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 چکيده
جارای     افزارجنگ یریکارگبهاقداماتی است که مستلزم  مجموعه افند غیرعاملپد باا ا از  تاوا یمخاصی نبوده و 

وارد شد  خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نمود 
یاابی. و یا میزا  این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد پاهوهشم مکان یان  شاهری  هدف از ا گااه  در پناه

ای نوع تحقیق توسعه است. تفاده از مدل سمی واریوگرام تجربیبر پدافند غیرعامل با اس دیتأکمنطقه چهار شهر اهواز با 

مبانی نظری و ادبیات تحقیقم  بامطالعههام ابتدا داده لیوتحلهیتجز    توصیفی ا تحلیلی است یشناسروشا کاربردی و 

یاایی هاصول و معیارهای مدنظر طراحی گردید شاانی  روش و (GIS) و سپس با استفاده از سیستم اطالعات جغراف همپو

ماهحاکی از    است که  شدهانجامحاصل از پهوهش  جینتا است. افتهیتداومهای کیفیم فرایند کار تحلیلفازی  -در برنا
فاازی  های همپوشانی حاصل از مدلنقشههام بیمارستا ریزی و مکانیابی  سا  Y=1.6عملگرهای اشتراك و گامای  م منا

ساتدهد پنتایج پهوهش حاضر نشا  می بودند؛ در . دافند غیرعامل پاسخگوی جمعیت موجود منطقه در برابر حوادث نی

مادلهای نقشریزی و مکانیابی پناهگاه منطقهبرنامه یاوگرام  های همپوشانی حاصل از  شاتراك و سامی وار هاای ا عملگر
عنوا  فضایی بهمؤید این مطل  بود که در وضع موجودم هیچ  ها  م مناس  بودند؛ نتایج حاصل از Y=1.3 یفازگامای 

ماین انتخاب یهامکا ی وجود نداردم اما اپناهگاه در مقیاس منطقه خاالی و ز ضااهای  هاای شده توسط این عملگرهام ف
 باشد.ساخت پناهگاه در  ینده می ریزی برای رسید  به وضع مطلوببرنامه دهندهنشا خالی و بایری بودند که 
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 مقدمه

هااجم و  پرفرازونشی به تاریخ  نگاهینیم یاتم ت یاد و امن کاه تهد جامعه بشری گویای    است 

سایاری از می نظر بهعجین بوده است و چنین  هاانسا و حیات  بازندگیدفاع همواره  کاه در ب رسد 

ماد   5000ت در طول تاریخ ز    وجود ندارد. بشریازی یموارد هیچ راه گر کاره  خاودرویسااله ت

ساا   درنتیجهتهاجم بوده که  14000شاهد حدود  زمین یاارد ان نادباختهجا    بیش از چهار میل . در ا

سااچهامروزه اولین و د. شدگا م غیرنظامی هستندرصد کشته 80ی اخیر بیش از هامناقشه تارین  ب مهم

مادهاهداف در هما  ساعات اولیه تهاجمم شه ای رها و مناطق مسکونی هستند و بدو  شك بخش ع

سایاز کشتارهای عظیم انسانی به سات و برر باه شهرها هااجم  لاول ت یاز ویهه در قرو  اخیرم مع هاا ن

باه دهنده افزایش میزا  تلفات غیرنظامی بهنشا  شادمی ساواینویهه از جنگ جهانی دوم  گادلو)با م بی

34 :1390).  

سا ز موارد استقرار نامناس  مراکز شهری در بسیاری ا کهاز نجایی کاردم  برح شاعاع عمل فارمم 

ماوده و  ضااعم ن فاات را م ساارات و تل حساسیتم سازگاریم نظام ارتباطاتم نفوذپذیری و غیرهم خ

تااد  درواقعوارد  ورده است.  موردتهاجمضربات سنگینی بر پیکرة جامعه  شاهری و  ازکاراف کاز  مرا

عاادل ق عنوا بهتأسیسات مهم وحیاتی  خاورد  ت ساتمل  هر نظام منجر به بر هم  شاهری و  هایسی

قاش  هایشااخهیکی از . گرددمیمختلم در حیات جوامع انسانی  هایدشواریبروز  کاه ن یادی  کل

مالدر تکمیل اهداف پدافند  اییعمده ااااده داردم غیرعا باارنامه استف ضاوابط و از  شاهری و  یازی  ر

یاداتپ ریزیبرنامه. برای باشدمیاصول     یاد تهد سات با ناوینم نخ شاناخته  دافند شهری با روش 

ساایم  توا میم کنندمیشوند؛ در این زمینهم عواملی که شهر را تهدید  یاار تق مااده ز گاروه ع ساه  به 

سااوزی و ...لرزهزمینعوامل طبیعی مانند سیلم  -1 :کارد تااش  کااه  -2م گردبادم توفا  و  شاامن  د

یااریم  -3.رساندمیر  سی  خود به شه افزارهایجنگ وسیلۀبه گاارچه 1386: 31ستو  پنجم )ز (. ا

یاااع  حااو ت سر ساایع   وریفاانت شاات و شااده و انبا سااهیل  هااانی ت یاااس ج  هایسااال و... در مق

فااعی در هاپیروزیم نتیجۀ قطعی کشتارجمعی مال د م استقامت استقرار بهینۀ    در فضا با رعایت عوا

ناهبه هااکاربریکاه  شودمیابهام روبرو کرده است؛  و پایداری را با شودمی پهنۀ شاهر باعاث  ایگو

حااداقل  فاااعی و  یاات د یاات و قابل حااداکرر امن سای در شهر استقرار یابند کاه شاهر  را  پذیری 
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شاته شااند دا کاارا م) با یاار و هم یااه  هااایجنگدر ( 1391:2دل ناده کل مااالی  ی لااه هااافعالیتاحت  ازجم

هااد دادحیااتیم حسااسم مهام و  هایزیرساخت قاارار خوا جااوم  ماورد ه شاهری را   تأسیساات 

ساای و  یابیمکا ( 1391:2)کامرا  و حسینی امینیم قاادامی اسا شااهری ا سااات  یاهمکا  تأسی  ایپا

ماال در  نااد غیرعا مااات پداف قااش الزا یاابی ن سااات  یاابیمکا است. بررسی و ارز کااز و تأسی مرا

عاث ن تاأخیر در    با سات و  یااداری و شاهری اقدامی ضروری ا سای اپا . گارددمیشاهر  پذیری 

نااوری روز  سازوکارهایبناابراینم دساتیابی باه الگوی بهینه و بررسی  حاو ت ف بااا ت  زمم انطبااق 

دااه داده یمسئلهموضوعی که ( 1389مطلبد )مدیریرا می خاود اخت باه  پاهوهش را  یان   اصلی ا

کاارو  و  ت جغرافیاییمنطقه چهار شهر اهواز است که بدلیل موقعی وقرارگیری    در کنار رودخانه 

جاه ئمس ز اهمیت است.ئزیاد این منطقه در بحث پدافند بسیار حا نسبتاًجمعیت  کاه باتو له این است 

ناد  پدافند یت منطقهمعبه موقعیت و جم ماالی میتوا حاوادث احت پاسخگوی نیاز این منطقه است و از 

 جلوگیری کند.

