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  تحلیل ساختارهاي شهر اهواز و راهبردهاي پدافند غیرعامل 
  سعید ملکی

  ریزي شهري، دانشگاه  شهید چمران اهوازدانشیار گروه جغرافیا و برنامه
  راضیه شریفی

  اهواز چمران شهید دانشگاه، ریزي شهريکارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه يدانشجو
  پریوش اورکی

  اهواز چمران شهید دانشگاه، ریزي شهريکارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه يدانشجو

  

  

  چکیده

 بـا  اسـت،  عامـل  غیـر  پدافنـد  بحث ملی، امنیت موضوع اساسی محورهاي از یکی ، توسعه چهارم برنامه قانون مطابق
 تر دقیق شناخت است، گیري شکل حال در کشور داخل در آن فنی دانش که است امري پدافند نوع این اینکه به عنایت
 و بـالقوه  تهدیـدات  زمینـه  وجود به توجه با. باشد خصوص این در موثر اقدامی تواند می مبحث این جایگاه و مفاهیم

 مشـهود  کامال جانبه همه دفاع عقلی ضرورت گرفته نشانه را کشور ارضی تمامیت و استقالل ، ملی امنیت که خطراتی
 طبیعی دشمنان برابر در مراقبت و حراست براي آنها تالش صورت به بشر نسلهاي براي غیرعامل دفاع مقوله. باشد می
 انـد  داشته نظر مد حوادث این از ماندن امان در براي را تمهیداتی همواره تاریخ طول در و است شده نمایان انسانی و

 ملـی  گسـتره  بـه  ي شـهر  حیطه از موضوع این دولتها، ایجاد و جدید عالم مقتضیات به توجه با هم جدید عصر در که
امنیتـی   –راهبردي و با هدف ارائه راهبردهاي ایمنـی   –روش تحقیق حاضر که با رویکرد ساختاري  است یافته انتقال

 –شهراهواز انجام شده اسـت؛ توصـیفی   ... غیرعامل متناسب با ساختارهاي جغرافیایی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و
و تحلیـل   گان  پس از بررسیباشد  نگارندهي مورد مطالعه شهر اهواز مرکز استان خوزستان میمحدوده. تحلیلی است 

-مع شهر راهبردهاي عملیاتی جهت ایمنی و امنیت شهر اهواز ارائه دادهوضع موجود و با استفاده از مطالعات طرح جا

در حال حاضر شهر اهواز فاقد طرح جامع دفاعی و متناسـب بـا اصـول پدافنـد غیرعامـل جهـت تـأمین امنیـت         . اند
ز نظر علیرغم این که این شهر چه ا. باشدشهروندان و شهر در زمان بروز حادثه و حمالت احتمالی از سوي دشمن می

گونه اقدام مناسـبی بـراي   ترین شهر هاي کشور است هیچترین، حساسسیاسی و چه از نظر نظامی امنیتی یکی از مهم
ــاده ــام پیـــ ــداده  انجـــ ــام نـــ ــهر انجـــ ــل در شـــ ــد غیرعامـــ ــول پدافنـــ ــازي اصـــ ــدســـ .                                                                                        انـــ

ــدي   ــان کلیــ ــاتی   : واژگــ ــرد عملیــ ــهراهواز، راهبــ ــت، شــ ــی، امنیــ ــدغیرعامل، ایمنــ پدافنــ

 9/6/1392:پذیرشتاریخ  9/4/1392:تاریخ دریافت
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  مقدمه  
هاي جهان ، پدافند غیرعامل به عنوان راهکار غیرمسلحانه در بسیاري از کشوردوم  جهانی جنگ از پایان

پذیري تأسیسات شهري، تجهیزات زیربنایی و نیروي انسانی مطرح شده مورد در جهت کاهش آسیب
عامل نه تنها در مقابل حمالت احتمالی بلکه در مقابل  رعایت الزامات پدافند غیر. توجه قرار گرفته است

و حفظ جان و  هاي شهرو ماندگاري تأسیسات و زیرساخت سوانح طبیعی از اصول الزم در توسعه پایدار
پذیري، هنوز در مقیاس تک بنا و بحث تخصصی آسیب). 1380زیاري، . (رودمال مردم به شمار می

هاي پیش روي شهرسازي جایگاه شایسته، قانونی و مباحث ساخت و سازو معماري باقی مانده و عرصه
ریزي و اختمان براي برنامههاي اجرایی سنامه آیینعیناً  در سطح شهرها نیز. تخصص، خود را نیافته است

یابی به نحو ایمن هدایت شود، مکان ي آتی شهرطراحی شهري باید تدوین و اجرا گردد تا توسعه
شناختی صورت گیرد و  تأسیسات شهري باید متناسب با بستر طبیعی و وضعیت زمین ها وزیرساخت

یگی با توجه به محصور بودن و شبکه شهري کارامد به ویژه با شعاع عملکرد محلی و واحدهاي همسا
تأسیسات و  (Banergeet,1998).   .سازي طراحی شودبا کدهاي ایمن نسبت ارتفاع و عرض مسیر

هاي ملی هستند و هاي حیاتی و حساس کشور و سرمایهها زیر ساختتجهیزات شهري که بخشی از آن
منابع آب شهر، تأسیسات برق شهر،  بخش دیگر مراکز تولید و توزیع، ارئه خدمات شهري مانند مخازن و

