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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی  

  1396سال هفتم/ شماره مسلسل بیست و چهارم/ تابستان 
  

  پدافند غیر عاملاصول بر  کالن شهر اهواز مبتنی هايبیمارستان سنجش استقرار
  

  3علیرضا پرویزیان، 2، مهدي علیزاده*1ناهید سجادیان
  ریزي شهري دانشگاه شهید چمران اهواز و برنامه دانشیار گروه جغرافیا1

  ریزي شهري دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه جغرافیا و برنامه ارشد دانشجوي کارشناسی2
   اهواز ،دانشگاه شهید چمران اهواز ریزي شهري جغرافیا و برنامه گروه ارشد دانشجوي کارشناسی3

 10/11/94 ؛ تاریخ پذیرش: 23/7/94تاریخ دریافت: 
  چکیده

هاي جـانی و  و از این رو آسیب دندها و بالیا روبرو بوها و تهاجمها، جنگها از آغاز آفرینش تاکنون همواره با انواع آسیبنسانا
منظور تضـعیف روحیـه و    به ها و مراکز به خصوص بیمارستان هدف قرار گرفتن شهرها ،امروزه .مالی زیادي به آنها وارد شده است

غیرعامـل شـهري بـراي     ضرورت توجه به پدافندد و گیرگسیختگی نظام اجتماعی انجام میدن صدمات اقتصـادي و از هموارد آور
که شهر اهواز در طول هشت سال جنگ تحمیلی مورد حمالت زیادي باتوجه به این ت.کاهش حجم خسارات بیشتر مورد توجه اس

کـالن   هـاي بیمارستان سنجش استقرارز این پژوهش، بنابراین هدف ا؛ بردج میریزگردها رن ۀو در حال حاضر از مسئل  قرار گرفته
تجزیه  تحلیلی است -توصیفی شناسی آنکاربردي و روش-اي نوع تحقیق توسعه است پدافند غیر عاملاصول بر  شهر اهواز مبتنی

و سـپس بـا اسـتفاده از     همدنظر طراحـی گردیـد   مبانی نظري و ادبیات تحقیق، اصول و معیارهاي ۀها، ابتدا با مطالعو تحلیل داده
نتایج حاصل از پژوهش انجام شده حاکی از آن است  ه است.هاي کیفی، فرایند کار تداوم یافتسیستم اطالعات جغرافیایی و تحلیل

سب بودند؛ منا=γ 6/1عملگرهاي اشتراك و گاماي فازي  هاي همپوشانی حاصل از مدلنقشهها، بیمارستان سنجش استقراردر  که
هاي بقایی، بوسـتان،  فقط بیمارستان بیمارستان شهر اهواز 27از بین  نتایج حاصل از آنها مؤید این مطلب بود که در وضع موجود،

 برنـد و یمطلـوب بـه سـر مـ     تـامین اجتمـاعی و امیرالمـومنین از نظـر پدافنـد غیرعامـل در وضـعیت        گلستان، فاطمه زهرا، شفا،
کـار هـم    در پایـان  برنـد. در وضـعیت نامناسـب بـه سـر مـی     رعامـل  بوذر و شرکت نفت از نظر پدافند غی، اهاي بهشتی بیمارستان
هـاي مـوازي در   یابی و احداث کاربريمکان ،منطقه ها و امکاناتریزي اصولی و منطقی با توجه به ویژگیبرنامهچون ی پیشنهادهای

  شود.ارائه میارائه هاي بهداشتی مهم و... و فریب براي ساختمانهاي استتار، اختفا، هاي دیگر شهر، استفاده از طرحبخش
  

  اهواز پدافند غیرعامل، بیمارستان، استقرار، ،سنجش :کلیدي هاي ه واژ
  

 1مقدمه
پـذیري شـهري   آسیبعصر  عصر حاضر :مسئله طرح 

است، زیـرا همسـو بـا پیچیـده شـدن حیـات شـهري،        
بحـران   شهرها در ابعاد مختلف با مخـاطرات طبیعـی و  

امنیتی از -هاي اجتماعیتکنولوژیک از یک سو و بحران
، نیـا حیـدري و  چشـمه دهمحمـدي ( انددیگر سو مواجه

ها بـه ویـژه   ها و نزاعبررسی تاریخ جنگ ).212: 1394
 حوزةدهد که تهدیدات از هاي اخیر نشان میطی سده

 ها نیـز توسـعه  نظامی و خط مقدم جبهه به سایر حوزه
ایمنـی و امنیـت در    ).12 :1387، فـردرو ( یافته اسـت 

ترین اصول در جهت دسـتیابی   برابر تهدیدات از ابتدایی
                                                             

 nsajadian@yahoo.comنویسنده مسئول: *

به استانداردهاي مطلوب آسایش شهري است و اصـوالً  
غیر عامـل شـهرها در مقابـل تهدیـدات      توجه به دفاعِ

گیـري شـهرها   خارجی امري اسـت کـه از آغـاز شـکل    
 ).24: 1388 ،نیا موحدي( همواره مورد توجه بوده است

؛ هــاهــا، متعلقــات آنحفاظــت از جــان انســان مســئلۀ
ــل مخــاطرات   ــزات شــهري در مقاب تأسیســات و تجهی

عنوان یکـی از   ی و انسانی آن قدر مهم است که بهطبیع
 شـود  ریـزي شـهري محسـوب مـی    امهاهداف اصلی برن

)Gibson, 1997:8 .( دنبـال   جوامع مختلف پیوسته بـه
بـوده و هسـتند تـا بتواننـد     هـایی  حلکشف و ابداع راه

 ها را بـه حوادث غیرمترقبه و جنگاز هاي ناشی  آسیب
اي کنترل نموده یا به حـداقل رسـانند و در واقـع    گونه
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شهسـواري و  ( نماینـد  یتهـا را مـدیر  حوادث و بحـران 
اجراي سیاست تمرکـز زدایـی    ).379 :1394 ،همکاران

 فرصــتیو توزیــع مراکــز حیــاتی و تاسیســات انــرژي، 
اسب براي اجراي عدالت اجتماعی، اقتصادي و حفظ من

 اسـت هاي عظیم در برابـر تهدیـدات احتمـالی    سرمایه
بعد از پایــان دوران  ). 2: 1393، و همکاران (نیکومنش

جنگ سـرد مبحـث پدافنــد غیرعامــل بــه بالیــاي       
ــران ــی و بح ـــت و  طبیع ـــوف گش ــانی معط ــاي انس ه

یت بحــران، مفـاهیم جدیــد آن بــه صــورت مــدیر
مــدیریت اورژانس، آمــادگی و ســازماندهی ســریع،    

هاي بحرانـی و حفاظـت   یـزي احتمالی، سرویسبرنامـه
هاي اخیـر  در سال ).LI, 2010:7( شهري مطرح گردید

هر چند آمار دقیقی موجود نیست، با این حال، اخبار و 
ها گویاي آن هسـتند کـه در   عکس تصاویر تلویزیونی و

ویـژه غـزه    مربوط به افغانسـتان، عـراق و بـه   هاي جنگ
بــه  اغلــبهــا اي از تهاجمــات و بمبــارانبخــش عمــده

و بـه ویـژه مراکـز درمـانی     مناطق شـهري و مسـکونی   
 اي از تلفـات را غیـر  صورت گرفته است و بخش عمـده 

 دهنـد ها تشکیل مـی خصوص زنان و بچه نظامیان و به
ــینی،( ــتان  . )129: 1390 حس ــران باس ـــدر ای ی از یک

فـاع بـوده کـه    عامـل د  ،هاي مکانیـابی شـهرها  شاخص
هـا،  کـوه هـا، پايبلنـديها، کنار رودخانهشـهرها را در 

کردند تا در مقابل تهاجمـات  زمین و... مکانیابی می زیر
ــ ــمن بت ــرددش ــاع ک ــامران و  وان از آن دف ــی،(ک  امین
عنـوان   هاي عمـومی بـه  اهمیت ساختمان. )302:1390

ــ ــا مالکی ــاربري  امــاکنی ب ت عمــومی و برخــوردار از ک
رسانی در مقیاس شـهري دو  عمومی و مشخص خدمت

