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Abstract
Nowadays, the vulnerability of urban settlements is one of the urban security risk factors.
Meanwhile, shelter is one of the most important components of increasing the safety factor in
cities in the face of hazards. In the present study, which was conducted using a "descriptiveanalytical" method, an attempt was made to find the most appropriate place for the
construction of an urban shelter in District One of Ahvaz metropolis. Theoretical data of the
research was collected via library research, and after extracting the indicators, the spatial
analysis of each index was obtained using GIS modeling. The analysis shows that the best
places to build an urban shelter according to specific fuzzy patterns are located in the
proximity of the Museum of Contemporary Art, adjacent to the Laleha Cultural and
Educational Center, along the Khuzestan Agricultural Jihad Organization, Pars Hospital and
Shahid Rajaei Hospital, near Hazrat Khadijeh High School, Hajar Technical Schools, etc.
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چکیده
آسـيب پـذیري سکونتگاههاي ﺷﻬري یکی ﺍﺯ ﻋوﺍﻣﻞ تﻬﺪیﺪﻛﻨﻨﺪة ﺍﻣﻨيت ﺷﻬري و پﻨاهگاه یکی ﺍﺯ ﻣؤلفههاي ﻣﻬم ﺍفـاﺍی ضـریب ﺍیمﻨـی
در سطح ﺷﻬرها در ﻣوﺍجﻬه با ﻣخاطرﺍت ﺍست .در پژوه حاضر ،ﻛه به ﺷيوة « توصيفیـ تحليلی» ﺍنجام ﺷـﺪه ،سـيی ﺷـﺪه ﻣﻨاسـب تـری
ﻣکان جﻬت ﺍحﺪﺍث پﻨاهگاه ﺷﻬري در ﻣﻨطقة  1ﻛالنﺷﻬر ﺍهوﺍﺯ پي بيﻨی و هم سو با هﺪف ﺍصـلی ﺍیـ پـژوه تييـي ﺷـود .دﺍدههـاي
نظري پژوه به روش ﻛتابخانهﺍي جمع آوري ﺷﺪ و پس ﺍﺯ ﺍستخرﺍج ﺷاخصها تحليﻞ ﻣکانی هر ﺷاخص با ﺍستفاده ﺍﺯ ﻣﺪل تحليـﻞهـاي
نرمﺍفاﺍر  GISبه دست آﻣﺪ .تحليﻞ یافته ها نشان دﺍد بﻬتری ﻣکانها برﺍي ساخت پﻨاهگاه ﺷﻬري با توجه بـه ﺍلگوهـاي ﻣشـخص فـاﺯي
ﻣکانهایی نظير نادیک ﻣوﺯة هﻨرهاي ﻣياصر ،در همجوﺍري ﻛانون فرهﻨگی ـ تربيتی اللهها ،در ﺍﻣتﺪﺍد ساﺯﻣان جﻬـاد ﻛشـاورﺯي خوﺯسـتان
و بيمارستان پارس و بيمارستان ﺷﻬيﺪ رجایی ،نادیک دبيرستان حضرت خﺪیجه و هﻨرستان هاجر ،و  ...ﺍست.

کلیدواژگان

پﺪﺍفﻨﺪ غير ﻋاﻣﻞ ،پﻨاهگاههاي چﻨﺪﻣﻨظوره ،ﻣکانیابی ،ﻣﻨطقة  1ﻛالنﺷﻬر ﺍهوﺍﺯ.

 رایانامة نویسندة مسئولParvezyan.a@gmail.com :
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مقدمه و بیان مسئله
تخمین زده میشود  66درصد از جمعیت جهان در سال  2050در مناطق شههی سهووتت داشهه
باشند .شهیها ،ب منزلة مناطقی ک ب سیعت در حال رشد و افزایش جمعیت اتهد ،در بیابهی اتهوا
خطیات طبیعی و اتساتیه ماتند زلزل  ،سیل ،اقدامات تیوریسهی ،و مواد شیمیاییه بسیار حساس و
آسیبپذییتد .پناهگاهها اضطیار شهی موانها عمومی حیاتی هسههند که مهی تواتنهد ،در
صورت بیوز فاجع  ،فضا موقت را بیا ساکنان فیاهم کنند .بیتامه ریهز صهیی و مهثری در
سیپناهها اضطیار شهی ت تنها می تواتد تواتایی دولتها را در مقابل با بالیا تقویت کند ،بلو
مهی تواتهد امنیهت عمهومی شههیها را تضهمین کنهد ( .)Xiaodong et al 2020: 16در کنهار توسهعة
اجهماعی و شهیتشینی ،مقیاس و جمعیت بسیار از شهیها ب طور مداوم در حال گسهیش است
و در این میان ریسک تاشی از بالیا مخهلف تیز ب طور فزاینده افزایش مییابد .ازینرو ،تقویت
مدیییت بییان شهی و تقویت تواتایی مقاومت در بیابی بییان و تجات اضطیار در مهدیییت
شهی ب ضیورتی فور تبدیل شده است .ساخت موانها تخلیة اضطیار  ،همچنین تمهیین
مفهوم پیشگیی از سوات و کاهش اقدامات عملهی بهیا تقویهت مهدیییت حهواد شههی و
تشخیص موان بهینة قیارگیی پناهگاهها اضطیار  ،طی چند دهة گذشه  ،مورد توج بسیار از
بیتام ریزان قیار گیفه است ( .)Xiang & Ying 2020: 6بالیا طبیعی می تواتند ب تلفات چشمگیی
و خسارات اقهصاد منجی شوتد .بنابیاین ،ساخهن پناهگاهها روشی مثری بهیا کهاهش خطهی در
بیابهی بالیهها و میافظههت از زتههدگی اتسههانهاسههت