 پیشینه تحقیق

ساترش بدو  شك مهمترین نق طه عطم در تحول پدافند غیرعامل را باید جنگ جهانی دوم و گ

ساط   گذاریسارمایهاستفاده از هواپیما و بمبارا  شهرها و مراکز صنعتی و  سات. در  شاهرها دان در 

کاره  کال  و ملی کشورهایی همانند  مریکام شوروی سابقم  لما م فرانسهم انگلستا م کانادام سوئیسم 

 (.14- 26: 1390 و دارند )بهتاشموع پدافند غیرعامل توجه داشته شمالی و ... به موض

کاانو   یارا  در  یاری ا یارغم قرارگ قاه هاایبحرا موضوع پدافند غیرعامل در ایرا  )عل و  ایمنط

شاور  1382جهانی( نسبتاً جدید بوده و به سال  مال ک ناد غیرعا ساازما  پداف بار گارددبرمیو ایجاد   .

ساتند. از ت اجرایی صورت همین اساس مطالعات و اقداما باار نی باا  1387 ساالگرفته نیز چندا  پر

شاتر  ایجاد مجتمع دانشگاهی  مایش و پدافند غیرعامل در دانشگاه صنعتی مالك اشترم این موضوع بی

کاارا  ). است قرارگرفته موردتوجه ناوا   (2009تانگ و هم باا ع قای  ساتم »در تحقی  ساازیشبیهسی

چاینهوشمند برای ارزیابی خطر زلز شاور  ناگ ک یاداد «له در شهر دیا سای رو باا  لارزهزمینم برر را 

هاای  GIS استفاده از ضاعم لرز و شبکه مدنوعی مورد تحلیل قراردادند. این سیستم برای تشخیص 
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ساریع  ساختارها در شرایط پیش از زلزلهم ارزیابی سریع خسارت زلزله و فراهم ساختن شرایط امداد 

 (Tang et al, 2009: 871).دارد کاربرد بعداز  عمومی و دولتی در طول زلزله و 

کاارا ااس شا (2011) میتلین و هم ناوا  ادر پهوه حات ع سا ازیاسامدلی ت لااخ زله و اارات ز

سای  سی  پاذیری پذیری اجتماعی در چارلستو م کارولینای جنوبی به بررسی ارتباط فضایی بین  

ساطو  دهدمی نتایج نشا  .انداجتماعی و تخمین خسارات زلزله پرداخته باا  نااطق  م کسانی که در م

مایتری از  سی  با شاتری  سات پذیری اجتماعی هستندم تأثیر نسبی بی کان ا ناابراین مم ناد و ب پذیر

پاایینموانع بیشتری در بهبودی پس از رویدادم نسبت به مناطق با  سی  شاته پذیری  مااعی دا تار اجت

 (Schmidtlein et al, 2011: 269).باشند 

حات  وریزی حملموقعیت پناهگاه و برنامه»در پهوهشی با عنوا   (2012را  )لی و همکا قال ت ن

گارفتن نویسی برای بهینهنوعی مدل برنامه «شرایط طوفا  ظار  باا در ن گااه  حال پناه خااب م سازی انت

لات های رخداده و شرایط تخلیهطیم وسیعی از طوفا  بارای دو ثاه را  قاوع حاد گاام و فاوری در هن

 (Li et al, 2012: 715) .اندداده قراربینانه واقع موردمطالعهی کارولینای شمال

کاا ( در پایا 1390ریحانی ) کاز نامه خود به موضوع مالحظات پدافند غیرعامل در م نای مرا گزی

ساوخت و  خااز   ضاایی م یاع ف تادا توز یاق اب یان تحق سات. در ا تاه ا شاهد پرداخ سوخت در شهر م

شاده هابنزینپمپ شاری   حایط و موقعیت هریك ت ساپس در م باا  GIS و  کادام  ساتقرار هر طاه ا راب

تاهها و معیارهایی نظیر تراکم جمعیتی و مناطق مستعد خطر مورد تحلیل شاخص سات قرارگرف در  .ا

خاار  از  شدهمشخصپایا  مناطق پرخطر  باه  ساوخت  کاز  خارو  مرا است و پیشنهادهایی جهت 

ظار جوارهمهای شهر و رعایت کاربری سااز ازن ماپساازگاری و نا ماورد پ نازین و گاری در  هاای ب

 . است شدهارائه ها  اصال  

قادرت ( در پهوهشی به بررسی نقش ابعاد نرم1390بیگدلو ) فازایش  باا ا افزاری پدافند غیرعامل 

خای از  توا میهای تحقیق حاکی از    هستند که نرم جمهوری اسالمی ایرا  پرداخته است. یافته بر

لاوب  یابیمکا افزاری به کار گرفت. اصولی مانند حوزه نرماصول پدافند غیرعامل را در  )استفاده مط

پاذیری های زیرساختم چند عملکردی فضاها و قدرت مرمتاز امکانات برای دفاع(م طراحی شبکه

 .افزاری نیز قابلیت تعمیم دارنداز اصول پدافند غیرعامل هستند که به حوزه نرم
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یازی کاربرد پدافند غیرعامل در برنامه»وهشی تحت عنوا  ( در په1391امینی ) کامرا  و حسین ر

هاای  «ای مطالعه موردی شهر شهریارشهری و منطقه در قال  یك پهوهش پیمایشی به بررسی متغیر

قادرت تمنظور کاهش خسارمهم در پدافند غیرعامل به باا برد   شامن و  ماالت د های ناشی از ح

تاایج سایی مکا دفاعی و  ستانه مقاومت شهر شهریار و شنا ناد. ن هام پرداخت های حیاتیم حساس و م

هادف  باه  جاه  تحقیق بیانگر عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل در شهرك اداری شهریار است. با تو

شاا پدافند غیرعامل در شهر شهریار استم یافته تحقیق که ارزیابی مالحظات یاق ن ناده هاای تحق ده

 .و حیاتی باید تمرکززدایی و منتقل شونداین موضوع است که بسیاری از مراکز حساس 

 چارچوب نظری

سای  شدهتشکیل م واژه پدافند از دو جزء پد و  فندشناسیواژه ازنظر است. در فرهنگ و ادب فار

یارد  ایواژهضدم متضادم پی و دنبال بوده و هرگاه قبل از  پیشوندی است که به معانی پاد یا پد قرار گ

سات  یواژه. نمایدمیمعنای    را معکوس  شامنی ا کاار و د جادالم پی ناگم  هاوم ج باه مف یاز   فند ن

جارای    جنگ کارگیریبهکه مستلزم ( 1351: 37دهخدام ) از وارد  تاوا میافزار خاصی نبوده و با ا

فاات  یاز تل ظاامی و ن ظاامی و غیرن سااس ن شد  خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و ح

پاور و زارع)این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد انسانی جلوگیری نمود و یا میزا  

ضای  .(1390: 8همکارا م  پدافند به معنی حفظ جا  مردمم تضمین امنیت افرادم صیانت از تمامیت ار

یاات و باار  حاکم قااع در برا مااه موا لاای در ه نااهم یاات و  هرگو نااهشاارایطم موقع ساات  هرگو جاااوز ا ت

اااشمی مسیتق دوشاخهکه به ( 1389:13یماحمرلوئ) قاوع  ودا گاام و شاتر در هن کاه بی مال  ناد عا پداف

سابحرا  )جنگم سیلم زلزلهم شورش باانی و...( ا یان شاودمیتعمال اهاای خیا باار ا یاازی ت طاور و ن

یازات هاال ااااسکارگیری دفاع در مقابل دشمن با به (1386:16 نیامموحدی) نمایدمیتعریم  م تجه