کـه از یـک طـرف بـر اسـاس       چـرا  ؛دباشـ چندان مـی 
میزان تخریب و آسیب آنهـا   ،تحقیقات و شواهد موجود
تـوان از  ها کمتر بوده که میدر مقایسه با دیگر کاربري

ر عنوان اماکنی با پتانسـیل و شـرایط مناسـب د    آنها به
زدگـان و   بحران جهت اسکان و سازماندهی جنگزمان 

دیدگان استفاده نمود، از طرف دیگر در صورت مصیبت
هـا بـه   گونـه سـاختمان  اي و یا انهدام ایـن  بروز حادثه

کننـدگان از  دلیل تعداد باالي استفاده دست دشمن، به
ــی ــا مـ ــار آورد  آنهـ ــه بـ ــیاري بـ ــد فاجعـــه بسـ توانـ

را اهــواز  وهش، شــهرایــن پــژ .)129: 1390حسـینی، (

کـارون کـه پتانسـیل     آبریز ةدلیل قرارگیري در حوز به
نظـام چنـد نقشـی     از طرفی سیل خیزي باالیی دارد و

ــت ژئواســتراتژیک،  کــالن ــار موقعی ــواز در کن شــهر اه
 وبافـت اجتمـاعی و فرهنگـی     ،ژئواکونومیک، ژئوکالچر
تهاجم در دوره جنگ تحمیلی،  ۀموقعیت مرزي و سابق

ول و راهبردهاي دفاع غیرعامـل شـهري در   ضرورت اص
قالب شهرسازي دفاعی را در این شـهر را گریـز ناپـذیر    

: 1394نیـا،  و حیـدري  محمدي ده چشمه( کرده است
اصـول و   بـه کـارگیري   ضـرورت بر این اسـاس  ). 213

دفاع غیر عامل با تاکیـد بـر اصـل     هاي عملیاتیراهبرد
ایـن شـهر    هـا در بیمارسـتان یابی همجواري براي مکان

بـا رویکـردي کـاربردي؛     .اسـت ناپذیر اجتناب ضرورتی
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سـوال زیـر مـی    

  باشد:
کالن شهر  هايبیمارستان سنجش استقراروضعیت  -1

 ؟   چگونه است پدافند غیر عاملاصول بر  اهواز مبتنی
  

  مفاهیم نظري
ــوم ــیمفه ــل  شناس ــر عام ــد غی ــر : پدافن از نظ

تشـکیل   پدافند از دو جزء پد و آفنـد  ةسی، واژشنا واژه
ــد   ــا پ ــاد ی ــی پ ــگ و ادب فارس  شــده اســت. در فرهن

ضد، متضاد، پـی و دنبـال    پیشوندي است که به معانی
اي قـرار گیـرد معنـاي آن را    بوده و هرگاه قبـل از واژه 

وم جنـگ،  آفنـد نیـز بـه مفهـ     نمایـد. واژه معکوس می
اگـر   ).37 :1351دهخدا، ( جدال، پیکار و دشمنی است

اقـداماتی   وهـا  برگیرنده تمـامی طـرح   پدافند عامل در
کارگیري سالح و تجهیزات جنگی  است که مستلزم به

غیرعامـل   پدافنـد ). 205 :1385نیـا،  موحدي( باشد می
 شـود کـه مسـتلزم بـه    ق مـی البه مجموعه اقداماتی اط

 پور و همکـاران، زارع( افزار خاصی نبوده کارگیري جنگ
 خسارات شدن وارد از توانمی آن اجراي با و )8: 1390

 و نظامی حساس و حیاتی تأسیسات و تجهیزات به مالی
 میـزان  یا و نموده جلوگیري انسانی تلفات و نظامی غیر
 داد کـاهش  ممکـن  حـداقل  به را تلفات و خسارات این

غیرعامل نباید به خط  در پدافند). 52: 1393(فالحی، 
امی آن تمرکـز نمـود، بلکـه،    عـد نظـ  مقدم درگیري و ب

کشـور اعـم   یک نقاط  ۀگیر کنونی، همهاي همهتهاجم
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از شهرها و روستاها، مناطق صنعتی و کشاورزي و همه 
روانـی  هاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، روحی و حوزه

حفاظـت جـان    بنـابراین  کننـد؛ می... را درگیر جنگ و
در  ان یک راهبـرد ه عنوانسان و محیط زندگی انسانی ب

مـدنظر  بایـد  هاي کالن ملی و شهرسازي گیريتصمیم
  ).140: 1389 ،و همکاران امینی حسینی( قرار گیرد

بدون شک نوع پدافنـد در   :شهري غیرعامل پدافند

هاي شهري، اقتصادي، اجتمـاعی و روانـی کـامالً    بخش
تـوان اصـطالح   متفاوت از پدافنـد نظـامی اسـت و مـی    

. تر دانستها مناسببخشپدافند غیرعامل را براي این 
تـر از  توان پدافند شهري را بسیار مهماز سوي دیگر می

). 7: 1386لـی و فشـارکی،   (جال ها دانسـت سایر بخش
را نشان  شهرهاشدن دالیل مورد تهاجم واقع : 1جدول

  دهد.می
  

  شهرهاشدن دالیل مورد تهاجم واقع : 1 جدول
 عنوان  عنوان یکی از ابزارهاي اصلی قدرت و در عین حال به جمعیت همواره به؛ جم عظیمی از جمعیت در مناطق شهريتمرکز ح

  .ها مورد توجه بوده استها و تهاجمیکی از اهداف اصلی در جنگ
 باالتر از سهم نیروي کار  داد ملی تقریباً در هر کشوري بسیار سهم آنها در درون؛ م رشد اقتصادي هستندشهرها موتورهاي عظی

  .آنهاست
 ها و نهادهاي مهم اقتصادي، مالی و ها و سازمانخانههی و ستادي نیروهاي مسلح و وزارترها کانون تمرکز مراکز مهم فرماندشه

ویژه مراکز حساس و  شود که شهرها بهگیر، باعث میتمرکز باالي مدیران و فرماندهان سطوح باال و تصمیمباشد، از طرفی میسیاسی 
  .اف ثابتی براي دشمن گردندحیاتی آنها تبدیل به اهد

 باشند و بخش اعظمی از مراکز صدا و سیما و  شهرها مرکز اصلی تولید و انتشار اخبار و اطالعات مربوط به وضعیت میدان جنگ می
عات درست از ن براي ارائه اطالاند. در زمان بحران، در صورت عدم توان مدیران و مسئوالها در مناطق شهري متمرکز شدهها و سایتروزنامه

تواند از این ابزارها براي گسترش شایعات و تضعیف روحیه نیروهاي خط مقدم و میدان جنگ به نیروهاي خودي و شهروندانش، دشمن می
  .شهروندان استفاده نماید

   )3: 1389(اطهاري،  ،)74: 1387 احمدي،()، 7: 1386لی و فشارکی، (جال )Schmidtlein et al., 2011: 269(ماخذ: 
  

هـر  در  اختالالتـی اساســی  پـذیري شـهرها   آسیب
آورد و کـارایی دیگــر  میبـه وجود  کانون سکونتگاهی

از  .)Quarol, 2005:8( نمایـد مـی مختل هـا را سـازمان
؛ هـا ها، متعلقات آنمسأله حفاظت از جان انسانطرفی 

ــل مخــاطرات   ــزات شــهري در مقاب تأسیســات و تجهی
هم است که به عنـوان یکـی   طبیعی و انسانی آن قدر م

 شـود ریزي شهري محسـوب مـی  از اهداف اصلی برنامه
)(Gibson, 1997:8 . پـذیري  فراگیر بودن مفهوم آسـب

پـذیري در   در ابعاد مختلف سبب پیدایش نظریه آسیب
  .)Alexander, 2002: 12( علـوم مکـانی شـده اسـت    

پدافند غیرعامل در مناطق شهري، موضوعی است کـه  
اقتصادي، هم به لحـاظ سیاسـی، هـم بـه      هم به لحاظ

... واجد اهمیتی دو چنـدان  فرهنگی ولحاظ اجتماعی و 
سرآغاز هزاره سوم  ).Tang & Wen, 2009: 871( است