از جمله فضاهاي عمومی خدماتی و ... نشانی ومرکز مخابرات، تأسیسات گاز شهري، اورژانس، آتش
امروزه تجهیزات جدید و . اندراهبردي در سطح شهر و منطقه هستند که کمتر مورد پژوهش واقع شده

برداري در تأسیسات شهري، ارتباط مستقیم با سایر ي گزاف احداث و براي بهرههاي نوین با هزینهفناوري
شهر . نمایدهاي شهري را فلج میها دیگر کارکردبنابراین هرگونه اختالل در آن. هاي شهر دارندکاربري

هاي آن از یابی و جانمایی کاربرياهواز با جمعیت بیش از یک میلیون نفرکه به دالیل ذیل بررسی مکان
تراکم جمعیتی باال، دشتی نسبتاً وسیع که عاري از هرگونه پستی و بلندي و : اهمیت برخوردار است

                   ...هاي شاخص و وجود مراکز حساس، مهم و حیاتی، وجود نیروي کار زیاد وناهمواري
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  مبانی نظري و پیشینه پژوهش 
مقابل  انی و انسان ساز درسازي و مصون نمودن عوامل انستمهیدات پیشگیري، آماده رعایت پیشگیري و

این موضوع در طول تاریخ از ذهن مدبران دور نمانده و همیشه . است تدبیر هر نوع بحرانی نشان دهنده
در شرایط کنونی که . اندحادثه بهره جسته قبل از وقوعاي از اقدامات تدافعی فاتحان و قهرمانان افسانه

یافته است و روز به روز در حال دگرگونی است؛  ها بشدت افزایشها و آسیبتعداد و نوع بحران
پدافند به معنی حفظ جان . کاري هوشمندانه است پدافند غیرعامل در خصوص موضوع مداقه ضرورت

مردم، تضمین امنیت افراد، صیانت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در همه مواقع در هر شرایط، موقعیت 
پدافند غیرعامل را تأکید بر بعد دفاع پیشگیرانه در  بیشتر نظریه پردازان داخلی. و هر گونه تجاوز است 

  .اندتعبیر کرده) انسانی عامل (برابر حمالت دشمن 

مطالعات و کاهش : در خصوص موضوع پژوهش در سطح کشور مطالعاتی در ذیل انجام شده است
، طراحی ) 1385(سازي پتروشیمی شیراز ریزي مطالعات مقاوم، برنامه)1384(خطرات سدهاي آذربایجان 

- ریزي مطالعات مقاوم، برنامه)1384(هاي اعالم و اطفاي حریق ساختمان مرکزي اداره گاز اصفهان سیستم

سازي اصفهان بزرگ در ، انجام مطالعات طرح جامع ایمن)1383(سازي منازل مسکونی پاالیشگاه اصفهان 
هاي مقاوم سازي ، انجام کلیه مطالعات و ارائه طرح)1382(مقابل سیل، زلزله،  حریق جنگ و انفجار 

هاي بم، بروجرد، قشم و زرند جنگ در شهرستان جهت کاهش ریسک ناشی از خطرات بالقوه زلزله و
، و در خصوص مسائل و تمهیدات )1383(، انجام مطالعات سیالب شهرك  صنعت نساجان )1381(

توان به مطالعات انجام شده در خصوص شهر مرزي سقز که توسط پدافند غیرعامل در سطح یک شهر می
مفاهیم بنیادین در پدافند غیرعامل با "حت عنوان انجام شده و کتاب چاپ شده ت) 1389(حسینی، امینی 

 .               اشاره شده است "تأکید بر شهر و ناحیه 

شامل  شده شهري براساس نمودار ارائه اي،ملی، منطقه در سطح تأثیر بر پدافند غیرعامل کالن محورهاي
  :موارد ذیل است
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  ...و1388،سعیدي،1384، شاد،1388،سهامی ،1387،قالیباف ،1388،امیري،1386:موحدي نیا :مآخذ

  پژوهش روش
 –در این پژوهش به تبعیت از الگـوي سـاختاري   . تحلیلی است –این پژوهش، توصیفی  بر رویکرد حاکم 

) جغرافیـایی، اجتمـاعی، فرهنگـی، کالبـدي و مـدیریتی      (شـهري   راهبردي به شناخت ساختارهاي اصـلی 
شـهر اهـواز    .ده اسـت  پدافند غیرعامل ارائه شـ  شهر اهواز راهبردهاي پرداخته شده و پس از درك شرایط

 وجـود  .صنعتی کشور است هاي مرزي و حساس و همچنینیکی از استان که مرکز استان خوزستان بعنوان

  اختفا

  استتار

  استحکامات 

  پوشش

  هاي امن ومقاوم سازيایجاد سازه

  پراکندگی 

  تفرقه 

  فریب و اختالل 

  دسترسی

  هاي ردیابی و اعالم خطر سیستم

  آموزش و فرهنگ سازي 

  پناهگاه ها و جان پناه 

شیمیایی، (پدافند در مقابل حمالت ویژه 
  )میکروبی، هسته اي

  آمایش دفاعی 

  سالح شناسی

  مکان یابی

 دفاع 
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جنـوب   -شـاهراه ارتبـاطی شـمال     بـه عنـوان   حمل ونقلی کـه  در آن و عبور راههاي مراکز متعدد  نظامی
صورت آسیب دیدن خسارت قابـل  باشد که در شود و این شهر داراي مراکز متعدد صنعتی میمحسوب می