باهنیكاجنگی و تک ظاور از های رزمی  ناداختن ماشمن اااکارا گای دشا اااین جن ناابودی   اا  من و 

پایش از  .(1387:15متبار)نیازی مادیریت  باروی  یاد     شاتر تأک از سویی دیگر پدافند غیرعامل که بی

سای که موج  کاهش  ایغیرمسلحانهبحرا  است عبارتست از هر اقدام  سا پذیری  یاروی ان انیم ان

عای های کشور در مقابل بحرا یا م تأسیساتم تجهیزاتم اسناد و شرهاساختما  مال طبی باا عا هاایی 

فاا  وم سیل و زلزله و رانش و لغزش سالیخشك) مال وو...(  طو ناگم  عا ساانی )ج  هایشاورشان



 با استفاده از مدل سمي واریوگرام تجربي شهری هایپناهگاه مکانیابي و غیرعامل پدافند ریزیبرنامه           122

 

مای (1386:3 نوبختم) گرددداخلیم تحریم و ...(  شاتر  .شاودپدافند غیرعامل خوانده  نادگا  بی نگار

شامن را با ت غیرعامل پدافندپردازا  داخلی نظریه ماالت د بار ح شاگیرانه در برا فااع پی عاد د أکید بر ب

خاش (.1388:15 )نباتیم اندکرده)عامل انسانی( تعبیر  ناد در ب ناوع پداف شاك  شاهریم بادو   هاای 

مای سات و  ظاامی ا ناد ن فااوت از پداف کاامالً مت ناد اقتدادیم اجتماعی و روانی  صاطال  پداف تاوا  ا

ظاام دانست.  ترمناس ها غیرعامل را برای این بخش شاهرها در ن گااه  باه جای از سوی دیگر با توجه 

هامتر میاقتدادیم اجتماع و سیاست جهانیم در نگاهی جامع سایار م شاهری را ب ناد  تار از توا  پداف

باوده و  هااحاکمیت موردتوجهشهرها به د یل زیر همواره  چراکه. ها دانستسایر بخش شامنا   و د

 : اندشدهواقع موردتهاجمهستند و 

یات دلیل را میاولین  .1 سات. جمع شاهری دان نااطق  یات در م مای از جمع جام عظی توا  تمرکز ح

صالی در باه حاالدرعینعنوا  یکی از ابزارهای اصلی قدرت و همواره به هاداف ا کای از ا ناوا  ی ع

یات  موردتوجهها و تهاجم هاجنگ باا ی جمع تاراکم  کاز و  بوده است و مناطقی مانند شهرها با تمر

ساال  اعالم رئیس برنامه اساس بر. روندار میبهترین اهداف به شم حاد  لال مت شار م ساکا  ب  2007ا

 Jalhi) است در تاریخ بشرم که بیش از نیمی از جمعیت جها  در شهرها به سر بردند نخستین سالی

and hashami fasharki, 2010: 7) . 

ناداد م ها  موتورهای عظیم رشد اقتدادی هستند. سهم  جاهمهشهرها در  .2 بااً در در درو لای تقری

نااطق  ویههباههرها اا(. ش1387:74 احمدیم) هاست  هر کشوری بسیار با تر از سهم نیروی کار  م

کاه باوجود 2009در سال  شهریکال  هاا   ن خاود  38/ 20تن هاا  را در  یات ج کال جمع صاد از  در

نادعهده اقتدادی دنیا را بر هایفعالیتدرصد از  3/ 52م نزدیك به انددادهجای شاتهد ا  Florida et). ا

al, 2009) گااه  ایمنطقههای بررسی حساب دااد  شاهرهاکال ایرا  نیز نشا  از اهمیت و جای در اقت

 .(1389:3)اطهاریم ملی کشور دارد 

هاا و و سازما  هاوزارتخانهشهرها کانو  تمرکز مراکز مهم فرماندهی و ستادی نیروهای مسل  و  .3

دامیمنهادهای مهم اقتدادیم مالی و سیا باا  و ت ساطو   نادها   مادیرا  و فرما  سی و تمرکز با ی 

یااتی  ویههبهشود که شهرها گیرم باعث می بارای  هاا  مراکز حساس و ح ثاابتی  هاداف  باه ا بادیل  ت

 .(1390:29 حیدریم) گردنددشمن 
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عاات   .4 باار و اطال شاار اخ یاد و انت صالی تول کاز ا شهرها در جها  ارتباطات و اطالعات کنونی مر

ساایتو روزنامه صداوسیماو بخش اعظمی از مراکز  باشندمیه وضعیت میدا  جنگ مربوط ب هاا و 

بارای اندمتمرکزشدهها در مناطق شهری  سائولین  مادیرا  و م . در زما  بحرا م در صورت عدم توا  

شامن  شاهروندانشم د خاودی و  نادمیارائه اطالعات درست از میدا  جنگ به نیروهای  یان  توا از ا

بارا ساتفاده ابزارها  شاهروندا  ا قادم و  خاط م هاای  یاه نیرو ضاعیم روح شاایعات و ت ساترش  ی گ

 (1393:217 )حسینی و همکارا م.نماید

عاادگذاریشهرها مراکز اصلی تمرکز سرمایه .5 ماادی   های چندین ساله و تاریخی یك کشور در اب

سارمایه تنهانه ها  و معنوی هستند و تخری   مای از  شاودر بعد مادی حجم عظی بارای هاای ک ر را 

شاور و  بازسازی به یاك ک تااریخی  گای و  خود اختداه خواهد دادم بلکهم با تخری  میراث فرهن

 . را بر پیکره فرهنگ یك اجتماع وارد سازد ناپذیریجبرا تمد م خسارات 

داادیم  بر این اساس بحث پدافند غیرعامل در مناطق شهریم موضوعی است که هم به لحاظ اقت

نادا به لحاظ اجتماعی و فرهنگی و ... واجد اهمیتی  هم به لحاظ سیاسیم هم سات دوچ کای از . ا ی

جاهمباحری که در ارتباط با پدافند غیرعامل در مناطق شهری باید  ماه موردتو یاردم برنا یازی قارار گ ر

ناد کاربری اراضی شهر مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل است و ارتباط نزدیکی میا  برنامه یازی پداف ر

جاود دارد. ایند برنامهغیرعامل با فر ماین و شابکه  هاایکاربری غیرازباهریزی کاربری ز ساکونی و  م

شاهروندا  معابرم کاربری ضاایت  شاهر و ر صاحی   کاارکرد  مای در  قاش مه یاز ن  بارهای خدماتی ن

شاك گرددمی. در این میا  زمانی که صحبت از بحرا  و تهاجم در مناطق شهری دارندعهده بادو   م 

سانخ به سایرین اهمیت بیشتری دارند که کاربری نسبت هاکاربریبرخی  یاد از     ماانی را با های در

و  هاا  مردم سروکار دارندم بلکه وجود  و جا  بازندگیمستقیم  طوربهتنها ها نهدانست. این کاربری

 .بر احساس امنیت شهروندا  داشته باشد توجهیقابلثیر أتواند تمی ها  کارکرد مطلوب 

کاارایی و  تواندمیول حاکم بر رویکرد پدافند غیرعامل اص با شنایی  فازایش  باه ا شاایانی  کمك 

صاول  هایکاربریو  تأسیساتامکانات و  رسانیخدمتتداوم  یان ا خدماتی در زما  بحرا  بنماید. ا