اي اسـت کـه بـازنگري و    تحوالت فراوان و بــی وقفــه  
تغییر در فرایند و سـاختار مـدیریت شـهري را الزامـی     

بـا افـزایش    .)87: 1392 ،و همکـاران  (کیانی کنـدمـی

ها به ویژه طی یـک قـرن اخیـر و افـزایش     میزان جنگ
ها و تلفـات جـانی و مـالی و روانـی ناشـی از آن      آسیب

بـراي شــهروندان و مـدیران و مســئوالن حکــومتی، در   
هاي سیاسی و دیپلماتیـک بـراي کـاهش و    کنار تالش

هـا و همچنـین   گیـري ایـن جنـگ   جلـوگیري از شـکل  
یـت بنیـه دفـاعی کشـورها،     هاي نظامی براي تقوتالش
هـاي  هاي متعدد دیگـري نیـز در ابعـاد و حـوزه    تالش

ریزان براي مختلف از سوي مدیران و مسئولین و برنامه
هـا و تلفـات صـورت گرفتـه اسـت. ایـن       کاهش آسیب

ها امروزه در قالب علمی تحت عنوان ها و حرکتتالش
ریـزان  مورد توجه مسـئوالن و برنامـه   ،پدافند غیرعامل

    .)14: 1391، و همکاران تقوایی( استرار گرفتهق
 از منظر پدافند غیـر عامـل:   هاي درمانیکاربري

یکی از مباحثی که در ارتباط بـا پدافنـد غیرعامـل در    
ریـزي  مناطق شهري باید مورد توجه قرار گیرد، برنامـه 

پایـدار و   ۀکاربري اراضی شهر مبتنی بـر اصـول توسـع   
ــت و ارتبــ    ــل اس ــد غیرعام ــان  پدافن ــی می اط نزدیک
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ریـزي  ریزي پدافنـد غیرعامـل بـا فراینـد برنامـه      برنامه
: 1392 ،و همکـاران  (کیـانی  کاربري زمین وجـود دارد 

معـابر،   ۀهـاي مسـکونی و شـبک   يبه غیر از کاربر ).87
هــاي خـدماتی نیــز نقـش مهمــی در کــارکرد   کـاربري 

صحیح شهر و رضایت شهروندان برعهده دارند. در ایـن  
که صحبت از بحـران و تهـاجم در منـاطق    میان زمانی 
ها نسبت بـه  گردد، بدون شک برخی کاربري شهري می

هاي درمانی که کاربري ،سایرین اهمیت بیشتري دارند
 :Li, Nozick, Xu, 2012( را باید از آن سـنخ دانسـت  

طور مستقیم با زنـدگی   هها نه تنها باین کاربري). 715
جـود آنهـا و کـارکرد    مردم سروکار دارند، بلکه و و جان

تواند تاثیر قابـل تـوجهی بـر احسـاس     مطلوب آنها می
 .)34 :1389 (اسـکندري،  امنیت شهروندان داشته باشد

هاي عمـومی شـناخت   مهم در خصوص ساختمان ۀنکت
باشـد. بـر اسـاس    میزان اهمیت آنها در زمان بحران می

بنـــدي کلیـــه تأسیســـات زیربنـــایی،  یـــک تقســـیم
هـاي اصـلی و حیـاتی    شـریان هاي حساس و  ساختمان

که در دست مطالعه، اجرا و یا در حـال  کشور اعم از آن
برداري باشند و احتمـال حمـالت نظـامی دشـمن     بهره

تـوان در سـه گـروه    مـی  ،علیه آنها وجود داشـته باشـد  
بنـدي  مراکز حیاتی، مراکز حساس و مراکز مهم سـطح 

هـاي عمـومی بـدون شـک     در میـان سـاختمان   .نمـود 
هـا و مراکـز   اي درمانی به خصوص بیمارستانه کاربري

ها را جزء توان آنمی درمانی اهمیت دوچندانی دارند و
 مراکز حساس و مهم (البته بسته بـه کیفیـت خـدمات   

شـمار آورد کـه تـداوم     رسانی و شعاع عملکـردي) بـه  
تواند نقشی بسـیار  ها میکاربري عملکرد و فعالیت این

دان برعهـده داشـته   مهم در کاهش تلفات جانی شهرون
باشد. بدیهی است که از بین رفتن این کاربري ممکـن  
است، تلفات حادثه را به میزان قابـل تـوجهی افـزایش    

تواند احساس امنیت روانـی شـهروندان   داده و حتی می
ــت     ــه اهمی ــه ب ــا توج ــدازد. ب ــاطره بین ــه مخ ــز ب را نی

ــتان ــان   بیمارس ــانی در زم ــز درم ــا و مراک ــگ و ه جن
، ضرورت توجه بـه اصـول و ضـوابط    عیهاي طبی بحران

ــا رویکــرد پدافنــد غیرعامــل در مکانیــابی   و مناســب ب
  .  یابدطراحی آنها اهمیتی دو چندان می

 ۀدر زمینـ  تحقیقات مرتبط با پدافنـد غیرعامـل:  
اصول مبتنی بر پدافند غیر عامل در ساخت و سـازهاي  

 بـه صـورت   شهري تحقیقات اندکی صورت گرفته کـه 
 1گوهرینـگ شـود:  ها اشاره میدي از آنمختصر به تعدا

) در تحقیقــی بــا عنــوان بهبــود طراحــی شــهر 2009(
در  دفاعی، به چگونگی تحقق اهـداف طراحـی دفـاعی،   

هـاي تحلیلـی پرداختـه    یک محیط بـا اسـتفاده از ابزار  
تـوان در یـک    وي معتقد است که ابزارهـا را مـی  . است

سـه   لذا براي بررسی خود در ؛کرداستفاده طرح جامع 
خـاص آب و   ۀمطالعه موردي هر کـدام در یـک منطقـ   

خلیج عربـی و کالیفرنیـاي    هوایی متفاوت، شمال اروپا،
 مرکزي را براي چگونگی اسـتفاده از روش تحلیلـی بـر   
روي متغیرهــا خــاص در طراحــی شــهر دفــاعی خــود  

) در 2011( 2تین و همکـارانش کرده اسـت. لـر   انتخاب
شـگیرانه در مقابـل   تحقیقی با عنوان ارزیابی حملـه پی 

 ة، نحـو اهداف نادرست و حفاظت در استراتژي دفـاعی 
کارگیري دفاع بهینه در پیشـگیري   با به را توزیع منابع

اهداف کاذب و پشتیبانی اهـداف   موثر حمالت، استقرار
نـد. در ایـن پـژوهش دو مـورد     کن تجزیه و تحلیل مـی 

شده است: هنگامی کـه   نظر گرفته  در استراتژي حمله
کنـد و هنگـامی کـه    م به همه اهداف حملـه مـی  مهاج

کـه در   کند تعدادي از اهداف را براي حمله انتخاب می
سـازي بـراي   بـا مـدل بهینـه    ها را نهایت این استراتژي

پیشـگیرانه بـر    ۀبري از حملگیري در مورد بهرهتصمیم
عراقـی و   شـجاع  شود. اساس احتمال برآورد و ارایه می

یـابی  مکان"ی تحت عنوان ) در تحقیق1390همکاران (
هاي پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از بهینه پایگاه

 6سیستم اطالعات جغرافیایی (مطالعه موردي منطقـه  
به شناسایی و بررسی عوامل موثر بر  "شهرداري تهران)

هـاي پشـتیبانی مـدیریت بحـران     گزینـی پایگـاه  مکان
هـا و  نقشـه هـا و  سازي الیـه اند و پس از آمادهپرداخته

هـا، بخـش شـمال شـرقی تقـاطع      تجزیه و تحلیل داده
بزرگراه کردستان و شهید گمنـام را بـه عنـوان گزینـه     

محمدي ده چشـمه   .اندها پیشنهاد دادهبرتر این پایگاه
ــدري ــا و حی ــه1394(نی ــدل) در مقال ــه م ــازي اي ب س

                                                             
1. Goehhering, A 
2. Leritina, G., Hauskenc, K 
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غیرعامل در شهر اهـواز   هاي ویژه از نظر پدافندکاربري
یرعامل شهري ت، که اصول مکانی پدافند غپرداخته اس

