک ناسازگاری

4 .Small های گزینه از FuzzyMembership  در برنامةArc gis و کند می ایجاد پذیری آسیب ها آن از خاصی فاصلة که دارد کاربرد هایی الیه در و است 
 .شود می کم SPREED میزان براساس پذیری آسیب میزان فاصلة آن از بعد
5 .Linear :های گزینه از FuzzyMembership برنامة در Arc gis خطی صورت به ها آن از گرفتن فاصله که دارد کاربرد هایی الیه در و است 

 .دهد می افزایش یا کاهش را پذیری آسیب
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 یزاتو تجه یساتتأسبا  ی. ارزش همجوار5شکل                            ارتباطی شبکةبا  ی. ارزش همجوار4شکل                     

 

   

 ینفت یساتتأسو  یعبا صنا ی. ارزش همجوار7 شکل                              برق شبکةبا  ی. ارزش همجوار6شکل             

 

       
 سبز و باغات یبا فضا یارزش همجوار .9شکل                                    باز فضای با همجواری ارزش. 8شکل                 

 

       
 انتظامی و نظامی مراکز با همجواری ارزش. 11شکل                       مسکونی کاربری با همجواری ارزش. 10شکل    
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دوم در  ةکه در مرحل ییارهایمع ،مرحله نیا در ؛Fuzzy Overlay (Gamma) با ها الیه همپوشانی :سوم حلةمر

FuzzyMembership در  ،اند شده استانداردFuzzy Overlay  با گاما(Gamma) 9/0 آن  یخروج ةنقش که شوند یم قیتلف

 .استه مارستانیب یاربردر ک یهمجواراصول  تیرعا زانیم ةدهند نشان( 13و  12 یها )شکل

 

 
 (شدهیفازاهواز ) یها مارستانیدر ب یاصول همجوار تیرعا زانی. م12شکل 

 

اصول  تیرعا زانیم یبند پهنه نقشة ،مرحله نیا در ؛یهمجوار تیرعا یدرصدنقشة  ةیته :چهارم مرحلة

( Spatial Analyst Toolsابزار ) ةجعبدر  ،شده بود فیتعر (1 تا 0)آن در بازه  ازاتیکه امت رعاملیپدافند غ یهمجوار

 تیرعا یدرصد ةآن نقش یکه خروج است شدهضرب  100در عدد  Map algebra(، با استفاده از Arc GIS) افزار نرم

با استفاده  یاصول همجوار تیرعا یجدول درصد ،تیدرنها بوده است. ها مارستانیدر ب رعاملیپدافند غ یهمجواراصول 

 (.2 جدولاست )آمده  دستبه مارستانیدر هر ب Extraction by pointsاز 

نشان اهواز در( ها مارستانیب نةیبهاستقرار و مجاورت  یمکان یدر الگو مؤثر یها یکاربرها ) شاخص یموضوع لیتحل

 ؛است گرید یبرق از سو یها شبکهو  ها ستگاهیاو  سوکیاز  ینفت ساتیو تأس عیصنا یها شاخص ینقش باال دهندة

( را 9/0 تا 0/ نیب) یوزناثر  نیشتریدو شاخص ب نیا استنشان داده  ها شاخص یفاز یموضوع لیتحل جینتا که یحون به

 یخوب بهدو شاخص  نیفواصل ا ةنقش در جهینت نیا. اند داشته رعاملیغاز منظر دفاع  ها مارستانیبمجاورت  یبر الگو

در  یاثرگذار 8/0 تا7/0 نیب یوزنبا ارزش  ها شاخص رگیاز د یباز شهر یشاخص فضاها ،نیهمچن. شود یم مالحظه

 ن،یهمچن .است اهواز تراکمکمو  یرشد افق از یامدیپ شاخص نیا یوزن یباال ازیامت .هاست مارستانیبمجاورت  یاگو

استقرار  یمکان یالگو بر مؤثر یها شاخص گریاز د یو مطلوب کاربر نهیمعابر و پوشش به ةشبک یباال ةسران

 نیب یفاز یوزن ازیامت ها شاخص ری. سااست دهم 7/0 تا 6/0شاخص  نیاز ا شده حاصل ی. ارزش فازهاست انمارستیب

 .اند داشته یاثرگذار همد 07/ تا 3/0

 

 ها یافتهو  بحث

 یها افتهی. در بخش شود یم یبند دسته یمکان یها افتهیو  یموضوع یها افتهیپژوهش حاضر در دو بخش  یها افتهی

 ،اساسنیبوده است. برا مدنظر ها یکاربرمجاورت  یبر الگو مؤثر یها شاخص ةشدیفاز یوزن ازیامت یعموضو

را در  یفاز یارزش وزن نیباالتر یارتباط ةباز و شبک یبرق، فضاها یها شبکه ،ینفت ساتیتأسو  عیصنا یها یکاربر

 ةسران و یشهر ییروپراکنده یالگو ،یغالب صنعت عملکرد ،شد اشاره کهطور همان. اند داشته ها مارستانیبمجاورت با 



 1396تابستان ، 2 شمارة، 49 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 268