صاورت  درواقع هاداف مای کارگیریباهمجموعه اقدامات بنیادی و زیربنایی است که در  باه ا تاوا  

 .(1389: 34 نائل گردید )اسکندریمپدافند غیرعامل 
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 تحقیق شناسیروش

هاا و    توصیفی ا تحلیلی است. بخشی از داده شناسیروشا کاربردی و  ایتوسعهنوع تحقیق 

ناده م اما دادهو ادبیات تحقیق حاصل اطالعات از بررسی مبانی نظری کاه دربرگیر یاق  های اصلی تحق

عاات داده موردمطالعه کاربری اراضی شهری محدودهاطالعات مربوط  گااه اطال -بودندم از طریق پای

شاهر  باه  باوط  نادگا  های مکانی مر یادانی نگار عاات م هاواز و مطال ساتبه ا سات  مدهد هات ا . ج

حای  بامطالعههام ابتدا داده وتحلیلتجزیه مادنظر طرا مبانی نظری و ادبیات تحقیقم اصول و معیارهای 

یاوگرا گردید و سپس با استفاده بایمدل سمی وار حایط  م تجر فازارنرمدر م خاش  و (ARC GIS) ا ب

Geostatistical analyst باه کیفیم فرایند کار تداوم یافت هایتحلیل های  هاام فر یند وز  د باا  معیار

یاز است.  گرفتها استفاده از منطق فازی انجامب دارند یابیمکا ثیر نسبی که در أاستفاده از ت در خاتمه ن

 .ی برای بهبود نقاط قوت و کاهش نقاط ضعم ارائه گردیدیقم پیشنهادهاتحقی هاییافتهبا توجه به 

 مدل سمي واریوگرام

قارار سمی واریوگرام روشی است برای نمایش رابطه کاربری هام  باه  هایی که در فاصله نزدیك 

ناه  یابیمکا دارند. در  تریکوچك گیریاندازههایی که از هم دورندم اختالف دارندم نسبت به    بهی

ساایر  الگوهاییبا توجه به  هامکا نسبت  شایاء و  باه ا کای  سابت دوری و نزدی شاأت هاامکا از ن  ن

سات را  گیردمی یاوگرام تاوا میکه در   م این فرض صحی  ا سامی وار سای در   قارارداد موردبرر

 .(90: 1392 زادهمعیلا)اسم

ناد نسبت به اشیائی که از هم دورن ترندنزدیكاشیائی که به هم  طورکلیبه شاتری دار د شباهت بی

یان  سمی (.tabler,1970) استاین موضوع یك اصل جغرافیایی  ماایش ا بارای ن شای  واریوگرام رو

باه  هاییزو رابطه است  نادم  هاایی  که در فاصله نزدیك به هم قرار دارندم نسبت  هام دور کاه از 

گاوب هامکا یابی بهینه نسبت دارندم در مکا  تریکوچك گیریاندازهاختالف  باه ال جاه  هاایی از ا تو

سات  گیردمیت أنش هامکا نسبت دوری و نزدیکی به اشیاء و سایر  صاحی  ا که در   م این فرض 

 .(1392:90 مزادهعیلااسم) قرارداد موردبررسی در سمی واریوگرام توا میرا 
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لاه بریك الگوریتم برازش با به دست  ورد   کاه مرح یاده ن 1 ورد مقدماتی برای محدوده داده  ام

). شودمی غاز  شودمی )k

j jz s  بهj  امین اندازه گبری متغیر نوعk  درi  کاانی یات م ماین موقع  jsا

 د لت دارد.

ناد و مای گذاریمقیاسمی واریوگرام ابتدا هر مجموعه داده را ااس  ماریزمینگر لیلتح : 1مرحله ک

 داریم:

( ) ( ) /k k

j j j j kz s z s s=
 

گا 1در مرحله  .باشدمیتقسیم استاندارد نمونه  ksکه  ظار  مادلباا در ن یاك   isotropicرفتن 

یاك مقیاس دردادهسمی واریوگرام  و شودمی غاز  بایش از  طااع  گذاری شده را با استفاده از روش ق

ساهمحدوده بزرگ از  سابه  lagهایکال نادمیمحا ساهک صاله  lagهاای. کال در فا
1 1

2 2[d ,d ]
k k− +

 

1.25dکه  شودمیتشکیل   باشد.رقم می ترینبزرگترین تا از کوچك هاییمحدوده kو  =

/cosh(1 رتصوبه lagمرکز هر کالس  2log )k kd d  بدیهی است شودمیدر نظر گرفته .

سا  مارینازمی گرتحلیلو متعددی خالی هستند  lag هایهاکالسکه  قاط کال کاارهاایی را هاف  باه 

covariancecrossگیرد که حاوی داده هستند. این می )(را  − kij hc نامند که میi  عارف ماین  iم ا

کارد   . اولین تکرار بر ورد پارامترباشدمی lagامین نوع کالسه kمعرف  kنوع متغیر و  حاداقل  باا 

 . یدمیدست به

 (1)    

2

(h ) ,

1 1 1

( (h ) (h ))
ij

k

nt t

ij ij k ij ij k

i j k

w c c
= = =

−  
  

 باشد کهکوواریانس می پارامترهایشامل همه  امین و j و i پارامترهایبردار  ijکه برای 

(2)      1

(h )
(h )

(h )

ij k

ij k nij

m ij m

n
w

n=

=
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h)و  )ij kn  تاابع اها زو تعداد  هایزو تعداد جاود در  covariancecrossی مو بارای  −

بار ورد را  .باشدمی .lag kموجود در کالسه  jو  i متغیرهای یان  عادم نادناممی  1ا کارار ب . در ت

ساتفاده  cressie داروز از یك کمترین مربعات   ماریزمین گرتحلیل جادد ا توسط حداقل کرد  م

 کند.می

(3)     

(1)

, (1) (1) 2 (1)

,

(h )
(h )

(0, ) (0, ) (h )

ij k

ij k ij

ij ij ij ij ij k ij

n

c c c
 

  
=

+
 

هار سازی مینرمال هاوز و سپس این  نای  covariancecrossشوند یع سات  − باه د بار  وز  برا

  ورد.می

(4)      

(1) (1)

1

(h ) ( , ) / ( , )
ijn

ij k ij k ij ij k ij

m

w h h   
=

= 
 

مااییم نامند. با توجه به اینکه اگر از واریوگرمی 2این بر ورد را  ام ها بیشتر از کوواریانس استفاده ن
(2)

ij زیر خواهد بود صورتبه: 

(5)     

2

( (

1

arg min (h )( (h , ) (h ))
nij

ij ij k ij k ij ij k

k

w   
=

 
− 

 


 

h)که  )ij kw
( 2از فرمول ) 

2

ij ( و 5از فرمول ) اند مده( بدست 4از فرمول ) هاوز. 