را هـاي ویـژه   هاي مکانی کـاربري و استخراج استاندارد
ــدبازشناســی مــی ــاران همچنــین زارع .کن ــور و همک  پ

و... در ایـن زمینـه   ) 1393( خمر و همکـاران  ،)1391(
  اند.   مطالعاتی داشته

  
  شناسی تحقیقروش
 کـاربردي و -اينوع تحقیق توسعه پژوهش، این در
ــیفی  روش ــی آن توص ــی –شناس ــیتحلیل ــر ، مبتن  ب

 .اســت میــدانی هــايبررســی و اي کتابخانــه مطالعــات
ــه     داده ــه روش کتابخان ــژوهش ب ــري پ ــاي نظ اي و ه
موجود و مقاالت،  ها، کتبهاي تحقیقاتی، آمارنامه طرح

ــیشــهري جمــع هــايطــرح ــین آوري م شــود؛ همچن
ابـزار  اطالعات میدانی به روش مشاهده و مصاحبه و با 

جهـت تجزیـه و تحلیـل     شود.نامه گردآوري میپرسش
تکنیـک  و  گیـري از آراء خبرگـان  بهـره با  ها، ابتداداده

بخشـی  بـراي وزن ) FAHP( چند متغیـره  از مدلدلفی 
ــه شــاخص  اصــول وســپس  ،شــودمــیهــا اســتفاده ب
ــاي  ــدنظر  همجــواريمعیاره ــاییم  اســتخراج و شناس

ــی ــود م ــکل( ش ــار1 ش ــاي: معی ــ  ه ــنجش اس تقرار س
و با اسـتفاده از   ،)دهدبیمارستان شهر اهواز را نشان می

از مجمـوع   Euclidean Distance ابـزار  GIS افـزار نـرم 
ــاي  ــی  نقشــه Distanceابزاره ــواري طراح ــاي همج ه

 Fuzzyبعد بـا اسـتفاده از ابـزار    خواهند شد. در مرحله

overly   از مجمــوع ابزارهـاي  9/0بـا گامــاي spatial 

Analyst Tools و  شودمیهاي فواصل همپوشانی نقشه
(ســـمی  semivariogramدر انتهـــا از طریـــق ابـــزار 

 Geostatistical analyst از مجموع ابزارهاي واریوگرام)
ــارياتحلیلگرهــ( ــین آم ــانی انجــام  ي زم ــل مک ) تحلی

ها شـامل مـوارد زیـر    دادههاي آنالیز روش خواهند شد.
  است:
ا.اچ.پـی فـازي:   ز مدل ) وزن بخشی با استفاده ا1( رابطه

 ،ايروشی با عنوان روش تحلیل توسـعه 1992در سال 
ایـن   1996توسط چانگ ارایه گردید. بعـدها بـه سـال    

ــد. روش     ــیده ش ــود بخش ــود وي بهب ــط خ روش توس
هـاي دیگـر    بـیش از همـه روش   ،گسترش یافته چانگ

اسـتفاده  مراتبـی فـازي     براي محاسبات تحلیل سلسـه 
استفاده در ایـن روش، اعـداد    اعداد مورد گردیده است.

 AHPمثلثی فازي هستند. چانگ جهت تعمیم تکنیک 
پـذیري اسـتفاده   به فضاي فازي از مفهوم درجه امکـان 

پذیري آن اسـت کـه   امکان ۀکرده است. منظور از درج
مشـخص شـود چقـدر احتمــال دارد یـک عـدد فــازي      
بزرگتر از یک عـدد فـازي دیگـر باشـد. پـیش از بیـان       

ــوریتم پ ــوم درجــه     الگ ــد مفه ــگ بای ــنهادي چان یش
پذیري یا درجـه احتمـال بزرگتـر بـودن تشـریح       امکان
  و  = u 1, m 1l (F1 ,1( دو عـدد فـازي مثلثـی    : شـود 

)2, u2, m2l (F2 = گـر  ا ا در نظـر بگیریـد.  ر≥m21m 
 1بزرگتـر باشـد برابـر     F2از  F1باشد: احتمـال اینکـه   

بر است برا F1نسبت به  F2 احتمال بزرگتر بودن است.
  F2و  F1با ارتفاع ناحیه اشتراك بین 

 
  
 دست آوردن فواصل با استفاده از ابـزار  هب )2( رابطه

Euclidean Distance  
 ابـزار همپوشـانی بـا اسـتفاده از      )3( رابطهFuzzy 

overly    

 مـدل سـمی   تحلیل مکانی با استفاده از ) 4( رابطه
ترنـد  ه به هـم نزدیـک   کلی اشیائی کطور : به1واریوگرام

ی کـه از هـم دورنـد شـباهت بیشـتري      نسبت به اشیای
سـمی  دارند این موضوع یـک اصـل جغرافیـایی اسـت.     

                                                             
1. Semivariogram 
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روشی بـراي نمـایش ایـن رابطـه اسـت زوج       واریوگرام
نزدیک به هم قرار دارند، نسبت بـه   ۀهایی که در فاصل

گیري کوچکتري آنهایی که از هم دورند، اختالف اندازه
ها بـا توجـه بـه    نه نسبت مکانیابی بهیدارند، در مکان

الگوهایی از نسبت دوري و نزدیکـی بـه اشـیاء و سـایر     
گیرد که در آن، ایـن فـرض صـحیح    ها نشآت میمکان

تــوان در ســمی واریــوگرام  بررســی    اســت را مــی 
از طریـق   ).386: 1392، و نصیر زاده زادهاسمعیلکرد(

  رابطه زیر بدست می آید:

1
(h, ) (i, j) p (h, )

s

ij u u
u

c b 


 
           

,i)در اینجــا  j)ub ي پــارامترsill  جزئــی اســت و
,iعنصر  j  امub  است و*t ta     مـاتریس معـین ثابـت

تعـداد مـدل هـاي     sتعداد انواع متغیر ها و  tاست که 
ورد اسـتفاده در ترکیـب   مـ  cros- covarianceمتفاوت 

pخطی است و تابع  (h, )u u    یک مـدل کوواریـانس
1pنرمال شـده اسـت.    (h, )u u  باشـد کـه   مـیu 

طـور نمونـه بـازع مـدل      هـایی هسـتند کـه بـه    پـارامتر 
شـامل   کنند. همانند قبـل  کوواریانس را کنترل می

هـا  است. سـومین تکـرار پـارامتر برآورد   همه پارامترها 
3 ) بـا وزن هـاي فرمـول    1با حداقل کردن فرمول (
) موجود در کوواریانس تجربـی بـا اسـتفاده از روش    2(

با حـداقل کـردن    4آیند و سپساي بدست میشبکه
) موجـود در  3) و (4هـاي فرمـول (  ) بـا وزن 1( فرمول

اي بدسـت  کوواریانس تجربی با استفاده از روش شـبکه 
نشان داده شد، اگر از  1آیند همانطور که در مرحله می

هاي دیگر سمی واریوگرام اسـتفاده کنـیم بـدیهی    مدل
شوند. اکنون اگر بـه  ها تصحیح میاست که این فرمول

 -crosســازي . مــدلدهــیممقیــاس اصــلی تغییــر مــی

covariance صورت زیر است. نهایی به  
2 (4)(h) s (h, )ij i ij ii   

            
  

  
  1394 ،نگارندگان :خذبیمارستان شهر اهواز، ما سنجش استقرارهاي معیار: 1 شکل

   
 مورد پژوهش ةمحدود
 شهرهايکالن از یکی خوزستان استان مرکز ،اهواز

 شهرسـتان  مرکـزي  خـش ب در که شهر این. است ایران
 20 و درجه 31 جغرافیایی موقعیت در دارد، قرار اهواز

 طـول  دقیقـه  40 و درجـه  48 و شـمالی  عـرض  دقیقه
 متر 18 ارتفاع با و خوزستان اي جلگه بخش در شرقی،

 آمـار  آخـرین  پایـه  بـر  .اسـت   شـده  واقع دریا سطح از

 شـهر  کالن در خوزستان استان مردم درصد 32 رسمی،
 دردرصـد   35 جمعیـت  این از و کنند می گیزند اهواز