 ها مارستانیب یهمجوار یدرصد یبررس ن،یهمچن. هاست شاخص نیا یباال ازیامت لیدال نیتر مهممعابر از  ةشبک یباال

  :اند دادهنشان 

 تیرعا زانیم نیکمتر و یطالقان اهلل تیآ مارستانیدرصد مربوط به ب 60با  یهمجواراصول  تیرعا زانیم نیشتریب. 1

 ،آهن راهبه  یکینزد .است کی منطقة)ره( واقع در  ینیامام خم مارستانیدرصد مربوط به ب 14با  یاصول همجوار

امام  مارستانینامناسب در ب یهمجوار یالگو لیدال نیتر مهم از و متراکم و بافت فشرده یقو فشار دکل خطوط

 )ره( بوده است. ینیخم

اصول  تیرعا زانیم نیشتریمتوسط( ب تیرعا زانیدرصد )م 40 نیانگیچهار با م ةمنطق ،مناطق نیب سةیمقا در. 2

را  نهیاصول مجاورت به تیرعا زانیم نیکمتر( کم تیرعا زانیدرصد )م 21شش با  ةو منطق نهیمجاورت به

 .است  داشته

 تیرعا کم زانیم انگریبته نک نی. ااست درصد 29 اهواز یها مارستانیب یمکان یهمجواراصول  تیرعا نیانگیم. 3

 اهواز است. یها مارستانیبدر  رعاملیپدافند غ یهمجواراصول 

 

 (درصداهواز )مناطق شهر  هایبیمارستان در غیرعامل پدافند همجواری اصول رعایت درصد. 2جدول 

 مارستانیب نام منطقه نام
 ادیز یلیخ

 (70 از شی)ب
 ادیز

(70-50) 
 متوسط

(50-35) 
 کم

(35-20) 
 کم یلیخ
(20-0) 

 کی
  1/33    (سالزهرا ) فاطمه

 5/13     (ره) ینیخم امام
  24    اروند

 دو

 19     یراز
    60  یطالقان اهلل تیآ

  7/26    مهر
 2/18     ارتش 578

  27    ایآر

 سه
  2/21    ابوذر
   2/40   نفت

 چهار
   3/38   شفا

   6/41   ییبقا دیشه
   39   ستانگل

 شش
 9/18     آپادانا

 3/19     یکرم اهلل تیآ
  4/25    ریرکبیام

  6/30    (ع) نیرالمؤمنیام هفت
       * - هشت

  29    - شهر کل نیانگیم
 .ندارد وجود بیمارستان منطقه، این در *

 نگارندگان: منبع
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 (شده یبند طبقهشهر اهواز ) یها مارستانیدر ب یاصول همجوار تیرعا زانیم .13شکل 

 

 
 (درصداهواز ) های یمارستاندر ب یاصول همجوار یترعا یزان. م1نمودار 

 نگارندگان: منبع

 
  اهوازشهر  مناطق های یمارستانب یندر ب یاصول همجوار یترعا یزانتفاوت در م .3جدول 

 (درصدمنطقه ) هر یها مارستانیب نیدر ب اختالف (درصد) تیرعا نیانگیم منطقه نام

 19 24 کی
 42 30 دو
 19 31 سه

 4 40 چهار
 12 21 شش
  * - 31 هفت
 - 1- هشت

 46 29 شهر کل
 .ندارد اختالف بنابراین، ؛دارد بیمارستان یک* 

 نگارندگان: منبع

                                                                                                                                                                                            
 .ندارد بیمارستان. 1

  ۳۳  

  ۱۴  
  ۲۴    ۱۹  

  ۶۰  

  ۲۷  
  ۱۸  

  ۲۷    ۲۱  
  ۴۰    ۳۸    ۴۲    ۳۹  

  ۱۹    ۱۹    ۲۵    ۳۱    ۲۹  

  ۰  

  ۲۰  

  ۴۰  

  ۶۰  
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  ۱۰۰  
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 گیری یجهنت

به آن پرداخت. با  توان یمصلح  ییطالاست که در زمان فرصت  یشگیرانهاقدامات پ ترین ینههز از کم یرعاملپدافند غ

 شهرها کالن ویژه به شهری یفضاها بهخسارت  یشترینب( یرطبیعیو غ یعیطبحوادث )در هنگام بروز  ینکهتوجه به ا

 یژهو به یو درمان یبهداشت های یمناسب به کاربر دسترسی ،شود می وارد متراکم یتکز استقرار جمعاعنوان مر به

 یدحساس با یکاربر ینا ،رو ینا. از کاهد میبعد از وقوع بحران  یخسارات انسان یزاناز م ییادز یارتا حد بس ها یمارستانب

 یفیتیباک خدماتهم در زمان صلح  تا باشدداشته  یسازگار خوداطراف  های یکاربر باشهر  یتمناسب جمع پوششضمن 

به  ها یکاربر سایرا درصورت هدف قرارگرفتن ت باشد دورناسازگار  های یکاربر از( انسانیبحران )و هم در زمان  دهد ارائه