(et al 2016: 51

 .)Jinghaiامههیوزه ،سههاخت

پناهگاهها ایمن در بیابی اتوا تهدیدات مدرن و مخاطیات سهمگین ،اسههار و اخهفا ب منزلة دفا
در بیابی فاجع ( ،)Hausken et al 2009: 152و همچنین ایمنی آنها در کاتون توجه مالحظهات و
اقدامات دفاعی غیی عامل کشورها پیشیفه قیار دارد .بی این اساس ،در کشور سوئیس ،صیفتظی
از اسهیاتژ بیطیفی در منازعات ،ایجاد پناهگاهها مجهز بیا  90درصد جمعیت کشور مهورد
توج است .در آلمان ساخت پناهگاه در مییط مسهووتی شههیوتدان و همچنهین ایجهاد پناهگهاه
عمومی از اهمّ اقدامات دفا غیی عامل است .در کشور چین ،در مناطق شهی  ،ب ویهژه پوهن ،در
مجهمعها مسووتی بزرگ ساخت پناهگاه الزامی است .کیة شهمالی سیاسهت و اسههیاتژ عهدم
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تمیکز را بیا کاهش آسیبپذیی میاکز حیاتی و حساس ب مثابة یک روش کهاربید به کهار
گیفه است .روسی ب ساخت میاکز ایمن در مقابل تهاجم احهمالی و ایجاد پناهگاه ضهد بمهب و
ساخت ماکت فییب میاکز حیاتی و حساس اقدام کیده اسهت (علهیزاده و هموهاران .)87 :1398
البه پس از فیوپاشی اتیاد شورو سابق و ب رغم پایان رقابتها هسه ا دوران جنه

سهید،

سیمای گذار ها کالن در زمینة ایجاد پناهگاهها ضد هسه ا اتجام شهده اسهت (حیهدر تیها
 .)36 :1393در امییوا ،پس از گذشت بییانها بیلین و کوبا ،در سهال  ،1963موضهو سهاخت
پناهگاهها خاتگی و دسه جمعی مطیح شده

است (2004: 35

.)Cheng & Li 2004:25

در اییان ،عالوه بی موقعیت ژئواسهیاتژیک و ژئواکوتومیک کشور و پذییش  31مخاطیه از میان
 48گوتة شناخه شدة جهاتی ،شول گیی کاتونهها جمعیههی شههیگیا زمینه سهاز شهول گیهی
سووتهگاهها شهی عمدتاً تاایمن در بیابی مخاطیات شده است (رهنمایی و میمهد دهچشهم
 .)284 :1388کشور اییان سیزمینی شناخه میشود ک همواره در معیض مخاطیات گوتاگون طبیعی
و غیی طبیعی قیار دارد (رجبی و همواران  .)318 :1390این کشهور بها قهیار گهیفهن در موقعیهت
اسهیاتژیک خاورمیات از یک سو و دارا بودن ذخایی عظیم تفت و گاز از سو دیگهی همهواره در
معیض تهدیدات و تعارضات گوتاگون خارجی قیار داشه است (اسماعیلی شاهیخت و تقهوایی
 .)94 :1390عدم توج ب عملیات پدافند غیی عامل در میاکز حیهاتی و حسهاس در طهول جنه
تیمیلی باعث زیانها سنگین ب دلیل تبودِ اسهیاتژ دفاعی شد (تیوومنش و همواران .)1 :1393
شهی اهواز ،بها قهیار گهیفهن در اسههان مهیز خوزسههان ،دارا تظهام چندتقشهی ،موقعیهت
ژئواسهیاتژیک و ژئواکوتومیک و ژئوکالچی ،بافت اجهماعی و فیهنگی ،و سهابقة تههاجم در دورة
جن

تیمیلی است ک ضیورت اصول و راهبیدها دفا غیی عامل شهی در قالب شهیسهاز

دفاعی با تأکید بی اصل همجوار را در این شهی گییزتاپذیی کیده است .از آتجا ک شهیها میز
دروازهها ورود ب سایی تقاط کشورتد ،الزم است بیا مقابل با هی گوت خطی احهمالی آمهادگی
داشه باشند .بنابیاین ضیورت ب کارگیی اصول و راهبیدها عملیاتی دفا غیی عامل با تأکید بی
اصل همجوار بیا موانیابی پناهگاه شهی در این شههی ضهیورتی اجهنها تاپهذیی اسهت .بها
رویوید کاربید پژوهش حاضی ب دتبال پاسخگویی ب پیسشها زیی است:
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 .1مهمتیین مثلف ها مثری بی اسهقیار پناهگاه در منطقة  1شهی اهواز کداماتد؟
 .2بههیین تقاط بیا ساخت پناهگاهها شهی در منطقة  1شهی اهواز کداماتد؟
مبانی نظری تحقیق
عصی حاضی عصی آسیبپذیی شهی است .زییا ،همسو با پیچیده شدن حیات شهی  ،شهیها در
ابعاد مخهلف با مخاطیات طبیعی و بییان تونولوژیک از یک سو و بییانها اجهماعیه امنیهی از
دیگی سو مواج اتد (امانپور و همواران  .)134 :1395ایمنی و امنیت در بیابی تهدیدات از اصهول
ابهدایی جهت دسهیابی ب اسهاتداردها مطلو آسایش شهی است .اصوالً توج به دفها غیهی
عامل شهیها در مقابل تهدیدات خارجی موضوعی است ک از آغاز شول گیهی شههیها همهواره
مورد توج بوده است (امانپور و هموهاران  .)218 :1397از آتجها که طهی دورة  1990تها 2030
جمعیت شهیها تا حدود  3/3میلیارد س میلیارد و سیصدمیلیون تفی رشد خواههد کهید (میمهد
دهچشم و همواران  ،)162 :1396حفاظهت از جهان اتسهانهها و مهعلقهات آنهها و تأسیسهات و
تجهیزات شههی در مقابهل مخهاطیات طبیعهی و اتسهاتی مههم اسهت و یوهی از اههداف اصهلی
بیتام ریز شهی میسو