ــن از ؛باشــند مــی مســتقر شــهر حاشــیه  از پــس رو ای
 را نشـینی  حاشـیه  دوم جایگـاه  اهـواز  مشـهد،  کالنشهر
 خیـز  نفـت  مناطق ملی شرکت نفتدرصد  51. داراست
 از برخـی  و شـود  می تولید اهواز در ایران، کشور جنوب

 جـاي  هرشـ  ایـن  در کشور مادر هاي کارخانه بزرگترین
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 چهارمین مساحت، هکتار 20٫000 با اهواز شهر .دارند
ــیع شــهر ــران وس ــس ای ــران، از پ ــز و مشــهد ته  تبری

 جمعیـت شهرسازي).  و مسکن وزارت پورتال (باشد می
 بوده نفر 1215840 ،1390در سرشماري سال  نیز آن
 ایـران  پرجمعیـت  شـهر  هفتمین جایگاه در را اهواز که

 ایـران). کـارون   آمار مرکز ترنتیاین (پایگاه دهد می قرار
 هـاي  کـوه  از گـرفتن  سرچشمه با ایران رود ترین پرآب

 و شرقی بخش دو به را شهر اهواز، به ورود با بختیاري،
 .اسـت   داده شـهر  به زیبایی جلوه و نموده تقسیم غربی
 و اداري تاسیسـات  صـنعتی،  بـزرگ  کارخانجات وجود

 ملـی  شرکت و جنوب نفت خیز مناطق شرکت صنعتی
 مراکـز  تـرین  مهـم  از یکـی  بـه  را اهـواز  ایـران،  حفاري

 کـه  شـده  سبب امر همین و کرده تبدیل ایران صنعتی
اهـواز کنـونی،    کننـد.  اهـواز  بـه  روي بسیاري مهاجران

وسیله راههاي ه محور ترانزیتی بسیار مهمی است، که ب
سایر نقـاط کشـور را بـه بنـادر      هواییو  ریلیو  زمینی
 هشـهر ماو  بنـدر امـام خمینـی   ، خرمشـهر ، آبادانمهم 

ساله رزیـم بعـث    8اهواز در زمان جنگ  .دهد پیوند می
غلیه ایران بارها مورد حمـالت هـوایی و موشـکی ایـن     
رژیم قرار گرفت و باعث صدمات و خسارات فراوانی بـه  

سـتانی از ایـن   این شهر شد در این میـان مراکـز بیمار  
هاي مورد مطالعـه  بیمارستان اند.حمالت مستثنا نبوده

: 2جــدول  اســت.بیمارســتان شــهر  22شــامل تعــداد 
 دهـد. هاي محدوده مورد مطالعه را نشان میبیمارستان

  
  هاي محدوده مورد مطالعهبیمارستان -2جدول 

  درصد  نام بیمارستان  تعداد بیمارستان  )km2( مساحت  جمعیت  منطقه شهري
  18,2  پارس، اروند، شهید رجایی، امام خمینی(ره)  4  9,833  116303  1
  22,7  ،مهر، آریا587طالقانی، رازي، لشگر  5  28,817  82289  2
  9,1  ابوذر، شرکت نفت  2  30,055  163519  3
  18,2  بقایی، بوستان، شفا، گلستان  4  35,740  182509  4
5  171526  24,428  0   -------  0,0  
  13,6  اهللا کرمی،آپادانا، امیر کبیرآیت  3  27,113  214538  6
  13,6  ، امیرالمومنین،تامین اجتماعیشهید بهشتی  3  17,058  164375  7
  4,5  فاطمه الزهرا  1  29,324  120781  8

  ، شهرداري اهواز1390 - اهواز شهر ماخد: آمارنامه
  

  هاي مربوطهاز نقشه شهري اهواز و استاندارد الیه اطالعاتی برگرفته -3جدول
  حریم و ظوابط  الیه اطالعاتی  زیرمعیار  معیار  اصول

  سازگاري
دسترسی به 

  رساختزی

  حداقل فاصله  الیه منابع آب شهرداري اهواز  منابع آب
  حداقل فاصله  الیه خطوط آب شهرداري اهواز  خطوط برق
  حداقل فاصله  الیه خطوط آب شهرداري اهواز  خطوط گاز

  متر500  الیه کاربري اراضی شهري اهواز  مراکز آموزشی  دسترسی به تسهیالت

  کارایی

  متر200  الیه معابر شهر اهواز  درجه یک  دسترسی به راه

  مشخصات محدوده
  متر1000  الیه کاربري اراضی شهري اهواز  کاربري مسکونی
  متر1500  الیه معابر شهر اهواز  دسترسی هوایی

  متر2000  الیه معابر شهر اهواز  فاصله از ورودي شهر

  ایمنی
  متر3500  الیه کاربري اراضی شهري اهواز  مراکز نطامی  نظامی

  متر1500  الیه کاربري اراضی شهري اهواز  مراکز صنعتی  نعتیص
  متر750  الیه کاربري اراضی شهري اهواز  مراکز تجاري  بازار

  1394، مآخذ مطالعات نگارندگان و موسسه مطالعات وآموزش مدیریت بحران شهرداري اهواز
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  هاتجزیه و تحلیل یافته
نی هـاي مکـا  گام اول تهیه بانک داده از کاربري

در ایـن مرحلـه پـس از بررسـی     حیاتی و حساسـی:  
هاي حیاتی ها در سطح کالن شهر اهواز کاربريکاربري

و حساس تاثیرگـذار در سـنجش اسـتقرار بیمارسـتان     
: الیـه اطالعـاتی   3جدول بندي شدند.مستخرج و دسته

برگرفته از نقشه شهري اهواز و اسـتانداردهاي مربوطـه   
  دهد.را نشان می

ریـزي  یکـی از اهـداف اصـلی برنامـه    : ريسازگاالف) 
هـاي  یـابی بـراي کـاربري   کاربري اراضی شهري، مکـان 

ــاگون در ســطح شــهر و جداســازي کــاربري  هــاي گون
یعنـی   .)24: 1387 سعیدنیا،( ناسازگار از یکدیگر است

هـاي  کاربري مورد نظر بایستی در حوزه نفـوذ کـاربري  
در نزدیکی هایی که بایستی کاربري .سازگار قرار بگیرد
دسترسی به - عبارتند از:واقع شوند  کاربري بیمارستان

نابع آب، خطوط برق و خـط  نزدیکی به م: هازیرساخت
شعاع  :آموزشیمراکز  :تسهیالتدسترسی به -؛ لوله گاز

متـر در   700ات 500عملکردي مراکز آموزش ابتدایی را 
گیرند، در مواقع بحرانی نیز بـه دلیـل اهمیـت     نظر می
ی کودکان و نوجوانـان بـه ایـن مراکـز، چنـین      دسترس
    ).115: 1386 شیعه،(رسد اي منطقی به نظر میفاصله
ترین این هدف از طریق تشخیص مناسب: کارآییب) 

نوع استفاده از یک قطعه زمین، که بیشـترین فایـده را   
 شـود دهـد، حاصـل مـی   با کمترین هزینه به دست می

ــد .)5: 1387 پورمحمــدي،( ــل کالب ــل در عوام ي دخی
ــابی    ــه مکانی ــارآیی بهین ــتانک ــد از:  بیمارس -عبارتن

-در کنار خیابان بیمارستانقرارگیري  :راهبه دسترسی 
 امدادرسـانی  لحـاظ  متـر، از  23هاي با عرض بیشتر از 

امیـري،  ( رسـد مـی  نظـر  موقع مناسـب بـه   به سریع و
 بیمارسـتان  مشخصات کالبدي محدوده - ).43: 1386

وجـود قطعـه   : مسـاحت مناسـب   :ايدر مقیاس منطقه
ساخته نشده با مساحت مناسـب، از مهمتـرین مسـائل    

مراکـز  : مراکـز مسـکونی  اسـت.   بیمارسـتان یـابی  مکان
کیلـومتري   1بایست حداکثر در شـعاع  می بیمارستانی

دسترسـی   .هاي مسـکونی قـرار داشـته باشـند    کاربري
ک بایست حداقل داراي یـ مراکز بیمارستانی می: هوایی