 یلتحل منظور حاضر به یقدر تحق ،حال ینا با. دشووارد ن یخسارت یشهر یآور تاب یشمراکز افزا عنوان به ها یمارستانب

استفاده شد.  یارمع دهاهواز از  شهر مناطق های یمارستاندر ب یرعاملپدافند غ همجواری یاصول یترعا یزانم ییفضا

 9/0 یبا گاما یارمع ده یها نقشه ها، آن کردنداستاندار و تصحیح تهیه، مؤثر، معیارهای شناسایی از پس ترتیب، این  به

( یکصفر تا  ین)ب زیاد خیلی تا کم خیلی رعایت میزان از لیکرت طیفی پنج هاییهگو صورت به آن یجکه نتا شد یقتلف

 (.13است )شکل  شده داده نشان

 :است یرز شرح بهپژوهش حاضر  ایه یافته ینتر مهم

 .استرا داشته  ایمنی یشترینب ،درصد 60با  یطالقان اهلل یتآ یمارستانب ،همجواریاصول  یترعا یزاننظر م از .1

و  ساختمانی -یتیجمع متناسبناسازگار، تراکم  های یکاربر استقرارعدم  ارتباطی، شبکةبه  یدسترس مطلوبیت

 ؛بوده است یمارستانب یندر ا یسازگار یترعا یباال یزانم یلدال ینتر ممه ازباز  یبه فضاها یکینزد

بافت فشرده  در استقرار .است داشتهرا  یهمجوار یترعا یزانم ینکمتر ،درصد 5/13( با ره) ینیخمامام  بیمارستان .2

 یتو عدم رعا (برق یفشار قو یها پست ،آهن راهحساس )ناسازگار  های یکاربردر مجاورت  استقرارو فرسوده، 

 ؛است یمارستانب یندر ا یهمجوار یترعا ییندرصد پا یلدال ینتر مهماز  وساز ساخت یا سازهضوابط 

 توجه با میزان این و استدرصد بوده  29 یانگینطور م اهواز به های یمارستاندر ب همجواریاصول  یترعا میزان .3

 ؛است کم ،اضطرار و عادی شرایط در ها آن اهمیت و فضاها این کاربری نوع

 یهمجوار درصد 40 یترعابا  یانگینم طور به چهار ةمنطق های یمارستانب نیز اهواز شهر مناطق بین مقایسة در .4

 ،ها یکاربر یهمجوار رعایت به توان یم آن یلکه از جمله دال اند هشتدا رااصول مجاورت  یترعا یزانم یشترینب

 همچنین،. اشاره کرد یارتباط ةمنعطف شبک نقاط درمنطقه  ینا ایه یمارستانب استقرارو  دسترسی مطلوبیت

 اند داشتهرا  همجواری اصول رعایت کمترین درصد 21 یترعا یزانم با یانگینم طور بهشش  ةمنطق های یمارستانب

 ةشبکبه  دسترسی یینپا یتمطلوب ی،نظام ةمنطق مجاورتدر  ها یمارستانب استقراربه  توان یماز جمله علل آن  که

 .کرد اشارهبا تراکم بافت فرسوده  ییدر فضاها استقرار یتدرنهاو  یارتباط

از منظر پدافند  یمارستانیب یفضاها سازی یمنا منظور بهپژوهش حاضر  یشنهادیپ یراهکارها ینتر مهم ،یتدرنها

 :است یرز صورت بهدر اهواز  یرعاملغ

طرح  ةو ارائ اهواز ییمارستانب مراکز یژهو به شهری ةویژ های یکاربر یبرا عاملغیر پدافند جامع طرح تهیة .1

 ؛یدرمان -یمراکز بهداشت ییجانما

 ؛اهواز ارتش 578 و آپادانا بیمارستان یژهو به باال پذیری یبآس دارای ها یمارستانب ییجا جابهو  یابی مکان .2

 578 ی،(، رازره) ینیخمامام  های یمارستانب یژهو به یدارناپا مصالح دارای های یمارستانب یا سازهو مرمت  بهسازی .3

 ؛یکرم اهلل یتآارتش، آپادانا و 

 ؛ارتش 578 و کرمی اهلل یتآآپادانا،  های یمارستانبجمله از  ها یمارستانبهمجوار با  ینظام یکاربر انتقال .4
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 ةسران و ینهبه یو لزوم دسترس یرعاملغاز منظر پدافند  یو درمان یمراکز بهداشت یتو اهم یگاهتوجه به جا با .5

با  کاربری این (،هشت ةمنطق مانند) ندارد وجود بیمارستانکه  یدر مناطق شود یم یشنهادپ ی،کاربر ینمتعادل ا

 ؛دشوو احداث  یابینما یمنا وساز ساختالزامات  لحاظ

و  وساز ساخت ةبر نحو یاستاندار یرعاملغکل پدافند  ةنظر ادار یرز یرعاملغو کنترل پدافند  یابیارز واحد .6

 .ندکرا صادر  وساز ساختمجوز  ینوع به و کندنظارت  یدرمان -یبهداشت های یکاربر یآت ةتوسع یها رحط
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