(1)

, 2 (1)

,

(h )
(h )

(h )

ij k

ij k ij

ij k ij

n
 

 
=

           

باااار ورد 
(1)و

(2)  عااااات تاااارین مرب گااااوریتم کم کاااارار ال یااااك ت شااااده  داروز در 

ماای جاادد  شااند.م باار ورد  با
(2)  قااط باارای فااراه منظوربااهف باار ورد  بااازه  یااك  کاارد   م 

ناااادازه  یااااوگرام  فاااارضپیش lagیااااك ا ساااامی وار باااار ورد  جااااود در  شاااابکه مو در 

سااااتفاده یااااردمیقاااارار  موردا عااااداد گ شاااادمی 12 هااااافرضپیش. ت نااااابراین  ؛با در  lagب

*2بخش بعد  /12range   است. شدهگرفتهدر نظر 
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لههه لااه  : 2مرح ساااً 2مرح لااه  اسا یااا  1مرح یااوگرام  جاا cros- covarianceساامی وار  داده درود مو

s)شده  گذاریمقیاس )k

j iz نادازه  کندمیاستفاده  ایشبکهکند و از روش تکرار می  فارضپیشتا ا

lag  جاود بار ورد مو لاه  دربا استفاده از بازه  سات  1مرح یادمیبد بارای   کاا  را  یان ام ناین ا . همچ

فاراهم  cros- covarianceمدل  3ناهمسانگردی و ترکیبات خطی  یاوگرام  سامی وار نادمییاا  تاا  ک

 اثر ناگت هر مجموعه داده اضافه شوند.  lag هایکالسه

1

(h, ) (i, j) p (h, )
s

ij u u

u

c b 
=

=
           

,i)در اینجا  j)ub  ی پارامترsill  جزئی است و عندرi, j  امub  است و*t ta  عاین مااتریس م

فااوت  هایمدلتعداد  sو  متغیرهاتعداد انواع  tثابت است که  ساتفاده cros- covarianceمت در  موردا

pترکی  خطی است و تابع  (h, )u u  مادل سات. یاك  شاده ا ماال  یاانس نر 1pکووار (h, )u u 

نادمینمونه بازع مدل کوواریانس را کنترل  طوربهی هستند که پارامترهای uکه  باشدمی ناد کن . همان

ماول ) 3 بر وردهاشامل همه پارامترها است. سومین تکرار پارامتر  قبل  باا 1با حداقل کرد  فر  )

سات هبا ایشبکهاده از روش ( موجود در کوواریانس تجربی با استف2ی فرمول )هاوز  نادمید و   ی

باا 3( و )4ی فرمول )هاوز ( با 1با حداقل کرد  فرمول) 4سپس  ( موجود در کوواریانس تجربی 

گار از  1همانطور که در مرحله   یندمیدست هب ایشبکهاستفاده از روش  شادم ا  هایمادلنشا  داده 

داحی   هافرمولن دیگر سمی واریوگرام استفاده کنیم بدیهی است که ای باه شاوندمیت گار  ناو  ا . اک

یاار  صاالی تغی یاااس ا هااایی  cros- covariance سااازیمدل. دهیمماایمق ساات.  صااورتبهن یاار ا ز

 (1392:387 مزادهاسماعیل)
2 (4)(h) s (h, )ij i ij ii  =

        
شااخص ایگونهبهله در مدل واریوگرام أشیوه حل مس  نای  یاانگین ارزش وز کاه م سات  هاای ا

یاق اثرگذار که از طریق مدل سمی واری کاه از طر فاازی  وگرام بدست  مد در نقشه نهایی همپوشانی 

OVERLAY FUZZY بازار بدست  مد بود را خاش  Geostatistical analyst از طریق ا  Inverseب
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Distance Weighting  هاایی حادتلفیق کرده و نقشه بارای  ن جااز  سا  یاابیمکا م حال  ترینمنا م

 پناهگاه شهری ارائه شد.

 محدوده جغرافیایي   

صانایع أنوظهورم مت شهرکال  عنوا بهاهواز  ثر از عوامل محرك توسعه مانند استقرار صنایع نفتیم 

فات شاهریسنگین و پذیرش سیل مهاجرین و همچنین عدم سازگاری زمانی با کاز هاای  ساتا  مر  ا

خاش در داردم قارار اهواز شهرستا  مرکزی بخش در که شهر این. است ایرا  خوزستا  گاه ب  ایجل

ماار  خرین پایه بر .است شده واقع دریا سط  از متر 18 ارتفاع با و تا خوزس سامیم    ماردم ٪32 ر

یان از. کنندمی زندگی اهواز شهرکال  در خوزستا  استا  یات ا شایه در ٪35 جمع ساتقر شاهر حا  م

سات نشینیحاشیه دوم جایگاه اهواز مشهدم شهرکال  از پس روازاین و باشندمی فات ٪51. را دارا  ن

شاور جنوب خیزنفت مناطق ملی شرکت یارا م ک هاواز در ا یاد ا خای و شاودمی تول تارین از بر  بزرگ

تاار 20٫000 با اهواز شهر .دارند جای شهر این در کشور مادر هایکارخانه سااحتم هک هاارمین م  چ

ساازی(  و مسکن وزارت پورتال)باشد می تبریز و مشهد تهرا م از پس ایرا  وسیع شهر جاودشهر  و

نااطق شارکت صنعتی و اداری سیساتأت صنعتیم بزرگ جاتکارخان فات م ناوب خیزن  شارکت و ج

ماین و کارده تبدیل ایرا  صنعتی مراکز ترینمهم از یکی به را اهواز ایرا م حفاری ملی مار ه  ساب  ا

سات کنند. اهواز به روی بسیاری مهاجرا  که شده مای ا سایار مه تای ب کاه  اهواز کنونیم محور ترانزی

شاهرم  بادا سایر نقاط کشور را به بنادر مهم  هواییو  ریلی مزمینی هایراه وسیلهبه ماام م خرم نادر ا ب

ماورد  8اهواز در زما  جنگ  .دهدپیوند می ماهشهرو  خمینی هاا  یارا  بار یاه ا عاث عل یام ب ساله رژ

شاهر  یان  باه ا حمالت هوایی و موشکی این رژیم قرار گرفت و باعث صدمات و خسارات فراوانی 

باا جمع شهر( 1)شکل 4منطقه  شموردپهوهمحدوده  .شد  182509تای یاهواز است که از این منطقه 

ساوب شهر نفر دومین منطقه بزرگ  کاز اداری و  شاودمیاهواز از لحاظ جمعیتی مح شاترین مرا و بی

باه  بیندراینت اااگانه به خود اختداه داده اس 8جمعیتی در این شهر را از بین مناطق  جاه  باا تو

صاول و گزینی میحوه مکا توجه به ن اهمیت موضوع یات ا باه رعا جاه  یازا  تو یاانگر م نادم نما توان

 شهر اهواز باشد. 4گزینی پناهگاه منطقه ضوابط پدافند غیرعامل در مکا 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 هایافتهتحلیل 

یاك از  استانداردهایهای بکار رفته و در این قسمت به بررسی معیار هاایمعیامربوط به هر در  ر

 است. شدهپرداخته یابیمکا امر 
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 سازگاری موردمطالعهپناهگاه، مآخذ الزامات پدافند غیرعامل در کاربری شهری محدوده  یابیمکانهای معیار نمودار :2شکل

 

کاارب یابیمکا اراضی شهریم کاربری  ریزیبرنامهیکی از اهداف اصلی  نااگو  ریبرای  هاای گو

کادیگر هااکااربری در سط  شهر و جداسازی ساازگار از ی ساتی نا نای  .(1387:24 ساعیدنیام) ا یع

کااربری هایکاربریبایستی در حوزه نفوذ  موردنظرکاربری  یال  یارد. در ذ کاه سازگار قرار بگ هاایی 

 .اندقرارگرفته موردبررسیواقع شوند  پناهگاهبایستی در نزدیکی 
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 هادسترسي به زیرساخت

کاا نزدیکی به منابع  بم خطوط ب  نای رق و خط لوله گاز در م شاهری گزی گااه  یااس پناه در مق