از طرفی دیگر یکی از شهرهایی است که در معرض بالیاي طبیعـی   شودتوجهی به استان و کشور وارد می
همچون سیل قرار دارد و همچنین خطر حمله به این شهر در صورت تجاوز به کشور به دلیـل اهمیـت آن   

زیـابی از وضـع موجـود ایـن شـهر از حیـث       دور از انتظار نیست به خاطر این دلیـل ضـرورت دارد تـا ار   
دهد تا چـه انـدازه    اي آن مورد توجه قرار گیرد که نشانبکارگیري اصول پدافند غیرعامل الزامات معمارانه

  .دارد همخوانی پدافند غیرعامل شهر با اصول

  بحث و یافته ها
ل چند جانبه انجام راهبردي و در چارچوب اصول پدافند غیرعام –حاضر با رویکرد ساختاري  پژوهش

مخاطرات انسانی، طبیعی، (دسته کلی  سهبر  مخاطراتاز آنجایی که کلیه تهدیدات و . پذیرفته است
شده در خصوص هر  بنابراین راهبردهاي ارائه دسته بندي است؛ قابل) فرهنگی –اجتماعی  –اقتصادي 

                                                                          .نگاشته شده است یک ساختارهاي اصلی براي هر بند به تفکیک

 راهبردي  –الگوي ساختاري  شرح

ها و پرهیز از جزء پدیده بیانگر تاکید بر کل گرایی و شناخت عناصر و روابط اصلی "ساختار"مفهوم  -
  . نگري و یکسو نگري است

 ( .کندتأکید می در بستر زمان پیوستگی میان اندیشه و عمل بیانگر فرآیند ارتباط و "راهبرد "مفهوم  -
  ).1386، سرور

  

 موقعیت و حدود جغرافیایی شهر اهواز 

اهواز و استان خوزستان از نظر  ایران و مرکز شهرستان بزرگ یکی از شهرهاي شهر اهواز نیز به عنوان
                       .باشدمی پس از تهران وسیع ایرانشهر کیلومتر مربع دومین 220با مساحت  این شهر. استجغرافیا یی 

اهواز از سمت شمال به شهرهاي شیبان، ویس، مالثانی، شوشتر، دزفول و شوش؛ از شرق به شهرستان  شهر
رامهرمز؛ از غرب به حمیدیه و دشت آزادگان و از سمت جنوب به شهرهاي شادگان، بندرماهشهر، 
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 کیلومترمربع ، در 222ي قانونی شهري هشهر اهواز در محدود وسعت. دگردخرمشهرو آبادان محدود می
داراي  ،این شهر. باشدکیلومترمربع می 895ي استحفاظی کیلومترمربع و در محدوده 300ي خدماتی محدوده

سازمان جغرافیایی نیروي (باشند داراي سه یا چهار ناحیه می یکي شهرداري است که هر هشت منطقه
  .      )3: 1384مسلح ،

    
 )معاونت برنامه ریزي و بودجه استان خوزستان(نقشه موقعیت سیاسی اهواز درکشور و استان خوزستان - 2شمارهشکل 

  

شهر اهواز در مرکز جلگه خوزستان قرار گرفته و مکان استقرار آن مسطح و فاقد ناهمواري بـا ارتفاعـات    
ایـن شـهر   . از نظر موقع جغرافیا یی، موقعیت این شهر موقع چهار راهی کنار رودخانه است. خاصی  است

اي که پیوسـتگاه  ون در نقطهاي متجانس خوزستان در کنار رود خانه کاراي درجلگهبه عنوان مترو پل ناحیه
راه آبی، شوسه و راه آهن است قرار گرفته و گره خوردگی راه ها در سـرپل اهـواز موقعیـت چهـار راهـی      

مهمترین ویژگی طبیعی شهر اهواز رودخانه کارون است که ). 1391صحرایی، . ( اي به شهر داده استویژه
ایـن رود، جاذبـه بسـیار    . شـود  کیلومتر محسوب مـی  950ترین رودخانه ایران به طول ترین و بزرگپرآب

این رودخانه از ارتفاعات زارگرس سرچشمه گرفته و در مسیر خـود  . زیبایی را براي شهر خلق کرده است
سـپس وارد  . گـردد پس از دریافت جریانات پرآب فرعی  در مخزن سد شهید عباسپور ذخیره و تنظیم مـی 

ي شمال شهرستان اهواز در محلی به نام بنـد  ز این شهر در ناحیهشهرستان شوشتر شده و پس از گذشتن ا
یابـد و از  شود و پس از مشروب  نمودن اراضی شمال به سوي اهواز جریان مـی قیر وارد این شهرستان می

متـر  654ي کـارون بـه طـور متوسـط     دبی رودخانـه . گرددسمت جنوب شهر به سمت خرمشهر جاري می
کند و به شـکل یـک لبـه    ودخانه شهر را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم میاین ر. معکب در ثانیه است
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در چند سال اخیر به دلیل شرایط خاص در اسـتان، میـزان آب رودخانـه کـاهش     . نمایدبراي شهر عمل می
هاي ناشی از آبیاري اراضی کشاورزي بـوده، میـزان امـالح    یافته که این مسئله جریانات زیرزمینی و زه آب