میشود

(1997: 8

 .)Gibsonاگی پدافند عامل دربیگییتدة همة طیحها

و اقداماتی است ک مسهلزم ب کارگیی سالح و تجهیزات جنگهی اسهت ،پدافنهد غیهی عامهل به
مجموع اقداماتی اطالق میشود ک تیازمند ب کارگیی جن افزار تیست و با اجیا آن می توان از
وارد شدن خسارات مالی ب تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس تظامی و غیی تظامی و تلفات
اتساتی جلوگیی کید یا میزان این خسارات و تلفات را ب حداقل ممون کهاهش داد (پیویزیهان
 .)1 :1395بعد از پایهان دوران جن

سید موضهو پدافنههد غیهی عامههل بهه بالیهها طبیعهی و

بییانها اتساتی معطهوف شهد و مفههاهیم جدیهههد آن بههه صهههورت مهههدیییت بیهههیان،
مههدیییت اورژاتس ،آمهادگی و سهازماتدهی سهییع ،بیتامه ریهز احهمالی ،سیویسها بییاتی،
و حفاظت شهی مطیح شد ( .)Li & Linyu 2010: 7پدافند غیی عامهل به منظهور تهأمین ایمنهی و
امنیت اتسان در بیابی پهاتسیلها احهمال بیوز خطی ب کار گیفه میشود .از طیف دیگی ،پدافنهد
غیی عامل را می توان از زاویة مدیییت بییان تیلیل کید .در این صورت ،شناسایی پهاتسیلهها
احهمال بییانخیز و تیوة مدیییت و کنهیل بییان ورود ها سیسهمها پدافند غیهی عامهل
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شناخه میشوتد .همچنین ،پدافند غیی عامل را از زاویة آسیبپذیی تیز بیرسی میکنند ک در این
صورت شناخت جایگاههایی ک تقط ضعف سیسهم ب شمار می روتد ورود ها سیسهم خواهند
بود .ضلع دیگی مباحث پدافند غیی عامل ایجاد ایمنی و امنیت عمومی است ک ب صورت آموزشی
و هموار همگاتی تبلور مییابد (تظیپور دزکهی  .)22 :1393آسههیبپههذیی فضاها تامناسب
شهی  ،فضاها بیدفا و تاامن ،عدم رعایهت اصهول بیتامه ریهز کهاربی اراضهی شههی  ،و
شهیها با معمار غلط از عوامل تهدیدکنندة امنیت شهی اتهد (پیویزیهان  .)1 :1395تأکیهد ب هی
مسائل اسهیاتژیک در اسهقیار بهینة کاربی ها با رعایت عوامل دفاعی در پهنة شهی باعث میشود
شهی حداکثی قابلیت دفاعی و حداقل آسیبپذیی را داشه باشد (پورمیمد و هموهاران :1391
 .)97آسیبپذیی شهیها اخهالالتی اساسهی در کاتون سووتهگاهی به وجود میآورد و کههارایی
دیگهی سهازمانهها را مخهل میکند .فیاگیی بودن مفهوم آسبپذیی در ابعاد مخهلف سبب پیدایش
تظییة آسیبپذیی در علوم مواتی شده

است (12

.)Alexander 2002:

در سالها اخیهی ،خطهیات شهدید طبیعهی شههیها را بهیش از ههی زمهان دیگهی به دلیهل
آسیبپذیی باال این شهیها تهدید میکند .ازینرو ،دولتها میلی بیا تقویت مقاومهت در
بیابی فاجع در شهیها باید بیا کاهش ریسک و مدیییت عملیات فاجع راهوار ب کار گییتد.
تبدیل فضاها باز موجود در شهیها ب پناهگاهها اضطیار یک روش مثری بیا فیاهم کیدن
پشهیباتی اساسی از زتدگی و یک عامل بهبود در پی بیوز بالیها طبیعهی اسهت .بیتامه ریهز
پناهگاهها اضطیار باید موانها مناسبی را بیا پناهگاهها شناسایی کنهد و به طهور منطقهی
مهاجیان را ب آن پناهگاهها اخهصاص دهد ( .)Laijun Z et al 2017: 2از مسائل مهمهی که پهس از
هی حادر مطیح میشود اسوان موقت یا تیم موقت و در ادام اسوان دائم بازماتدگان ساتی است.
می توان گفت اولین گام در اسوان موقت ایجاد سیپناهی جهت مصون ماتدن افیاد از آسیب شیایط
جو ّ و تیز ایجاد و تقویت احساس امنیت در آنهاست؛ ک اسوان اضطیار  1تامیهده مهیشهود.
بنابیاین ،پناهگاه  2ب مواتی اطالق میشود ک حفاظت قابل قبولی بیا ساکنان یا تجهیزات داخلی
خود در مقابل عملوید سالحها یا مخاطیات مخهلف فیاهم میآورد (فهیزامشهاد  .)146 :1385در
1. Emergencies
2. edalifed
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تعییف پناهگاه می توان گفت پناهگاه ب موان اسوان موقهی اطالق میشود ک ب سهبب طیاحهی
تخصصی و کاربی خاص در مقابل اتوا تهدیدات تسبت ب سهاخهمانهها مهعهارف از درجهة
حفاظت ب میاتب باالتی بیخوردار باشد و امنیت جاتی و رواتی بیشهی را بیا افیاد فیاهم کند
(علیزاده و همواران  .)86 :1398یوی از تفاوتها عمده میان پناهگاه و سایی ساخهمانها اسهفادة
بهین از حداقل سط و حجم است .ب دلیل آتو باید از حداقل فضا بیشهیین میهزان اسههفاده به
عمل آید و همچنین اصل کوچکساز در طیاحی پناهگاه رعایت شود ،بههی است تا جا ممون
میزان فضاها اخهصاصیافه ب راهیوها داخلی کاهش داده شود و فضاها ب صورت مسهقیم با
هم در ارتباط باشند .بیا رسیدن ب این طیح ،می توان از فضاها ششضلعی پیوسه اسهفاده کید
(مخهار و هاشمی فشارکی .)11 :1394
جدول  .1انواع پناهگاههای شهری

پناهگاهها در زیی ساخهمان

میتوان قسمهی از ساخهمان را طور طیاحی کید که در زمهان صهل بههوان
از آن ب مثابة اتبار و کارگاه خاتگی اسهفاده کید.
الف) پناهگاه سطیی :این پناهگاه در سهط زمهین احهدا
اصول اسههار و اخهفا را در آنها رعایت کید.

پناهگاه از
تظی موقعیت

مهیشهود و بایهد

) پناهگاه تیم مدفون :ایهن پناهگهاه در موهانههایی که دارا آ سهطیی
پناهگاه مجزا از خات

بهاالتی هسههند و از تظهی فنهی اموهان ایجهاد پناهگهاه مهدفون تیسهت احههدا
میشود.
ج) پناهگاه مدفون :این پناهگاه در عمقهها مهفهاوت داخهل زمهین احهدا
میشود.

پناهگاه همگاتی
پناهگاهها
باتوج ب
عملوید

پناهگاه ویژه
پناهگاه دومنظوره

(مأخذ :فیزامشاد )146 :1385

این پناهگاه در سط شهی و بخشها

مسووتی ساخه میشود.

این پناهگاه بیا ت أسیساتی ک فعالیهتهها ویهژه دارتهد ،ماتنهد بخهشهها
درماتی ،ساخه میشود.
این پناهگاه در مواقع عاد کاربید ویژه دارد و در زمهان بیهیان مهیتهوان از
آن ب مثابة پناهگاه اسهفاده کید.

مکانیابی پناهگاههای چندمنظورة شهری مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل (مطالع ة موردی :منطقة  1کالنشهر اهواز) 391

در تعییف پناهگاه گفه مىشود پناهگاه مواتى است ک ب سبب طیاحى تخصصى و کهاربی
خاص در مقابل اتوا تهدیدات تسبت ب ساخهمانها مهعارف درجة حفاظت و ضهییب ایمنهى
باالتی دارد (ملوى و بیتدکام  )98 :1391و امنیت جاتی و رواتی بیشهی را بهیا افهیاد فهیاهم
میکند (خمی و حسینی .)31 :1393

شکل  .1بخشهای اصلی طراحی معماری پناهگاه (ترسیم :نگارندگان ) 1399

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضی ب لیاظ هدف توسع ا ه کاربید و از تظی روششناسی توصیفیه تیلیلی مبهنی بی
مطالعات کهابخات ا و بیرسیها میداتی است .بیا دسهیابی ب اهداف تیقیهق ،شهاخصهها
چهارده گات اسهخیاج شد (شول  .)2جهت تجزی وتیلیل دادهها ،ابهدا اصول و معیارها همجوار
مد تظی اسهخیاج و شناسایی شد و با اسهفاده از تیمافزار  GISابزار

Distance

 Euclideanاز مجمو

ابزارها  Distanceتقش ها همجوار طیاحی شد .پس از ارزش گذار و تعیین وزنها ،تهایج در
مییط سیسهم اطالعات جغیافیایی با

گزین ة Calculator

 Rasterدر الی ها تأریی داده شد و با اعمال
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گزینة  Overlayبا اسهفاده از ابزار  Fuzzy overlyبا گاما  0/9از مجمو ابزارها

Spatial Analyst

 Toolsتقش ها الی ها مورد تظی تلفیق و تیلیل مواتی اتجهام شهد .در ایهن پهژوهش از مهدل
چندمهغییه ( )FAHPبا تظیخواهی از تخبگان داتشگاهی ب تعداد  4تفی اسهفاده شد.