 .است قرارگرفتهای بسیار حائز اهمیت است که در این تحقیق مورد لحاظ منطقه

 تسهیالت دسترسي به 

کههز   شههي مرا سااهولت  آموز هاات  فااتبااه ج مااد و درر مااوزش    یاازه   تااداوم انگ باارای  و 

ناااا م  کاااا  و نوجوا دااایل در کود حااال یاااابیمکا و تح سااای  هاااایم ساااکا    یااادگا   ا د

بااه یااد  نااهبا شااگو ماادارس  موز صااله را از  تاارین فا کااه کم شااد  بااا  یای با شااند.  شااته با دا

تاادایی را  مااوزش اب کااز   کااردی مرا شااعاع عمل کااه  سااازی  ضااوابط شهر بااه  جااه   تااا 500تو

مااای 700 ظااار  تااار در ن سااای م یااات دستر یااال اهم باااه دل یاااز  نااای ن قاااع بحرا نااادم در موا گیر

کاازم یاان مرا بااه ا نااا   کااا  و نوجوا نااین  کود صاالهچ ماای ایفا ظاار  بااه ن قاای  سااد منط  شاایعهم)ر

حاااادوده  (.1386:115 عااااهدر م عااااداد  موردمطال شااااامل  370ت کااااه  شاااای  کااااز  موز مر

ساااطه  ماااایی و متو تاااداییم راهن ناااین  شاااودمیاب شاااگاهقااارار داردم همچ شاااهید  هایدان

 قرار دارند. منطقه شهری اینصنعت نفت و پیام نور در  چمرا م  زاد اسالمیم

یات پناه یابیمکا بهداشت و درما  در به مراکز  دسترسی اني مراکز بیمارست حاائز اهم شاهری  گااه 

کااربری کهطوریبهبسیار زیادی است  ساایر  باه  هاا مراکزی درمانی در مواقع بحرا  و جنگ نسبت 

یان ساز نیز گفته میامنیت هایکاربریها به    دیگرعبارتبهامنیت با تری دارند یا  ناین ا شاود همچ

کاردی ریکارب صاله عمل ساتم فا باا یی ا سایار  یات ب ها برای انتقال مجروحا  حوادث نیز حائز اهم

ساتا م در این منطقه بیمارستا  .گیرندمیمتر در نظر  1500مراکز بیمارستانی را  و  شافاهای بقاییم بو

 گلستا  در این محدوده قرار دارند.

یاده  ده از یك قطعه زمیننوع استفا ترینمناس هدف از طریق تشخیص  این  کارآیي که بیشترین فا

یال  (1385: 5 پورمحمدیم) شودمیم حاصل دهدمیرا با کمترین هزینه به دست  بادی دخ عوامل کال

 .اندشدهدر زیر  ورده  پناهگاه شهری یابیمکا در کار یی بهینه 
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باه. یند می حساببه یابیمکا عوامل مهم در امر  ازجمله دسترسی به راه  راهبه دسترسي   دسترسی 

لاذا در  بروز سوان  هنگام در مناس م عرض با و باز هایراه سات؛  یااتی ا ناهبسیار ح  یاابیمکا  زمی

باا پناهگاه شهری ناار خیا کاز در ک یان مرا شاتر از م قرارگیری ا عارض بی باا  حااظ 23هاای  تارم ازل  م

یاك خیا .رسدمی نظر موقع مناس  به سریع وبه امدادرسانی باا در این منطقه شهری  ساری  باا  سرا

سابی را تواند دسترسیو می کندمیاز مرکز این منطقه عبور  یكدرجهدرجه کیفیت شریانی  هاای منا

 برای پناهگاه شهری فراهم نماید.

 ایدر مقیاس منطقهپناهگاه شهری  مشخصات کالبدی محدوده

سا م از  مساحت مناسب  سااحت منا باا م شاده  ساائل  تارینمهموجود قطعه ساخته ن  یاابی مکام

یاازاست. با توجه به جمعیت و سرانه زمین  پناهگاه شهری ضااهای  موردن سامت ف گااهکاه در ق  پناه

 .زمین حداقل مساحت ممکن را دارا باشد بایستمیتوضی  داده شدم 

شاعاع  بایستمی پناهگاهیمراکز  مراکز مسکوني  لاومتری  1حاداکرر در  ساکونی  هاایکاربریکی م

یان قرار داشته باشند تا امکا باه ا سابت  قاه ن سااکنین منط  هاامکا   دسترسی سریع و  سانی را برای 

ضاوع  خوددارندبیشترین کاربری این منطقه را مراکز مسکونی در اختیار  .فراهم  ورند ماین مو کاه ه

 مین امنیت برای ساکنین این منطقه را دوچندا  کرده است.ألزوم توجه به ایمنی و ت

حارا  منظور از ایمنیم امن بود ایمني  شارایط ب شای از  طارات نا بال خ گااه در مقا   محل استقرار پای

گااه را هاا  در خود محل پایگاه حادث شود و یا در اثر وقوع  تواندمیاست که  حال پای طاراف م م ا

ساتمیم مکا  پایگاه  زم برای تأمین ایمنی ( 1390:47 عراقی و همکارا م شجاع)ثر سازد أمت باا  بای

هاا  قرارگرفتهخطر فرین  هایپهنهو  هاکانو مناس  از  یافاصلهرعایت حریمم در  یان معیار شاد. ا با

 .در زیر  ورده شده است

طار هادامنهشی م خطر حرکتم خطر گسیختگی  ازجمله)مجموعه عوامل طبیعی عوامل طبیعي   م خ

 .دلحاظ شو پناهگاه شهری یابیمکا بایستی در امر  ها  که احتمال خطر فرینی  .روانگرایی و..

سامتی از مراکز حساسمراکز حساس شهری   م هاا  م مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا ق

جاهقابلبحرا م  سی  و صدمات  موج  بروز هادایتم تو سایم  ظاام سیا نادهیم  در ن تارل و فرما کن
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ساط   باا  گاذاریتولیدی و اقتدادیم پشتیبانیم ارتباطی و مواصالتیم دفاعی  قاه تأثیر  .گاردد ایمنط

صاله ازهایی که بایستی در در ذیل کاربری( 1383:15 ریا م)اصغ شاهری دورترین فا گااه  قاع  پناه وا

 .(1389: 6 )پورمحمدیم اندقرارگرفته موردبررسیشوند 

کااربری جواریهمم هاکاربریبر اساس ماتریس سازگاری   نظامي باا  ظاامی  ساکونیم مراکز ن هاای م

کاز  ددگارناسازگار تلقی می درمانی  موزشیم اداری مادهمرا ظاامیم  یع مال ن حای کا جااری و تفری ت

یان با  جواریهمقانونی شهر اهواز و در  یمحدودهزرهی ارتشم در  91لشکر  ویههبه هاار ا منطقه چ

لاهبهاست. نزدیکی به این مراکز  قرارگرفته شهر فای در  یمنز دای من نادیپهنهشاخ ظار  ب هاایی در ن ن

 .است شدهگرفته

 هاایکاربریناسازگار باید دور از هم و  هایکاربریکاربری اراضیم  ریزیهبرنامطبق اصااول صنعتي  

ساایر  جاواریهم. (1389: 6 )پورمحمدیمشوند  یابیمکا مکمل باید در کنار هم  باا  صانعتی  کاز  مرا

لاه. اهواز کندمیرا تهدید  هاکاربریغیر مکمل ایمنی و امنیت سایر  هایکاربری یارا   ازجم شاهرهای ا

صانایع  ی شهرخی از صنایع حساس و کلیدی    در محدودهاست که بر گاازم  فاتم  صنایع وابسته به ن

سات انداستقراریافته (مناطق مسکونی جواریهمو برخی دیگر در ) سازیلولهو صنعت  فو د بادیهی ا  .