در آب افزایش یافته و علیرغم کاهش مواد معلق، پایین آمدن کیفیت آب رودخانه را در پـی داشـته   محلول 
در حـال  . عالوه بر کاهش میزان آب که باعث شرایط نامطلوب شـیمیایی و کیفیـت آب شـده اسـت    . است

حاضر یکی از مشکالت مهم شهر اهواز نامطلوبی، بـدطعمی و بـدبویی آب رودخانـه اسـت کـه در طـرح       
    .     آبرسانی شهر اهواز مشکالتی ایجاد کرده است

  

  بررسی موقعیت جغرافیایی اهواز از نظر مخاطرات طبیعی  

  سیل
رودخانه کارون از وسط شهر اهواز و همچنین احتمال طغیان این رود جاري شدن سیل را  با توجه به عبور

شمال به جنوب از میان شهر اهواز به طول جهت  رود خانه کارون در شهر اهواز در توان انتظار داشتمی
باشد که وجود این عومل موجب کاهش عبور نموده است این رود داراي انحناهاي متعددي می کیلومتر 15

در مناطق مختلف شهري به  تیجه کاهش سطح مقطع مفید رودخانهگذاري و در نسرعت آب و رسوب
آب را درهنگام ریزش بارانهاي  ده میزان تخلیه موثروجود این پدی. علت عدم الیروبی فراهم آورده است

جبه شرقی و  موسمی و استثنایی را کاهش داده است و موجبات باال آمدن سطح آب و نفوذپذیري آن در
به طورکلی . بند قابل کنترل استبا احداث سیل است که صرفاً غربی خصوصاً جبهه شرقی فراهم آورده

باشد که این امر میتواند که ر نقاط داراي محدوده و بستر طبیعی خود میتوان گفت که رودخانه در اکثمی
                                                                                                                           .باشدتواند خطرآفرین می امر

  خیزيزلزله

باشد و تنها زلزله می مدار خوزستان و شهر اهواز قسمت اعظم آن خارج از با توجه به نقشه ایران استان
 قسمت شمالی استان در معرض زلزله است که اهواز نیز با توجه به استقرارآن در مرکز استان تقریباً از

هایی با هاي شمال شرقی آثار زلزلهباشد و تنها در قسمت کوهستاناثرات و خطرات زلزله در امان می
اي درمنطقه اهواز اتفاق افتاده است که میالدي زلزله1840سال  شود و دردرجه دیده می6ت حداکثرشد
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اهواز در وسط دشت خوزستان است و زمین در این قسمت . لرزه آن پنچ روز ادامه داشته است پس
گزارش اقتصادي، اجتماعی شهرستان .( سخت است به همین خاطر زلزله اهواز را تهدید نمی کند

                                             )1384،79اهواز،

  حوزه نفت شمال اهواز 
در از طریق شرکت ملی نفت ایران  کهنفت قرار دارد  جبه شمالی اهواز بر روي میادین و حوزه وسیع

گردیده هاي خاص خود گذاري وسیع با طرحهاي نفت و لولهچاه جبه شمالی شهر اقدام به حفر سراسر
مواد  (به بنگستان و اسماري که  هاي موسومشناسی و اثبات وجود الیه اساس مطالعات زمین بر. است

گونه توسعه مسکونی در جبهه شمال  باعث شده هر)  گازهاي سمی و خطرناك بدون بو و رنگ هستند
  .    باشدضوابط ایمن خطرساز می اساس شهر اهواز بر

  

 نظر اصول پدافند غیرعاملمسائل و مشکالت شهر از 

 مسائل جغرافیایی و مکانی 

حاشیه و مرز ایران و موقعیت حساس قرارگرفتن شهر اهواز به عنوان مرکز استان خوزستان در قلمرو  -1
رهاي غربی در آن و ژئوپلتیک وجود خطر تهدیدهاي خارجی از سوي همسایگان حوزه خلیج و کشو

                                                                                                                               .شوداحساس می

 هاي زیرزمینی احداث تجهیزات را در زمین با مشکل مواجه ساخته است وباال بودن سطح آب -2
  .شودسبب می آلودگی آبهاي زیرزمینی راهمچنین امکان تسهیل در 

  نمایدقرارگرفتن در جلگه وسیع امکان تهاجم هوایی را افزایش و آسان می -3

  شودتوپوگرافی یکنواخت سبب انتشارهمه جانبه گازهاي خطرناك در شهر می -4

  .نمایدونداشتن ایمنی کامل خطر طغیان رود وسیل را در شهر ایجاد میوجود رودخانه کارون در شهر -5
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  ي همجواري مسائل الگو
و در منطقه مسکونی که در صورت انفجار سبب آسیب دیدن مناطق  وجود پمپ بنزیل داخل شهر -1

  .شود مجاور می

تواند خطر ساز قرارگیري صنایع به خصوص صنایع سنگین در شهر و در داخل مناطق مسکونی که می -2
  . باشد

  . تواند به یک هدف واحد قرار گیردنقطه که میها و موسسات اداري در یک قرارگیري اکثر ساختمان -3

  . ها در شهر که از نظر شهرسازي و اصول پدافند غیرعامل اشتباه استقرارگیري مراکز نظامی و پادگان -4