تـرین دسترسـی بـه    ود بالگرد و داراي نزدیـک جاي فر

بـراي  فرودگاه از طریق اتوبـان و شـریانی درجـه یـک     
و همچنین حمـل تعـداد    تامین اقالم پزشکی و دارویی

هاي امـن در مواقـع   ان جهت انتقال به استانزیاد بیمار
سترسـی  د: فاصله از ورودي شـهر  .ضروري و ویژه باشد

به  بیمارستانگزینی نبه راه از مهمترین معیارهاي مکا
آید. بنابراین بهتر است ایـن مراکـز در کنـار    حساب می

ــریانی ــا و بزرگـــراه ،دو و یـــک درجـــه معـــابر شـ هـ
یابی شـوند تـا امکـان    مکان ؛هاي اطراف شهر کمربندي

امدادرسانی و محیا نمودن نیازها و ضروریات جمعیـت  
 از سایر نقاط و دیگر شـهرها بـه سـرعت فـراهم شـود     

    ).28: 1390، مرتضويمتقی و (
منظور از ایمنی، امن بـودن محـل اسـتقرار    : ایمنیج) 

پایگاه در مقابل خطرات ناشی از شـرایط بحـران اسـت    
تواند در خود محل پایگاه حادث شـود و یـا در    که می

 شـجاع (اثر وقوع آنها، اطراف محل پایگاه را متاثر سازد 
الـزم،  براي تأمین ایمنی  )47: 1390 عراقی و همکاران،

اي بایست بـا رعایـت حـریم، در فاصـله    مکان پایگاه می
هاي خطرآفرین قـرار گرفتـه   ها و پهنهمناسب از کانون

عوامـل  - ؛باشد. این معیارها در زیـر آورده شـده اسـت   
از جمله شـیب، خطـر   مجموعه عوامل طبیعی : طبیعی
 .ها، خطـر روانگرایـی و..  ، خطر گسیختگی دامنهحرکت

یـابی  ینی آنها بایستی در امر مکـان که احتمال خطرآفر
که در : مراکز حساس شهري- .لحاظ شود هابیمارستان

 صورت انهـدام کـل یـا قسـمتی از آنهـا، موجـب بـروز       
بحران، آسیب و صدمات قابل توجه در نظـام سیاسـی،   

اقتصــادي،  هــدایت،کنترل و فرمانــدهی، تولیــدي و  
ــا ســطح   ــاعی ب ــاطی و مواصــالتی، دف پشــتیبانی، ارتب

در  .)15: 1383 (اصغریان، گردد ايیرگذاري منطقهتاث
 دورتـرین فاصـله از  هایی کـه بایسـتی در   ذیل کاربري

 واقــع شــوند مــورد بررســی قــرار کــاربري بیمارســتان
ــه ــد گرفت ــامی :ان ــازگاري  : نظ ــاتریس س ــاس م ــر اس ب
هـاي  کـاربري ها، همجـواري مراکـز نظـامی بـا      کاربري

ربري بهداشـتی  و به ویژه کا  مسکونی، آموزشی، اداري
ي تجـاري  کز عمدهمرا. گرددناسازگار تلقی می درمانی

زرهی ارتش،  97ویژه لشکر  و تفریحی کامل نظامی، به
در محـدودهی قـانونی شـهر اهـواز و در همجـواري بـا       

شهر اهواز قرار گرفتـه اسـت.    هايو بیمارستان تالمح
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ـ  کـز بـه  به ایـن مرا نزدیکی  شاخصـی منفـی در    ۀمنزل
: صـنعتی  .هایی در نظر گرفتـه شـده اسـت   بندي ن پهنه

ـــه   ـــول بـرنـام ــق اصـ ــی،   طب ــاربري اراض ـــزي ک ری
هـاي  هاي ناسـازگار بایـد دور از هـم و کـاربري     کاربري

 (پورمحمـدي،  یابی شـوند در کنار هم مکانمکمل باید 
کــز صــنعتی بــا ســایر    جــواري مرا . هــم)5: 1387

 هـا امنیت سایر کـاربري  ،هاي غیر مکمل ایمنی کاربري
کند. اهواز از جمله شـهرهاي ایـران اسـت    را تهدید می

ي که برخی از صنایع حساس و کلیدي آن در محدوده
صنایع وابسته به نفت، گاز، صنایع فوالد و صـنعت   شهر
 و برخی دیگر در همجواري مناطق مسکونی سازي لوله

بدیهی است که نزدیکی  اند.استقرار یافته و بیمارستانی
ــن مرا  ــه ای ــز درب ــ  ک ــوع حم ــزان  الوق ــامی می ت نظ

: بـازار  .کز همجوار را افزایش خواهد دادخطرپذیري مرا
کزي را کـه پتانسـیل آزاد کــردن انـرژي زیـــادي      مرا

ـــی ـــد، مـ ــهدارنـــ ـــوان بـ ــه تـ ـــري منزلـ ي کـاربـ
. از )2: 1391 عزیـزي، ( رسـان در نظـر گرفـت   آسـیـب

و همچــین  آنجــا کــه تعــداد بســیار زیـــادي خـــودرو 

در یک فضاي محدود متمرکـز اسـت، در    شهرساکنان 
کـز  اصورت برخورد هرگونه بمب یا موشک بـه ایـن مر  

شدت انفجـار تـا چنـدین برابـر شـدت سـالح نظـامی        
  .خسارت به بار خواهد آورد

هر فواصل مکانی  ۀنقش فواصل: ۀگام دوم تهیه نقش
ها با توجه به استانداردهاي موجـود در  کدام از کاربري

بنـابراین   ارستان ترسـیم شـده اسـت؛   واري با بیمهمج
در نظر گرفتن معیارها و  باهر پارامتر  اقلیدوسی ۀفاصل

و بـا   GIS افـزار  شـده، دسـتوراتی در نـرم    ضوابط ارائه
نوشـته و اجــرا   Raster Calculator اسـتفاده از ابـزار  

ــهگردید ــکل .)2(رابط ــین  2ش ــی  : تع ــله اقلیدوس فاص
فاصـله از   -1( بیمارسـتان؛  سنجش استقرارهاي پارامتر

فاصـله از   -3فاصله از مراکز صـنعتی  -2مراکز آموزشی
فاصـله از   -5فاصله از مراکز نظامی -4مناطق مسکونی

فاصله از راه شـریانی درجـه یـک،      -6هاي شهرورودي
ــازار) -7 ــز تجاري(بـ ــله از مراکـ ــري  -8 فاصـ قرارگیـ

هـاي مـورد مطالعـه) را    ها نسبت به کاربريبیمارستان
  دهد.نشان می

  

  
  1394؛ مآخذ: نگارندگان: بیمارستان سنجش استقرارتعین فاصله اقلیدوسی پارامتر هاي کروکی  -2شکل 
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وم: وزن بخشــی بــا اســتفاده از مــدل ســگــام 
)FAHP( :  بــا توجــه بــه ضــریب متفــاوت هــر یــک از

روش  ، ازیابی بیمارسـتان هاي منتخب در مکانشاخص
تعیـــین ) بـــراي FAHP(چنـــد متغیـــره بخشـــیوزن
. )1 (رابطـه  هـا اسـتفاده گردیـد   به شاخصبخشی  وزن

دراین مرحله خبرگان با استفاده از عبارات زبـانی و بـر   

اساس روش چانگ برتري یک معیار بر معیـار دیگر(یـا   
یک کالس بر کالس دیگـر) را بیـان کردنـد و بـر ایـن      

 4جـدول   اساس ماتریس مقایسات زوجی تشکیل شد.
هـا را نشـان   اخصعبارات زبـانی مقایسـات زوجـی شـ    

  دهد. می

  
  هاعبارات زبانی مقایسات زوجی شاخص -4جدول 

 برتري مطلق عالی خیلی خوب نسبتا خوب خوب برتر کمی برتر برتري خیلی کم برابر

1،1،1 1،2،3 4،3،2 5،4،3 6،5،4 7،6،5 8،7،6 9،8،7 10،9،8 

 60: 1394، نیاو حیدري ماخذ: محمدي ده چشمه

  
گانـه و منتخـب   هاي هفتشاخص ابتدا ارزش وزنی

ــره ــا به ــدل ب ــري از مقایســات زوجــی در م  FAHPگی
 دوئـی  -محاسبه شد. به این منظور، جدول مقایسـۀ دو 

) تشـکیل، و میـانگین وزنـی حاصـل از نظـر      5 جدول(
  سنجی با روش دلفی در آن گنجانده شد.