شکل  .2مدل عملیاتی تحقیق (ترسیم :نگارندگان ) 1399

قلمرو پژوهش از دیدگاه پدافند غیر عامل

اهواز ،میکز اسهان خوزسهان ،یوی از کالنشهیها اییان است .این شهی ،که در بخهش میکهز
شهیسهان اهواز قیار دارد ،در موقعیت جغیافیایی  31درج و  20دقیق تها  31درجه و  35دقیقهة
عیض شمالی و  48درج و  40دقیق تا  48درج و  75دقیقهة طهول شهیقی در بخهش جلگه ا
خوزسهان و با ارتفا  18مهی از سط دریا واقع شدهاست (پیویزیان و همواران  .)38 :1397منطقة 1
شهی اهواز در سال  1364با مساحت  1620هوهار مساحت خدمات شهی تأسیس شد .جمعیت این
منطق در سال  1396بیابی با  141212تفی و مساحت آن  1067/92هوهار بود (آمارتامة کهالنشههی
اهواز  .)28 :1396ویژگیها مهم و مواضع اسهیاتژیک منطقة  1عبارت است از .1 :قیارگیی در
حوزة میاتی شهی و وجود هسهة تاریخی و تجار اهواز در این منطق  .این موضو باعث قابلیتها و
چالشها مهعدد شده است ک از آنها میتوان ب افزایش تیاکم ساخهماتی و جمعیهی و ب وجود

مکانیابی پناهگاههای چندمنظورة شهری مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل (مطالع ة موردی :منطقة  1کالنشهر اهواز) 393

آمدن اموان بیخی سیمای گذار ها در میدوده و از طیفی از دست دادن این فیصت در رقابت با
سایی مناطق اشاره کید؛  .2همجوار با رودخات کارون و در تهیج خطیات تاشی از شوست سدها
باالدست و طغیان روخات  .3 .از مسائل دیگی وجود گسهیدة بافت فیسوده در این منطق است ک در
بیابی بییانها آسیبپذییتی میشود (پیویزیان  129 :1395ه .)130

نقشة  .1محدود ة مورد مطالعة تحقیق (ترسیم :نگارندگان ) 1399

مراحل مکانیابی پناهگاههای چندمنظورة شهری

در این بخش تالش شد با بیرسی اسناد مطالعات پای میبوط ب منطقة  1شهی اههواز اطالعهات و
دادهها مورد تیاز جهت موانیابی پناهگاهها چندمنظورة منطقة مورد مطالعه  ،از تظهی الزامهات
پدافند غیی عامل ،گیدآور و بیرسی و تیلیل شود.
مرحلة اول :تهیة الیههای معیار .بیا تعیین موان بهینة پناهگاهها چندمنظوره باید معیارها و
شیایطی تعییف شود تا بههیین میل با باالتیین کارایی اتهخا شود .بیخی کاربی هها به دلیهل
ماهیت عملوید شان تمی تواتند در مجاورت یهکدیگهی قهیار گییتهد .در ایهن پهژوهش ،جههت
موانیابی پناهگاه با توج ب کاربی ها حیاتی و حساس و مهم چههارده شهاخص اسههخیاج و
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بیرسی شد .جدول  2فواصل آسیبپذیی و تعداد کالسبند معیارها بیا موانیابی پناهگاهها
شهی را تشان میدهد.
جدول  .2فواصل آسیب پذیری و تعداد کالس بندی معیارها برای مکان یابی پناهگا ههای شهری

فاصلة آسیبپذیری

تع داد طبقات

شناسه

الیهها

حداقل  200حداکثی  700مهی

5- 1

حداقل  400حداکثی  1000مهی

5- 1

A3

معابی اصلی جهت دسهیسی و جاب جایی

حداقل  200حداکثی  1000مهی

5- 1

A4

میاکز صنعهی و م یصوالت خطیساز

حداقل  400حداکثی  1500مهی

5- 1

A5

مناطق آسیب پذیی (بافتها فیسوده)

حداقل  500حداکثی  700مهی

5- 1

A6

آرار و ابنیة تاریخی و فیهنگی

حداقل  400حداکثی  1000مهی

5- 1

حداقل  300حداکثی  800مهی

5- 1

حداقل  300حداکثی  1000مهی

5- 1

حداقل  250حداکثی  650مهی

5- 1

حداقل  5حداکثی  12درصد

5- 1

حداقل  200حداکثی  1500مهی

5- 1

A12

خطوط راهآهن سطیی و مهیو

حداقل  200حداکثی  1000مهی

5- 1

A13

میاکز مورد هدف دشمن

حداقل  400حداکثی  1250مهی

5- 1

A14

دارا عملوید پشهیباتی در زمان بییان

حداقل  250حداکثی  1000مهی

5- 1

A1

موانها

A2

میاکز جاذ

A7
A8

پیتیاکم
جمعیت

مهیو

ایسهگاهها
گسل

A9

مسیل ،رودخات  ،آ ها

A10

شیب زمین

A11

خطوط اتیژ

سطیی

(بیق و گاز)

(ماخذ :شجا عیاقی و همواران 47 :1390؛ عزیز 132 :1391؛ میمد دهچشم 153 :1396؛ و تظی کارشناسان)

مرحلة دوم :تصحیح و تغییر قالب الیهها .بیا ههی یهک از الیه هها بها اسههفاده از
 Distanceحییم زده شد .بی همین اساس بیا هی یک حییم  Distanceبا اسهفاده از

Euclidean

تیمافهزار GIS

تعییف شد .در تقش هایی ک فواصل بیا آنها تعیین شده ارزش بیشهی دارا اولویت موانیابی
کمهی و ارزش کمهی دارا اولویت موانیابی بیشهی است .ب دلیل تعهداد زیهاد تقشه هها ،از میهان
چهارده تقشة تولیدشده در این میحل فقط چهار تقش مهعلق ب الیه هها فاصهل از موهانهها
پیتیاکم ،فاصل از میاکز جاذ جمعیت ،فاصل از معابی اصلی جهت دسهیسی و جاب جایی ،فاصل
از خطوط اتیژ در این توشهار تمایش داده میشود.