 مسائل حمل ونقلی و ارتباطی

  .نیستند پلها به عنوان عناصر ارتباط دهنده دو بخش شهر از محافظت کافی برخوردار -1

-هاي تجاري در مرکز شهر سبب افزایش ترافیک شهري و ناکارآمدي راههاي ساختمانراکمافزایش ت -2

  .شودهاي درون شهري می

ساختار پرو پیچ خم و تنگ مسیرها در مناطق فرسوده امکان امدادرسانی و تخلیه جمعیت در مواقع  -3
  .کندلزوم را با ضعف روبه رو می

  هاي شهري مسائل کاربري
بتوان  هاي مناسب به طوري که در مواقع حساس و بروز سانحههاي امن و پناهگاهساختمانعدم وجود -1

  . در آن پناه گرفت
هاي در هاي اداري تجاري و مجتمععدم توجه به اصول پدافند غیرعامل در ساخت و طراحی ساختمان-2

  . حال ساخت
  .مواقع بحران بتوان از آن استفاده کردعدم به وجود آوردن فضاي باز در مناطق متراکم فرسوده که در -3

 .عدم تطبیق شهر و اصول شهرسازي براساس پدافندغیرعامل -4

  مسائل جمعیتی
جمعیت متراکم شهر و باال رفتن شمار جمعیت درشهرموجب باال رفتن شمار تلفات در زمان بروز  -1

  . سانحه می شود
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شود امکان برخورد و نزاع جمعی در شهر هاي متفاوت باعث میوجود جمعیت با هویت و قومیت -2
 )63؛1392ص رشنوفر، (.افزایش یابد

  راهبردهاي عملیاتی پدافندغیرعامل-2جدول شماره 

  نگارندگان :منبع   

  ساختار اقتصادي شهر اهواز
یک از نظرخدماتی شناخته شده است در اي و سطح اهواز به عنوان شهري با عملکرد ملی و منطقه شهر

سهم باالي بخش تجارت و خدمات در  اقتصادي موجود شهر به علتهاي حال حاضر با توجه به بخش 
هاي مختلط نخست اهمیت قرار دارد و بخش صنعت و معدن و فعالیت تأمین مشاغل ساکن شهر در درجه

واحد خدمات جانبی استخراج نفت و گاز و  13واحد استخراج نفت و گاز طبیعی و  54با توجه به 
از نظر . درجه بعدي اهمیت قرار دارد صنعت و بخش صنعت با توجه به کارخانجات بزرگ و کوچک در

هاي بزرگ ها و کارگاهشود و در آن کارخانهتان خوزستان محسوب میصنعتی اهواز شاهرگ حیاتی اس
صنایع غذایی، معدن، فلزي، شیمیایی تأسیس شده است رونق کشاورزي و صنایع موجب رونق بازرگانی 

 عامل راهبرد

  استفاده از حریم رودخانه به عنوان فضاي سبز حفاظتی -
تراکم جمعیتی جهت مهار آتش سوزي و یا دفع هاي آب در همجواري واحدهاي مسکونی ، تجاري، خدماتی و اداري پر استقرار پمپ -

  .آبهاي سطحی خیابان رو
سازي شهر در مقابل آتش سوزي و سایر حوادث غیرمترقبه با توسعه و توزیع مناسب و سلسله مراتبی مراکز آتش نشانی و پایگاه هاي ایمن -

  .امداد در محدوده شهر
  و سکونتگاه هاي زیستی اطراف شهرتوجه به نوع مصالح به کار رفته در ابنیه سطح شهر  -

  .سازي هاي معماري و مهندسیتشویق مردم به استقبال از طرح -
  .هاي محکم سازندگان ساختمانی به استفاده از مصالح و سازهتشویق -

 تشویق مردم ساکن در بافتهاي فرسوده براي بهسازي و نوسازي مساکن -

مخاطرات طبیعی 
خشکسالی، سیل، (

اد، زلزله، گردب
طوفان، رعد و برق، 

 )آتش سوزي

  هاي مناسب در مسیر رودخانه کارونایجاد حفاظت -
هاي خوزستان در شرایط بحران و مقاوم هاي حیاتی شهر و ارتقاء قابلیتتأمین و افزایش ایمنی اماکن حیاتی ، حساس و مهم و شریان -

  ها و سازه هاي امن و مقاوم و با تعدد و تفرق مناسب دراهواززیرساختکردن شهر در برابر تهدیدات طبیعی و غیر طبیعی با گسترش 
کالبدي اهواز مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل براي حفاظت از شهروندان و دارایی همگانی و خصوصی در برابر  –ساماندهی فضایی  -

یابی هاي نوین و کارآمد، از جمله مکانا اتخاذ روشب) عملیات نظامی دشمن و کلیه رویدادهاي زیانبار(هاي طبیعی و غیر طبیعی بحران
هاي غیرضرورنظامی ضمن هاي غیرضروري به ویژه کاربريو تغییر کاربري...) پناهگاه عمومی و(محدوده و ایجاد تأسیسات مناسب و ایمن 

ل فنی پدافند غیرعامل در طراحی ، امنیتی و با هماهنگی دستگاه هاي ذیربط و تدوین و رعایت معیار و اصو –رعایت مالحظات دفاعی 
 .نظارت و اجرا در چارچوب مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازها

مخاطرات انسانی 
تهاجمات خارجی و (

 )هاي داخلی آشوب

  کارونهاي شهري به رودخانه هاي جامد در کنار کارون و جلوگیري ازواردشدن فاضالبارتقاي فرهنگی شهروندان براي دفع زباله -
ساماندهی مشارکت شهروندان در محالت شهري و به کارگیري نیروهاي مردمی با رویکرد محله محوري در مدیریت بحران، ضمن ارتقاء  -

  توان دفاعی و آستانه مقاومت مردم در برابر انواع مخاطرات
عین با حفاظ و امنیت کافی و پراکنده در چندین تأمین و ذخیره آذوقه و مواد غذایی براي موقع اضطرار و نگهداري آنها در فضاهاي م -

  نقطه شهر
  ...)جنگ، زلزله و(آموزش همگانی براي آمادگی در مواقع بحران  -

 ي همکاري و انسجام اجتماعی در مواقع اضطرار و پرهیز از قبیله و قوم گراییتقویت روحیه -

–مخاطرات اقتصادي 

فرهنگی  –اجتماعی 
تحریم ، بایکوت و (

 )ت فرهنگیتهاجما
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ي طی دورهنشانگر آن است که  هاي مختلف اقتصاديبررسی توزیع نیروي فعال در بخش. شده است
ن بخش کشاورزي به میزان قابل توجهی کاسته شده و نیروهاي این بخش نیز از میزان شاغال1335 -1385

بخش صنعت  اند و نیروهايبه جاي وارد شدن در بخش صنعت بیشتر به بخش خدمات روي آورده
سازمان مسکن و شهرسازي . ( علیرغم چند برابر شدن جمعیت طی این دوره، افزایش چندانی نیافته است

،1388 ،25.(                                          

  اشتغال –جمعیت 
در  باشد که این جمعیتمی 4274979داراي جمعیتی معادل  1385استان خوزستان در سرشماري سال 

شهرستان اهواز به عنوان مرکز استان خوزستان براساس . نفر افزایش یافته است4531720به 1390سال 
نفرمرد و 684642جمعیت بوده است که از این تعداد جمعیت نفر 149480داراي  1390سرشماري سال 

  .نفرجمعیت داشته است 1080955شهر اهواز در همین سال معادل . اندنفر زن بوده653484

  )1335-1390( هايمعیت شهر اهواز طی سالج-3جدول شماره 

 

  

 

 

 

 

 1335-90(نتایج سرشماري هاي شهرستان اهواز: مأخذ

  اهواز گانه8جمعیت و مساحت مناطق   -4جدول شماره

 منطقه  نفر خانوار مسا حت 

 اهواز1منطقه  159469 37592 22140000

 اهواز2منطقه 74690 17553 31170000

 اهواز3منطقه  148479 33337 34870000

 اهواز4منطقه 165992 35049 38290000

 اهواز 5منطقه  58904 11123 32790000

 اهواز6منطقه  173283 34243 27530000

 اهواز7منطقه  148757 31936 15090000

 اهواز8منطقه  56039 11433 27810000

   1390سرشماري عمومی نفوس ومسکن شهرستان اهواز،:مأخذ

نرخ رشد سالیانه 
 )درصد(

 سال جمعیت  )رشد(دوره

- - 120098 1335 

5/5 45-35 206375 1345 

9/4 55-45 334399 1355 

53/5 65 -55 579826 1365 

34/3 75 -65 804960 1375 

2/2 85-75 979054 1385 

55/1 90-85 1080955 1390 
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 اشتغال

 وضع فعال

سال از نظر 64تا 15طبق تعریف سازمان ملل متحد، مجموع شاغالن و بیکاران جویایی کار در سنین 
در سال 43,6جمعیت فعال از دهد که میزان ها نشان مینتایج سرشماري. ل محسوب می شونداقتصادي فعا

شدن جمعیت اهواز در طی  ترکاهش یافته، که این امر نیز خود دلیلی برجوان75درصد در سال 32,3به  35
  .  باشدمیاین دوره 

  )1385( توزیع نسبی جمعیت ده ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت سال -5جدول شمار
                                                                                               

  

  

  

  

  

  

  بررسی نیروي کار و اشتغال

  بیکاري و اشتغال 
) 12,75(رسمی کل کشوردرصد است که با توجه به میانگین 16,74میانگین بیکاري در کل شهر اهواز 

ها و این نابسامانی در درون حوزه. لحاظ کامال مشخص است نا بسامان شهر اهواز از اینشرایط عمومی 
صد در33,9تا 2,8شاخص بین بدین معنی که این . تري داردمحالت مختلف شهر وضعیت گسترده

درصد اشتغال از جمعیت  83,26با  از نظر اشتغال، در مقابل شهراهواز. درمحالت مختلف شهر متغیر است
 آمارنامه. (تري قراردارددر وضعیت نامطلوب) درصد87,25(فعال اقتصادي، نسبت به میانگین کل کشور

   )1388سال،  اهواز کالنشهر
  

  