  
  مقایسات زوجی با اعداد فازي - 5 جدول

 
 صنعتی نظامی ورودي شهر موزشیآ بازار 1درجه شریانی مسکونی

 7،8،9 7،8،9 5،6،7 4،5،6 3،4،5 2،3،4 1،1،1 مسکونی

 6،7،8 5،6،7 4،5،6 4،5،6 2،3،4 1،1،1 1/2،1/3،1/4 1شریانی درجه

 4،5،6 3،4،5 2،3،4 2،3،4 1،1،1 1/2،1/3،1/4 1/3،1/4،1/5 بازار

 4،5،6 4،5،6 1،2،3 1،1،1 1/2،1/3،1/4 1/4،1/5،1/6 1/4،1/5،1/6 آموزشی

 3،4،5 3،4،5 1،1،1 1/1،1/2،1/3 1/2،1/3،1/4 1/4،1/5،1/6 1/5،1/6،1/7 ورودي شهر

 2،3،4 1،1،1 1/3،1/4،1/5 1/4،1/5،1/6 1/3،1/4،1/5 1/5،1/6،1/7 1/7،1/8،1/9 نظامی

 1،1،1 1/2،1/3،1/4 1/3،1/4،1/5 1/4،1/5،1/6 1/4،1/5،1/6 1/6،1/7،1/8 1/7،1/8،1/9 صنعتی

  1394: نگارندگان: آخذم
mاین اساس مقدار  بر j

gij
M


 براي ) 1(معادله 1

  هریک از سطرهاي این ماتریس برابر است با:
  )1معادله (

محیطی = زیست  (1+2+3+4+5+7+7),( 
1+3+4+5+6+8+8),( 1+4+5+6+7+9+9)= 
(29),(35),(41) 

براي هر یک از سطرها از  1sدر ادامه براي محاسبه
nرابطه ریاضی  m j

gii j
m


 1 استفاده2 (معادله ( 

  شده است:
  )2معادله (

1

n m j
gii j

m

   (29+23+12+11+9+4+3),( 

35+27+17+14+10+5+2),( 41+32+20+17+ 
12+6+2)= (91.186),(110.09),(130.02) 

)بنابراین مقدار )n m j
gii j

m



 

1

پس ) 3(معادله 1
  از استاندارد سازي برابر است با:

  )3معادله (
1

1
( )n m j

gii j
m




    

1 1 1( . . )
91.186 110.09 130.02

= 

(0.011),(0.009),(0.008) 
براي هر یک از سطرها  1sبر این اساس، مقدار 

  )4 (معادله ماتریس مقایسات زوجی برابر است با:
  )4ادله (مع

(29, 35 ,41) * (0.011, 0.009, 0.008) = (0.319, 
0.319, 0.316) = 1s 

نسـبت   S بزرگی هر یک از مقادیر ۀدر نهایت درج
ها با تحلیل یافته. )5 (معادله آیدبه همدیگر بدست می
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ــدل   ــتفاده از م ــی  FAHPاس ــان م ــین  نش ــد در ب ده
ــق شـــاخص ــی را بیشـــترین  هـــاي تحقیـ ارزش وزنـ
ــا وزن مســکونی هــاي شــاخص دارد بعــد از آن 266/0ب
بازار، نظـامی،  ، صنعتی، شریانی درجه یکهاي شاخص

ــی  ــهر، آموزش ــه ورودي ش ــا اوزان   ب ــب ب ، 134/0ترتی
هـاي  اولویت 091/0، 123/0، 127/0و  128/0، 131/0

 اند.بعدي را به خود اختصاص داده
ـ همپوشانی با اسـتفاده از   گام سوم   Fuzzyزاراب

overly  :هـا،  هاي وزنی شـاخص پس از شناخت اولویت
هاي بدست آمده هر شاخص تهیه و وزن GISهاي الیه

در شاخص اعمال شد و در نهایت، یک مقایسه زوجـی  

ــیط   ــایی در مح ــرم Spatial Analysisنه ــزار در ن اف
ArcGis10.1     صورت گرفت تا خروجـی نهـایی پـس از

قشـۀ همپوشـانی شـدة    هـاي فواصـل، در قالـب ن   نقشه
(رابطـه   هاي شهر اهواز تهیه شـود یابی بیمارستانمکان

ــکل). 3 ــده  3 ش ــازي ش ــی ف ــله اقلیدوس ــین فاص  : تع
فاصـله از   -1( پارامترهاي سنجش استقرار بیمارسـتان؛ 

فاصله از  - 3 فاصله از مراکز صنعتی -2 مراکز آموزشی
فاصله از  -5 فاصله از مراکز نظامی -4 مناطق مسکونی

فاصله از راه شـریانی درجـه یـک،     -6 هاي شهروديور
همپوشـانی بـر    -8 (بـازار)  فاصله از مراکـز تجـاري   -7

  دهد.) را نشان میFuzzy overlyاساس 
  

  
  1394؛ مآخذ: نگارندگان: تحقیقتعین فاصله اقلیدوسی فازي شده پارامترهاي کروکی  - 3شکل

  
مـدل  تحلیل مکـانی بـا اسـتفاده از    گام چهارم: 

semivariogram :هاالیهسازي در این مرحله به آماده 
مربوط بـه هـر پـارامتر     واریوگرامیهاي  ي نقشهو تهیه

، واریـوگرام هـاي  شود. در هر یک از نقشـه پرداخته می
مقدار هر واحد مکانی، عددي بین صفر تا یـک بـوده و   
نزدیکتر بودن این عدد به یـک، بیـانگر مناسـب بـودن     

از دیــدگاه  بیمارسـتان تقرار مکـان مربوطــه جهـت اســ  
شده است. براي نیل به این هـدف نیازمنـد    فاکتور یاد

تعریف توابع عضویت، متناسب بـا ماهیـت هـر یـک از     
سازي کلیـه   فاکتورها هستیم. پس از شناسایی و آماده

ها بیمارستانسنجش استقرار  معیارها و عوامل موثر در
یـک از   هاي فـاکتور هـر  در این مرحله الزم است نقشه

هـاي فـاکتور   سـازي نقشـه  آمـاده شـود. آمـاده    هـا الیه
هـاي  الیـه دهی به مشتمل بر دو مرحله پردازش و وزن

ي براي فاکتورهاي مورد نظر که درجـه  .عاتی استالاط
هاي مختلف به صورت تدریجی و پیوسته تناسب مکان
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کنـد، از اینگونـه توابـع    با میزان فاصله از آنها تغییر می
ي استفاده شده اسـت. در تعریـف اینگونـه    عضویت فاز

توابــع بــا اســتفاده از نظــر کارشناســان مقــادیر توابــع  
عضویت در مرزها به دست آمده و توابع مربوطه شـکل  

مرحلــه، گرفتنــد. در نهایــت، خروجــی حاصــل از هــر 

اتی، بـر  العـ اطالیـه  رستري است که براي هر  يها الیه
هـایی  ششـده، ارز  بندي و ضوابط تعریـف اساس طبقه

محاسـبه   6جدول بین صفر و یک در نظر گرفته است. 
ــهارزش  ــاالی ــه ه ــار ب ــه در  ک ــتقرار رفت ــنجش اس  س

  دهد.هاي شهر اهواز را نشان میبیمارستان
  

 هاي شهر اهوازبیمارستان سنجش استقراررفته در  کار به هاالیه: محاسبه ارزش 6جدول 
  درجه اهمیت خوب  درجه اهمیت متوسط  درجه اهمیت بد  زیر معیار
 x≥700  -<x<+  700<x<500  -  x≤500  +  آموزشی
  x≥200  -<x<+  200<x<100  -  x≤100  +  زیرساخت

  x≥300  -<x<+  300<x<70  -  x≤70  +  1راه شریانی درجه 
  x≥2000  -<x<+  2000<x<1000  -  x≤1000  +  مسکونی

  x≥2000  -<x<+  2000<x<1500  -  x≤1500  +  دسترسی هوایی
 x≤3000  +<x< -  3000<x<2000  +  X≥2000  -  ورودي شهر