هاد  جاوارهمت نظامی میزا  خطرپذیری مراکز الحم وقوعکه نزدیکی به این مراکز در  فازایش خوا را ا

یازا  . ددا کاه م ناد  پاذیریدر غرب این منطقه شهری مراکز صنعتی قرار دار سایار  خطر طاه را ب یان نق ا

 است. با برده

ااادم بازار   اااادی دارنا نارژی زی لاهبه تاوا میمراکزی را که پتانسیل  زاد کارد  ا بااری  یمنز کاار

یااادی  از نجاکه. (1391:2 عزیزیم) گرفتدر نظر  رسا  سی  سایار ز عاداد ب  چاینهمو  خااودروت

باه  ساکنا  شهر شاك  یاا مو ما   در یك فضای محدود متمرکز استم در صورت برخورد هرگونه ب

هاد  ورد هایسال این مراکز شدت انفجار تا چندین برابر شدت  باار خوا باه  ساارت  در  .نظامی خ

ماا  صورتبه هاییخیابا بعضی از نقاط این منطقه مراکز تجاری و  یاتدربازار قرار دارند ا شارق  نها

قارار دارد  و جنوب شرق این منطقه با توجه به نزدیکی به بازار بزرگ شهر در معرض خطر بیشتری 

 .(1)جدول
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 مربوطه استانداردهای: الیه اطالعاتی برگرفته از نقشه شهری اهواز و 1جدول

ول
ص

ا
 

 حریم و ضوابط الیه اطالعاتي زیر معیار معیار

ی
گار

ساز
 

دسترسی به 

 هایرساختز

 

  یه منابع  ب شهرداری اهواز نابع  بم
حداقل فاصله با 

 منابع  ب

  یه خطوط برق شهرداری اهواز خطوط برق
حداقل فاصله با 

 خطوط برق

  یه خطوط گاز شهرداری اهواز خطوط گاز
حداقل فاصله با 

 خطوط گاز

دسترسی به 

 تسهیالت
  یه کاربری شهر شهرداری اهواز مراکز  موزشی

 ینترمطلوب

 متر 500فاصله 

  یه کاربری شهر شهرداری اهواز مراکز بیمارستانی بیمارستا 
 ینترمطلوب

 متر 1500فاصله 

یی
ارا
ک

 

 اهواز یشهردار یه معابر  یكدرجه دسترسی به راه
 ینترمطلوب

 متر 200فاصله 

 مشخدات محدوده

 شهر شهرداری اهواز یکاربرد یه  کاربری مسکونی
 ینترمطلوب

 متر 1000فاصله 

  یه معابر شهرداری اهواز فاصله از بازار
 ینترمطلوب

 متر 2000فاصله 

نی
یم
ا

 

 نظامی
فاصله از مراکز 

 نظامی

 یه کاربردی شهری شهرداری 

 اهواز

 ینترمطلوب

 متر 3500فاصله 

 صنعتی
فاصله از مراکز 

 صنعتی

 یه کاربردی شهری شهرداری 

 اهواز

 ینترمطلوب

 متر 1500فاصله 

 1394 اهوازمدیریت بحرا  شهرداری   موزش وخذ مطالعات نگارندگا  و موسسه مطالعات أم
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 با استفاده از مدل سمي واریوگرام تجربي هاالیهروش همپوشاني 

 

تاه  واریوگرامی هاینقشه یتهیهو  ها یه سازی مادهدر این مرحله به  پاارامتر پرداخ مربوط به هر 

باوده و  صافرتام مقدار هر واحد مکانیم عددی بین واریوگرام هاینقشهیك از . در هر شودمی یاك 

گااهبود  این عدد به یكم بیانگر مناس  بود  مکا  مربوطه جهت استقرار  ترنزدیك یادگاه  پناه از د

هار  یات  باا ماه سا   فاکتور یادشده است. برای نیل به این هدف نیازمند تعریم توابع عضویتم متنا

بار  ینحوهدر  شدهانجامها هستیم. با مطالعات وریك از فاکت  یاابیمکا تأثیر هر یك از این فاکتورها 

هاا  سازی مادهپس از شناسایی و  شود.پرداخته میکه در ادامه به تعریم     است مدنظر یاه معیار کل

سات   زمدر این مرحله  پناهگاه شهری یابیمکا ثر در ؤو عوامل م شاها یا هاینق هار  ك از فااکتور 

شاه سازی ماده ماده شود.  ها یه پاردازش و وز  هاینق لاه  بار دو مرح شاتمل  باه  فااکتور م های  د

تاأثیر ) فاکتورهاو  دهی هر یك از زیرمعیارها عاتی است. در این مرحله وز الاط های یه سااس  بر ا

جاام  (دارند پناهگاهنسبی که در تعیین موقعیت  فاازی ان طاق  یاردمیبا استفاده از من شاه  .گ هار نق در 

حاد  هاکالسفاکتور فازیم ارزش هر یك از  فاازیم  و واحدهای مکانی موجود با درجات عضویت 

یام  منظوربه. شودمییك نشا  داده  صفرتاواسط بین  باا تعر تهیه نقشه فاکتور فازی در این تحقیقم 

ساتوراشدهارائههر پارامتر و در نظر گرفتن معیارها و ضوابط  اقلیدسیفاصله  فازارنرمتی در م د  GIS ا

 .(3 شکل) نوشته و اجرا گردید Raster Calculator و با استفاده از ابزار
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 -2 متر( 500) آموزشیفاصله از مراکز  -1 ) تمامی فواصل به متر هستند(؛) یابیمکانهای پارامتر اقلیدسین فاصله ی: تعی3 شکل

فاصله  -5متر( 1500) بیمارستانی مراکزفاصله از  -4متر(  3500) نظامیز فاصله از مراک -3متر( 1000) مسکونی مناطق ازفاصله 

 -8متر( 2000بازار( )) تجاریفاصله از مراکز -7 متر( 1500) صنعتیفاصله از مراکز  -6 متر(، 70)1از راه شریانی درجه 

 . موردمطالعه هایکاربری

باا  رتصاوبهمختلم  هایمکا که درجه تناس   موردنظربرای فاکتورهای  ساته  تادریجی و پیو

فاازی  گونهازاینکندم تغییر می ها  میزا  فاصله از  ضاویت  یام  شادهاستفادهتوابع ع سات. در تعر ا

هاا  ازنظرتوابع با استفاده  گونهاین ضاویت در مرز باع ع قاادیر توا ساتبهکارشناسا  م باع   مدهد و توا

یاه رستری است که برای هر  هاه یم خروجی حاصل از هر مرحلهم درنهایتمربوطه شکل گرفتند.   