 10جمعیت  نظر اقتصاديجمعیت فعال از  جمعیت غیرفعال ازنظر اقتصادي
ساله و 
بیشتر 

 )درصد(

  منطقه
  

درصد(سایر   

خانه 
درصد(دار

(  

داراي درآمد 
بدون 

  )درصد(کار

درصد(محصل
(  

در(شاغل  )درصد(بیکار 
  )صد

  1منطقه  100  23  6  24  6  27  4
  2منطقه  100  28  3  27  4  24  4
 3منطقه  100  32 5  27  5  25  6

  4منطقه  100  28  6  30  5  26  5
 5منطقه  100  27  7  25  2  32  6

 6منطقه  100  26  7  26  4  29  8

 7منطقه  100  29  8  24  6  28  5

 8منطقه  100  29  6  26  5  26  8
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 متناسب با ساختار اقتصادي شهر اهوازراهبردهاي پدافند غیرعامل -6جدول شماره 

  

 ساختارکالبدي شهر اهواز

مثل  عدم وجود عوامل طبیعی محدود کننده. یک نظام شطرنجی شکل گرفته استاهواز توسط  بافت شهر
ي دسترسی و بناها و ها سبب شده که شبکههاي کشاورزي و پستی و بلندي، زمینپوشش گیاهی

 چنانچه رودخانه کارون از درون شهر. اي بالمانع و ساده گسترش یابندگونه هاي شهري بهساختمان
منطبق  بیشتري از نواحی مختلف شهري بر روي هم در تعدادباف  کرد چه بسا خطوط شطرنجیعبورنمی

 در شهرهم بافت  وجود پیچ و خم در مسیر رودخانه باعث شده که خطوط متقاطع و عمود بر. شدمی
 که بیشتر ساخت و از آنجا. برخورد با امتداد کارون قطع شده و در سمتی دیگر به نحوي دیگرآغاز شود

صورت خطی، در  هاي ساختمانی بهشکل گرفته اند، بافت1340هاي شهري موجود پس از سال سازهاي
هاي این شهر اکثراً داراي بافت قدیمی نیز به طور کلی محله. هاي دسترسی سواره واقع شدندحاشیه شبکه

و  ترین محله که نقطه شروعقدیمی طلوبی قرار ندارندباشند که از لحاظ ایمنی ساختمان در حد ممی
باشد که یدترین محله آن کیانشهر میکه بافت آن فرسوده و جدمحله عامري  باشدگسترش شهر اهواز می

هاي بایر و بدون کاربري زیادي است الیه شمال غربی اهواز قرار دارد در اطراف شهر داراي زمیندر منتهی
که نظارت زیادي نیز بر روي آن قرار ندارد که باعث شده شهر در این دوران به صورت خودجوش 

شهر اهواز با وجود گستردگی خود فقط . داشته باشدنظر فرم شهري شکل مطلوبی ن از گسترش یابد و
از . اي درآورده استقرار دارد و شهر را به صورت تک هسته شهر باشد که در مرکزداراي یک هسته می

 عامل راهبرد

  ها، صنایع وایجاد فرم ساختمانی مناسب براي دفاع غیرعاملاستفاده مناسب ازطبیعت و مواد و مصالح ساختمانی ویژه کارگاه -
رسانی به در مرکز شهر خدماتي مرکزي به دیگر مناطق تا درصورت حوادثی هاي تجاري، خدمات و ادرات از هستهپراکنده شدن کاربري -

 .مردم دچارمشکل نشود

مخاطرات طبیعی 
خشکسالی، سیل، (

زلزله، گردباد،طوفان، 
 )سوزيرعد وبرق، آتش

  هاي خیابانیاستفاده از کارمندان دولتی به عنوان نیروهاي مقاومت در مقابل شورش -
  کار جهت حفظ امید و حذف یاس و نا امیديبه کارگیري تمهیدات اقتصادي براي اشتغال بیکاران و جویندگان  -

رسانی هاي اطراف خدماتها به دلیل اینکه اهواز مرکز استان و به شهرستانهاي اصلی ما بین اهواز و دیگر شهرستانتقویت و تجهیز شریان -
 کندمی

مخاطرات انسانی 
تهاجمات خارجی و (

هاي داخلی، آشوب
تصادفات و سوانح 

 )ايجاده

هاي جمعی براي مردم و کارگران اختصاص به زمان جنگ ندارد بلکه طریقه اصول ایمنی و حفاظتی مراکز و صنایع و ایجاد پناهگاهرعایت "-
  ))ره(هاي معمار کبیر انقالباز فرموده( "احتیاط درهرشرایط است

از ( "رودوسیاسی در یک نصف روز هدر می ، تمامی دستاوردهاي اقتصادي، فرهنگی، علمی)پدافند غیرعامل نباشد(اگر محافظت نظامی "-
 ).تاکیدات مقام معظم رهبر ي و فرماندهی کل قوا

-مخاطرات اقتصادي
فرهنگی  –اجتماعی 

تحریم ، بایکون، (
 )تهاجمات فرهنگی
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ي بسیار کوتاهی در مرکز اداري تراکم نظر تراکم ، بافت شهري اهواز چنان است که صرفاً در محدوده
- اي به حداقل میدر نواحی حاشیه مرکز شهر دور شویم کمترشده و   از  بافت هر چه  و تراکم  باالست

                                                            )1388،37سازمان مسکن و شهرسازي، .(رسد

  کاربري عمومی و نحوه استفاده از زمین
کیلومتر مربع دارد، سطحی معادل 25/219مساحتی معادل مالك عمل شهرداري شهر که  کل محدوده از