مکانیابی پناهگاههای چندمنظورة شهری مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل (مطالع ة موردی :منطقة  1کالنشهر اهواز) 395

نقشة  .2فاصله از مکانهای پ رتراکم ،فاصله از مراکز جاذب جمعیت ،فاصله از معابر اصلی جهت دسترسی و جابهجایی،
فاصله از خطوط انرژی در منطقة مورد مطالعه

مرحلة سوم :کالسبندی با استفاده از مدل منطق بولین (کالسیک) .در این منطق صیفاً دو عددِ
 0و  1دخالت دارتد؛ بدین معنا ک گزین ها قابل قبول مقدار  1و گزین ها غیی قابل قبول مقدار
 0ب خود می گییتد .بنابیاین ،وزندهی ب واحدها در هی الیة اطالعاتی در این مدل بی اساس منطق
 0و  1است .در گام قبل بیا هی یک از مهغییها چهارده گات الی ها میتبط با فواصل سازگار
تهی شد .در این بخش بیا هی الی (کاربی ) بی اساس ویژگیها موان قیارگیی پناهگاه تسبت
ب این کاربی ها امهیاز بین  1تا  5ب آنها داده میشود .در این میحل با اعمال منطق بولین چهارده
تقش تولید شد ک فقط چهار تقش مهعلق ب الی ها موانها پیتیاکم ،میاکز جهاذ جمعیهت،
معابی اصلی ،خطوط اتیژ در این توشهار تمایش داده میشود.
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نقشة  .3کالس بندی مکانهای پرتراکم ،مراکز جاذب جمعیت ،معابر اصلی ،خطوط انرژی در منطقة مورد مطالعه

مرحلة چهارم :وزنبخشی الیهها با استفاده از مدل .FAHPبا توج ب ضییب مهفاوت هی یهک از
کاربی ها چهارده گاتة ویژه در موانیابی پناهگاه ،از روش وزنبخشی چندمهغییه ( )FAHPبیا
تعیین وزنبخشی ب کاربی ها اسهفاده شد .در این میحل خبیگان با اسهفاده از عبارات زباتی و بی
اساس روش چات

بیتی یک معیار بی معیار دیگهی را شهیح دادتهد و بهی ایهن اسهاس مهاتییس

مقایسات زوجی تشویل شد .جدول  3عبارات زباتی مقایسات زوجی شاخصها را تشان میدهد.
جدول  .3عبارات زبانی مقایسات زوجی شاخصها

برتری مطلق

عالی

خیلی خوب

نسبتاً خوب

خوب

برتر

کمی برتر

برتری خیلی کم

برابر

10،9،8

9،8،7

8،7،6

7،6،5

6،5،4

5،4،3

4،3،2

1،2،3

1،1،1

(ماخذ :پیویزیان )173 :1395

تیلیل یافه ها با اسهفاده از مدل  FAHPتشان داد بین شاخصها پژوهش بیشهیین ارزش را شاخص
موانها پیتیاکم و کمهیین ارزش را شاخص مسیل ،رودخات  ،آ ها سطیی ب خود اخهصاص
میدهد .شول  3تعییف ارزش وزتی کاربی ها چهاردهگاتة مثری بی موانیابی پناهگاه را تشان میدهد.

مکانیابی پناهگاههای چندمنظورة شهری مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل (مطالع ة موردی :منطقة  1کالنشهر اهواز) 397

شکل  .3تعریف ارزش وزنی کاربریهای چهاردهگانة مؤ ثر بر مکانیابی پناهگاه
(مأخذ :محاسبات نگارندگان ) 1399

نقشة  .4تلفیق نقشههای فاکتور فازی

مرحلة پنجم .تأثیر وزن هر الیه در نقشة فاکتور فازی آن .پهس از ارزش گهذار و تعیهین وزن
الی ها در میحلة قبل ،توبت ب تأریی این اوزان در تقش هها فهاکهور فهاز  ،که در میحلهة دوم
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یوسانساز شدتد ،میرسد .بیا این منظور تههایج در میهیط سیسههم اطالعهات جغیافیهایی بها
اسهفاده از ابزار

Algebra

 Mapو

گزینة Calculator

 Rasterدر الی ها تأریی داده میشود .تهیجة این

تلفیق تقشة رسهی است ک ارزش پیوسلها در آن تمایاتگی مطلوبیت یا عدم مطلوبیت موان بیا
اسهقیار پناهگاه است .تقشة  4تلفیق تقش ها فاکهور فاز را تشان میدهد.
مرحلة ششم :همپوشانی الیهها با استفاده از ابزار  .Fuzzy overlyدر میحلة پیش ،بعهد از تلفیهق
تقش ها فاکهور فاز بیا هی الی  ،پهنة اولویتبند موانیابی پناهگاه تیز مشخص شد .اما از آتجا ک
هی یک از این الی ها از منظی پدافند غیی عامل دارا درجة اهمیت خاصی هسهند ضیور است درجة
اهمیت هی یک را مشخص کید و سپس با تلفیق آنها ب تولید تقشة تهایی پهنة خطی پیداخت .بنابیاین،
با اعمال گزینة  Overlayبا اسهفاده از ابزار  Fuzzy overlyبا گاما  0/9از مجمو ابزارها