  -  +  -  -  -  -  زلزله
  x≤500  +<x< -  5000<x<3500  +  X≥3500  -  نظامی
  x≤2000  +<x< -  2000<x<1500  +  X≥1500  -  صنعتی
  x≤1500  +<x< -  1500<x<750  +  X≥750  -  بازار
  1394مآخذ: نگارندگان: 

  

  
  هاي شهر اهوازبیمارستانرستر نهایی حاصل از سمی واریوگرام در سنجش استقرار  -4شکل

 
 سنجش اسـتقرار پس از تعیین پارامترهاي موثر در 

سـازي  عـاتی تهیـه و آمـاده   الاط هـاي الیه این کاربري،
بـر   سمی واریوگرام تجربـی هاي شدند و در ادامه نقشه

 ۀشده تهیه گردید. در نقش اساس استانداردهاي تعریف
هـر  حاصـل از عملیـات تلفیـق، ارزش     رستر واریوگرام

دهنده میـزان مطلوبیـت آن محـل بـراي     پیکسل نشان
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 ســـنجش اســـتقراردر  اســـت. بیمارســـتاناحـــداث 
یـابی کـه در   با توجه به ماهیـت ایـن مکـان    بیمارستان

معیـار و   شش مقیاسی بزرگ در نظر گرفته شده، فقط
فاصـله از  اي، مربوط به آنها شامل: نقشه خطر لرزه الیه

فاصـله از مراکـز   ، نعتیفاصله از مراکز ص، مراکز نظامی
خطر نزدیکی به و  راه درجه یک دسترسی به آموزشی،

در . هاي اصلی شهر به منظور انتخاب شده استورودي
شـده   هـاي فـاکتور آمـاده   این قسمت به تلفیق نقشـه 

هـاي  حاصـل از تلفیـق نقشـه    ۀنتیج. دشوپرداخته می
ها ، نقشه رستري خواهد بود که ارزش پیکسلايفاصله
نمایانگر مطلوبیت یا عدم مطلوبیت مکـان بـراي    در آن

رو هرچـه ارزش   باشـد. از ایـن  مـی  بیمارستاناستقرار 
 پیکسل بیشتر باشد، ارجحیت بیشـتري بـراي احـداث   

بــه منظــور تحلیــل روش . خواهــد داشــت بیمارســتان
براي تلفیق زیـر معیارهـا   واریوگرامی سمیریزي برنامه

ـ واریو از روش )فاکتورها( از  .اسـتفاده شـد   یگرام تجرب
بین مقادیر مختلف گاما نیز، مقدار مطلوب گاما در این 

دست در نظر گرفته شد. نقشه رستري به =γ 6/1 روش
  نشان داده شده است. 4ها در شکلآمده از این روش

  
  گیرينتیجهبندي و جمع

در جهان، قدمتی به اندارة غیرعامل  موضوع پدافند
ن حــال، بــدون شــک . بــا ایــتــاریخ زنــدگی بشــر دارد

هـاي مختلـف   ها و مکـان ها در زمانچگونگی تجلی آن
ها و متفاوت بوده است و همراه با تحول کیفیت تهاجم

ابزارهاي مورد استفاده، نوع برخورد انسان نیز متفـاوت  
بــه  هــدف قــرار گــرفتن شــهرها ،امــروزه. شــده اســت

منظــور  بــهحیــاتی  هــا و مراکــزخصــوص بیمارســتان
وارد آوردن صـدمات اقتصــادي و از    تضعیف روحیـه و 

ایـن  . گیـرد گسیختگی نظـام اجتمـاعی انجـام مـی    هم
ســنجش مطالعــه مهمتــرین معیارهــاي تاثیرگــذار در 

اسـت و   بیمارستان را استخراج و بررسی کـرده  استقرار
-ها در سه سطح ایمنی، کارایی و سازگاري دستهمعیار

شـده  بنـدي  بندي و هر معیار به زیرمعیارهایی تقسـیم 
هایی چون؛ فاصـله از   است. در بین زیر معیارها شاخص

مراکــز آموزشــی، فاصــله از مراکــز صــنعتی، فاصــله از 
منـاطق مســکونی، فاصــله از مراکـز نظــامی، فاصــله از   

هـاي شــهر، فاصـله از راه شــریانی درجـه یــک،    ورودي
فاصله از مراکز تجاري (بازار) و... بررسی و نقشه فواصل 

 سنجش اسـتقرار انداردهاي موجود در با استفاده از است
اهمیـت و ارزش وزنـی    ،بیمارستان ترسیم شـد. نتـایج  

سان خبره( سه نفر) ها با استفاده از نظر کارشناشاخص
 FAHP مـدل با استفاده از تکنیـک دلفـی ادغـام و بـا     

هـا بـا اسـتفاده از مـدل     تحلیـل یافتـه   تحلیل گردیـد، 
FAHP تحقیـق  هـاي شـاخص دهـد در بـین   نشان می 

ــی را شــاخص ــا بیشــترین ارزش وزن ــاي مســکونی ب ه
هـاي شـریانی درجـه    دارد بعد از آن شاخص266/0وزن

یک، صنعتی، بازار، نظامی، ورودي شـهر، آموزشـی بـه    
، 127/0و  128/0، 131/0، 134/0ترتیـــب بـــا اوزان  

همچنـین   دارنـد؛ هاي بعدي را اولویت 091/0، 123/0
ا استفاده از مـدل  ب هاي شهر اهوازیابی بیمارستانمکان
در  دهـد پدافنـد غیرعامـل   نشـان مـی  گرام واریـو سمی

هـاي شـهر اهـواز رعایـت     بیمارسـتان  سنجش استقرار
ــت.   ــده اس ــهنش ــزي و در برنام ــتقرار  ری ــنجش اس س

هـاي  نقشـه  شـده،  کـار گرفتـه   به در مدل، بیمارستان
عملگرهاي اشتراك و گامـاي   همپوشانی حاصل از مدل

ند؛ نتایج حاصل از آنها مؤیـد  مناسب بود =γ 6/1  فازي
ــه در وضــع موجــود،   ــود ک ــب ب ــن مطل ــین  ای  27از ب

بقـایی،  فقـط بیمارسـتان هـاي     بیمارستان شهر اهواز
ــامین    ــه زهرا،ت ــتان، فاطم ــتان، شفا،گلس بوس

غیرعامـل در  از نظر پدافند  و امیرالمومنین اجتماعی
برنـد، بیمارسـتان هـاي     وضعیت مطلـوب بـه سـر مـی    

از نظــر پدافنــد  رکت نفــتبهشــتی ، ابــوذر و شــ
دیگـر  غیرعامل در وضعیت نامناسب به سر می برنـد و  

ریزي پدافنـد غیـر عامـل در    ها از نظر برنامهبیمارستان
  حالتی بیناین دارند. 

  
  هاپیشنهاد

ها و  ریزي اصولی و منطقی با توجه به ویژگیبرنامه. 1
پذیري و تلفات منطقه که به کاهش آسیب امکانات

لی منجـر شـود امـري ضـروري و حـائز      جانی و مـا 
 .روداهمیت به شمار می

تر مشخصات جزئی به امکان دسترسی درصورتی که. 2
شـده، از جملــه نــوع و میــزان   هــاي اســتفادهالیـه 
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ها، ها، میزان مقاومت یا پایداري قناتفعالیت گسل
 نقـل و...  و بررسی مقاومت لرزهاي خطـوط حمـل  

هـا در  فتن آنوجود داشـته باشـد، بـا در نظـر گـر     
تـري  توان بـه نتـایج مطلـوب   یابی، میفرآیند مکان
 .دست یافت

هاي هاي موازي در بخشیابی و احداث کاربريمکان. 3
 هاي بهداشتی و درمانی دیگر شهر براي کاربري

تار، اختفـا، و فریـب بـراي    هاي اسـت استفاده از طرح. 4
ــاختمان ــعاع   س ــم و واراي ش ــتی مه ــاي بهداش ه

 ادعملکردي زی
ــش   . 5 ــتگاههاي آت ــز ایس ــعه و تجهی نشــانی در توس

  یابی شدههاي مکانمحدوده
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