تاه م ارزشدهاشتعریمو ضوابط  بندیطبقهاتیم بر اساس العاط ظار گرف یاك در ن صافر و  هایی بین 

 . مده است (2) جدولدر  موردنظراست. مرزهای توابع زیرمعیارهای 
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 هواز: مرز عددی تعین شده و عملکرد مثبت تا منفی در سمی واریوگرام در منطقه چهار ا2جدول 

 و عملکرد مثبت تا منفي در سمي واریوگرام شدهیینتعمرز عددی 

 درجه اهمیت خوب درجه اهمیت متوسط درجه اهمیت بد زیر معیار

مراکز 

  موزشی
 + x≥700 X˂- ˂+ X˂700 ˂500 _ x≤500 

مراکز 

 بیمارستانی
 + x≤2000 X˂+ ˂- X˂2000 ˂1500  + x≥1500 

زیر 

 ساخت
 + x˃200 X˂- ˂+ X˂200 ˂100 _ x˂100 

راه 

شریانی 

 1درجه 

 + x≥300 X˂- ˂+ X˂300 ˂70 _ x≤70 

کاربری 

 مسکونی
 + x≥2000 X˂- ˂+ X˂2000 ˂1000 _ x≤1000 

 x≤3000 X˂+ ˂- X˂3000 ˂2000  + x≥2000 _ بازار

 بدست  مده +  بدست  مده -˂ +˂X بدست  مده _ زلزله

 x˂5000 X˂+ ˂- X˂5000 ˂3500  + x≥3500 _ ینظام

 x≤2000 X˂+ ˂- X˂2000 ˂1500  + x≥1500 _ صنعتی

 1394خذ محاسبات نگارندگا  مأ

 

یاه این کاربریم یابیمکا ثر در ؤپس از تعیین پارامترهای م یاه و الاط های   ساازی مادهعااتی ته

یاد.  شدهتعریمبر اساس استانداردهای  سمی واریوگرام تجربی هاینقشهشدند و در ادامه  یاه گرد ته

یات     دهندهنشا حاصل از عملیات تلفیقم ارزش هر پیکسل  رستر واریوگرامدر نقشه  میزا  مطلوب

سات. در  پناهگاه شهریمحل برای احداث  شاهری یاابیمکا ا گااه  یان  پناه یات ا باه ماه جاه  باا تو

صاله شاامل:  ها  مربوط به   یهمعیار و  7فقط  مشدهگرفتهکه در مقیاسی بزرگ در نظر  یابیمکا  فا

ساکونیمم له از مراکز صنعتیفاصم از مراکز نظامی کاز م صاله  فاصله از مراکز  موزشیم فاصله از مرا فا
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سامت . است شدهانتخابمنظور و دسترسی به بیمارستا   یكدرجهراه  از بازارم دسترسی به در این ق

یاق . پردازیممی شده مادهفاکتور  هاینقشهبه تلفیق  صال از تلف شاهنتیجه حا صاله هاینق شاه ایفا م نق

بارای  هاپیکسلخواهد بود که ارزش رستری  کاا   یات م عادم مطلوب یاا  یات  یاانگر مطلوب در    نما

 باشد.می پناهگاهاستقرار 

 

 
 اهواز 4یابی پناهگاه شهری منطقه : نتیجه نهایی حاصل مدل سمی واریوگرام، در مکان4شکل 

 

 

حاداث روازاین  بارای ا شاتری  یات بی شادم ارجح گا هرچه ارزش پیکسل بیشتر با هاد  اهپناه خوا

هاا سمی واریوگرامی ریزی تحلیل روش برنامه منظوربه. داشت یار معیار هاا)برای تلفیق ز از  (فاکتور

یان  .استفاده شد واریو گرام تجربی روش ماا در ا لاوب گا قادار مط یازم م از بین مقادیر مختلم گاما ن

 .در نظر گرفته شد γ= 1/3 روش
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 گیرینتیجه

باردیتوجه به جایگاه  با شاور راه کاه  ک تای  یادات و خطرا ناه و تهد قاه و خاورمیا یارا  در منط ا

شاهر  کندمیهمواره    را تهدید  یات  باه موقع جاه  باا تو هاوازو  یاری  ا شاور و قرارگ ساتم ک در سی

مای خطراتی وجنوب غربی  مرزهایخوزستا  در  یاد  ناگ    را تهد باروز ج صاورت  ناد کاه در  ک

باه ضرورت توجه به موضوع اساسی دفاع و رعایت اصول و معی ساتیابی  ارهای پدافند غیرعامل در د

کااربرینمایدمیبسیار مهم  جانبههمهامنیت ملی و توسعه پایدار  هام . از سوی دیگرم یکی از  هاای م

سای در کاهش  ایویههدر شهرها که نقش  کااربری هاپذیری  نادم  ناگ دار ماا  ج گااه در ز  هااپناه

ما هاکاربریهستند و این  شااخصباید از منظر پدافند غیرعا تاا ل  ناد  یات کن هاایی را رعا هاا و معیار

باه  کاه  سات  بتوانند نقش مفیدی در زما  جنگ ایفاء کنند. در پاهوهش حااضر ساعی براین شاده ا

قاه  ریزیبرنامهارزیابی و  مال منط هاوازپدافند غیرعا شاهر ا هاار  ناین  و چ ضااهای  یاابیمکا همچ ف

هاپناهگاهی پرداخته شود. نتایج پهوهش حاضر نشا  می یات د ساخگوی جمع مال پا ناد غیرعا د پداف

سات حاوادث نی ماهدر . موجود منطقه در برابر  گااه  یاابیمکا و  ریزیبرنا قاهپناه شاه ایمنط  هاینق

یاوگرام همپوشانی حاصل از مدل فاازی  سمی وار ماای  شاتراك و گا هاای ا سا  Y=1.3عملگر م منا

گااه  عنوا باههیچ فضایی مؤید این مطل  بود که در وضع موجودم  ها  بودند؛ نتایج حاصل از  پناه

خاالی و  شدهانتخاب هایمکا وجود نداردم اما  ایمنطقهدر مقیاس  ضااهای  هاام ف توسط این عملگر

لاوببرنامه یدهندهنشا های خالی و بایری بودند که زمین ضاع مط سااخت  ریزی برای رسید  به و

 .باشدمیپناهگاه در  ینده 
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 پیشنهاد

سای و امکانات منطقه که به کاهش  هاویهگیقی با توجه به ریزی اصولی و منطبرنامه .1 و  پذیری 

 .رودمیتلفات جانی و مالی منجر شود امری ضروری و حائز اهمیت به شمار 

لاهم شدهاستفاده های یه ترجزئیمشخدات  به امکا  دسترسی کهدرصورتی .2 یازا   ازجم ناوع و م

طاوط هاقناتم میزا  مقاومت یا پایداری هاگسلفعالیت  قالحملم بررسی مقاومت لرزهای خ و...  ون

ناد  هاا  وجود داشته باشدم با در نظر گرفتن  ماییاابیمکا در فر ی لاوبم  تاایج مط باه ن تاری تاوا  

 .یافتدست

کااربری هایبخشموازی در  هایکاربریو احداث  یابیمکا  .3 شاتی و دیگر شهر برای  هاای بهدا

 درمانی

بارای  اختفااستتارم  هایطر استفاده از  .4 یا   هام و  هایسااختما و فر شاتی م شاعاع دبهدا ارای 

 عملکردی زیاد

 شده یابیمکا  هایمحدودهدر  نشانی تش هایایستگاهتوسعه و تجهیز  .5
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فاارابیم (ه.م.ش)ناوین  هاایجنگپدافند غیرعامل در  .(1389) محمدحسیناحمرلوئیم  شاکده  م دان

 .تهرا 

 .پدافند غیرعاملم انتشارات بوستا  حمیدم تهرا  هایتنیدانس .(1389) حمیداسکندریم 
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