Spatial

 Analyst Toolsتقش ها الی ها مورد تظی تلفیق و تیلیل مواتی اتجام میشود .گفهنی است بدین
دلیل از گاما  0/9اسهفاده شد ک میزان خطا را کاهش و تقش را ب صورت یک طیف تشان دهد« .این
میرود ک تأرییات کاهشی و
میباشد و زماتی ب کار 
عملگی حالت کلی عملگی ضیبی و جمعی فاز 
افزایشی در تعامل معیارها وجود داشه باشد( ».حیدر تیا .)98 :1393

نقشة  .5همپوشانی الیهها

مکانیابی پناهگاههای چندمنظورة شهری مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل (مطالع ة موردی :منطقة  1کالنشهر اهواز) 399

در این پژوهش پهنة اولویتبند موانیابی پناهگاه شهی ب پنج دسه ه شامل پهن ها اولویت
خیلی زیاد ،زیاد ،مهوسط ،کم ،خیلی کمه تقسیم شد .در جدول  4ارزش تقش ها تولیدشده ب پنج
دسه تقسیم و با اسهفاده از تیلیل و طبق بند آمار  GISبیان شد.
جدول  .4مکان یابی پناهگاه شهر با استفاده از تحلیل و طبقه بندی آماری G IS

پهنه

standard Deviation

Mean 1

Maximum

Minimum

کامالً مناسب

1 /469

105 /318

106 /964

101 /836

مناسب

1 /390

109 /683

112 /800

107 /296

مهوسط

2 /258

116 /366

120 /888

112 /871

تامناسب

2 /635

124 /982

129 /946

120 /925

کامالً تامناسب

3 /801

137 /287

144 /904

130 /902

منطقة 1

8 /462

113 /109

144 /735

101 /836

(مأخذ :میاسبات تگارتده )1399

طبق بند آمار  ،ک در قسمت  Propertiesآیون  sombologyجعبة

classification Statistics

مسهخیج شد ،تشان میدهد از بین طیفها پنج گات پهنة کامالً مناسهب بها میهاتگین  105/318و
اتییاف اسهاتدارد  1/469طیف تأرییگذار در موانیابی پناهگاه شهی است.
نتیجه و پیشنهاد
شهی اهواز ،در مقام یوی از شهیها بزرگ اییان و میکز شهیسهان اهواز و اسههان خوزسههان ،بها
مساحت  220کیلومهی میبع ،دومین شهی وسیع اییان پس از تهیان است .امیوزه ،این شهی در تظام
شهی کشور ب دالیلی جایگاه خاصی در تظام پدافند غیی عامل دارد :الف) تظام چنهدعملکهید
کالنشهی اهواز (ادار ه خدماتی ،کشاورز  ،صنعهی ،داتشگاهی ،دفاعی)؛ ) افهزایش جمعیهت
کالنشهی اهواز و تبدیل شدن ب شهی بیش از یکمیلیون تفی در سط تظام سلسل میاتبهی شهبوة
شهی کشور؛ ج) موقعیت اسهیاتژیک اهواز از تظهی ژئواکوتومیهک ،ژئواسههیاتژیک ،ژئوکهالچی،
هیدرویلیهیک؛ د) بافت اجهماعی و فیهنگی کالنشهی اهواز (آمیزش گیوهها قومی مخهلف)؛ ه)
 .1هی چ ارزش میاتگین کمهی باشد اولویتبند

پهن بیا موانیابی پناهگاه شهی مناسبتی است.
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تظام پدافند غیی عامهل کهالنشههی اههواز (به منزلهة یهک کهاتون شههی پدافنهد )؛ و) وجهود
خیدهفضاها بیدفا شهی (تاشهی از ویژگهیهها موهاتی و گسههیدگی شههی) .امها ،همهواره از
ساخهارها ایمن و پایدار یک شهی بیبهیه بوده است .با تگاهی ب پیشینة آسیبپذیی شهی اهواز در
بیابی مخاطیات طبیعی (زلزل و سیل) و قیارگیی در موقعیهی ک ب این مخاطیات دامن میزتد و
همچنین مخاطیات اتساتی و از طیفی موقعیت اسهیاتژیک شهی در مقام یک شهی دفاعی در تیمهة
جنو

غیبی کشور همواره این شهی در پهنة با ریسک باال تهاجم قیار داشهه اسهت .ازیهن رو،

ضیورت توج ب موانیابی و ساخت پناهگاه در سط شهی دوچندان است .می توان گفت پناهگاه
ب منزلة یوی از راهبیدها پدافند غیی عامهل اقهدامی در جههت کهاهش ههی چه بیشههی میهزان
آسیبپذیی شهی است .بی این اساس ،با توج ب جغیافیا مخاطیات و دسهیسی ب اطالعات
منطقة  1شهی اهواز ،چهارده شاخص مثری اتهخا

و پس از ارزش گذار و فاز ساز تقش ها

فواصل تقشة تهایی تهی و موان مناسب بیا ساخت پناهگاه میدودة مورد مطالع مشخص شد.
در پاسخ ب پیسش اول ،از مدل وزنبخشی چندمهغییه ( )FAHPبهیا تعیهین وزنبخشهی به
کاربی ها اسهفاده شد و یافه ها پژوهش تشان داد شاخص موهانهها پیتهیاکم بها وزن فهاز
 0/132بیشهیین وزن و شاخص مسیل ،رودخات  ،آ ها سطیی با وزن  0/57کمهیین وزن را بین
شاخصها مورد مطالع دارتد.
در پاسخ ب پیسش دوم می توان گفت با توج ب تقشة  4تهایج حاصل از همپوشاتی الی ها بها
وزن فاز مشخص تشان میدهد موان مسهعد بیا ساخت پناهگهاه شههی  ،که بها رته

آبهی

مشخص شده ،در سیاسی منطق پیاکنده است .همچنین ،می توان چنین اسهنباط کهید که بهههیین
موانها بیا ساخت پناهگاه شهی با توج ب الگو ها مشخص فاز موانهایی تظیی تزدیک
موزة هنیها معاصی ،در همجوار کاتون فیهنگهی ه تیبیههی الله هها ،در امههداد سهازمان جههاد
کشاورز خوزسهان و بیمارسهان پارس و بیمارسهان شهید رجایی ،و تزدیهک دبییسههان حضهیت
خدیج و هنیسهان هاجی و  ...است.
در این تیقیق این تهیج حاصل شد ک ویژگیهها کالبهد  ،جمعیههی ،طبیعهیه مییطهی ،و
عملوید تقش مثری در احدا پناهگاه این منطق از کالنشهی اهواز ایفا مهیکنهد و تقهاطی از
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شهی ک دارا فضاها باز کافی و در عین حال سازگار با کاربی ها اطیاف است پهاتسیل تسبهاً
بههی بیا اسهقیار آسیبدیدگان دارد .ازینرو ،پیشنهاد میشود:


ساخت پناهگاهها باید قبل از احدا

تجهیهزات و تأسیسهات شههی صهورت پهذیید تها

زییساختها الزم جهت کاهش خسارات جاتی و مالی ایجاد شود.


در موانیابی پناهگاهها می توان تقش و تأریی پارامهیها دیگهی را بیرسهی کهید؛ از جمله
کیفیت و عمی مصال ابنی  ،دور از کاربی ها اشهعالی ،هماتند پمپ بنزین ،منهاطقی بها
تیاکم جمعیهی زیاد ،ب ویژه زتان و کودکان و سالمندان که آسهیبپذیی تیتهد و به موهان
پناهگاهی تزدیک تی تیازمندتد.



موانیابی کاربی هایی با عملوید پشهیباتی ،همچون آتشتشاتی و درماتی و تظامی ،و توج
و دقت الزم و با بیتام ریز اصولی در مناطقی ک افزایش آسیبها و تلفات جاتی و مالی
احهمال میرود صورت پذیید.



مسییگشاییها جدید و بهبود شبو ها ارتبهاطی بها ههدف افهزایش دسهیسهی و ارائهة
خدمات در شیایط بییاتی و هنگام وقو بالیا طبیعی و اتساتی صورت گیید.



ساخت و ایجاد فضاها باز و وسیع از قبیل پاركها و بوسهانها و فضاها سبز در درون
میالت و واحدها همسایگی ب منظور اسوان موقت آسیبدیدگان در این مناطق هنگام
وقو شیایط بییاتی و بالیا طبیعی و



اتساتی.

تجزی وتیلیل و ارزیابی خطیپذیی در عیص ها شهی ب منزلة پیشتیاز ضیور بیا
تصمیمگیی آگاهات بیا موانیابی و احدا پناهگاهها شهی و شناسایی مناطق در معیض
خطی زیاد یا مهوسط یا کم با توج ب آسیبپذیی آنها و ب صیف بودن مداخالت بالقوه.



در امهداد موانها پیتیاکم منطقة  1شهی اهواز ب ویژه بیمارسهان پارس و بیمارسهان شهید
رجایی ساخت پناهگاه در اولویت قیار گیید.



در سط قسمت شمالی منطقة  1موانهایی تظیی هنیسهان ههاجی و ایسههگاه کهارون ،حهد
فاصل آرار تاریخی عمارت مایار و منزل تفیسی ،حد فاصل میکز آموزشی مدرسة دینهی و
دبییسهان هدف ،اتجمن اسالمی بازار ،بیمارسهان اروتد.
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در سط قسمت جنوبی منطقة  1موانهایی تظیی میکز تلفهن آزاد  ،حهد فاصهل شهورا
تیقیقات و تیبیت معلم ،حد فاصل هنیسهان پژوهش و دبییسهان کوری ،کمیهة امداد.



در سط قسمت غیبی منطقة  1موانهایی تظیی حد فاصل آرار تاریخی منزل جعفهیزاده و
ههل قو ،حد فاصل دبسهان جهاتیان و دبییسهان اد  ،سازمان جهاد کشاورز خوزسهان.



در سط قسمت شیقی منطقة  1موانهایی تظیی مجهمهع خهدماتی بهزیسههی ،حهد فاصهل
دبییسهان حضیت خدیج و مدرسة راهنمایی ایثار ،راهنمایی و راتندگی ،ادارة بنیاد شهید.



در سط قسمت میکز منطقة  1موانهایی تظیی ادارة گذرتامة اههواز ،دبییسههان پهیوین
اعهصامی و میاکز مسووتی آسیبپذیی ،ب ویژه در بافت فیسودة میکز .
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