ساخته نشد و بایر بوده است و مابقی سطح  1389در سال  محدوده درصد سطح 27کیلومترمربع یا  42/56
از اراضی ساخته اي بخش قابل مالحظه. شودداراي کاربري و سطح دایر شهري محسوب می محدوده

و مابقی آن عمدتاً در ) کیلومترمربع 24. (از استدر جنوب و شرق اهو 8و5مناطق  به  نشده شهر مربوط
 77/115کیلومتر مربعی اهواز  25/219بدین ترتیب از محدوده . واقع شده است 3و4و 6مناطق 

استفاده از اراضی از وضعیت  براي ارائه تصویري .دهدکیلومترمربع را سطح ساخته شده شهري تشکیل می
هاي کاربري. اندهاي ویژه و غیرشهري تفکیک شدهاز کاربريهاي شهري در محدوده شهر اهواز کاربري

هاي خدماتی کاربري سایر. باشدهاي نظامی، کشاورزي، دامداري ، رودخانه و متفرقه میویژه شامل کاربري
                                                                                                                             .اندهاي شهري محسوب شدهرده کاربري و فضاي سبز در

کیلومتر مربع شبکه  35,70میزان  1389اساس مطالعات انجام شده در سطح مناطق شهر اهواز در سال  بر
حساب آورده هاي ویژه به کاربري و اگر سطح ساخته نشده و بایر. شهر اهواز وجود داردمحدوده  معابر در

به  درصد 38,75درصد سطح به کاربري مسکونی،  30,51کیلومتر مربع  117,01در مساحتی معادل نشود 
 هر شهروندبه  این اساس بر. اختصاص یافته است معابر به شبکه درصد 30,74خدمات و فضاي سبز و 
فضاي  وکاربري خدمات  مترمربع زمین با 46,56، مترمربع زمین مسکونی 36,66اهوازي به طور متوسط 

                                                                     .گیردتعلق می زمین اختصاص یافته به شبکه معابر  مترمربع 36,94و سبز 

هاي آنها تر خدمات شهري و سرانهتفصیلیلیکن در بررسی . دهدها را نشان میجدول زیر این سرانه
و تأسیسات و ) فرودگاه(ها نظیر حمل ونقل خواهیم دید که سرانه یاد شده در برگیرنده برخی از کاربري

هاي رایج حاکی از کمبودهاي خدماتی در بسیاري از انبارداري و صنعتی نیز هست که مقایسه آن با سرانه
  .باشدها میزمینه
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براساس . دهدهاي مختلف را در سطح شهر اهواز نشان میرست مساحت و سرانه کاربريجدول بعدي فه
این ارقام غیر از اراضی بایر و رها شده؛ کاربري مسکونی، شبکه معابر، نظامی، صنعتی و فضاي سبز در 

در حال حاضر در . دهندهاي خدماتی شهري ارقام چشمگیري را درمساحت شهر تشکیل میرده کاربري
این مساحت شامل اراضی است که به انواع . کیلومتر مربع کاربري مسکونی وجود دارد35,7ر اهواز، شه

کیلومتر مربع 23,68هاي نظامی فعالیت. الگوهاي مسکن در شهر اهواز در شهر اهواز اختصاص یافته است
گ نظامی در اند که به صورت دو پهنه بزراز سطح مالك عمل شهرداري شهر را به خود اختصاص داده

کیلومترمربع از مساحت شهر اراضی بایر و رها شده 55,51. واقع شده است شرق و شمال غرب شهر 
رودخانه کارون . غرب شرق است است که عمدتاً به صورت اراضی بایر وسیع در جنوب و جنوب شرق

اراضی . بردارد کیلومتراز سطح شهررا در11,09. کندکه در جهت شمال به جنوب از میانه شهر عبور می
صنعتی که عمدتاً به صورت صنایع سنگین در شرق وجنوب غرب بافت شهر متمرکز شده اند، 

کیلومتر مربع را 7,41فضاي سبز که مساحتی معادل. شودکیلومترمربع از مساحت شهر را شامل می10,5
یانه حاشیه کارون دهد از توزیع نامتناسبی در سطح شهربرخورداراست وعمده فضاهاي سبز درمتشکیل می
  .    اندواقع شده

 هاي اصلی در سطح شهر اهوازتوزیع کاربري-7جدول شماره

  

 

 

  

  

  

  

 )1389(سطح و سرانه کاربري  اراضی در محدوده شهر اهواز -8دول شمارهج

 ردیف کاربري تعداد )هکتار(مساحت )مترمربع(سرانه درصد

 1 مسکونی 151848 3569,66 36,66 16,28

 2 تجاري 4048 153,55 1,58 0,70

 3 آموزشی 616 182,36 1,87 0,83

 4 آموزشی عالی 41 315,46 3,24 44

 5 مذهبی 286 31,29 0,32 0,14

درصد ازسطح ساخته شده 
 شهري

 کاربري )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 مسکونی 3569,66 16 36,66 30,51

خدمات و فضاي  4534,09 21 46,56 38,75
 سبز

 بایر ساخته نشده و 5641,57 26 57,93 -

 ویژه ومتفرقه 4582,35 21 47,06 -

 شبکه معابر 3597,47 16 36,94 30,74

 جمع 21925,14 100 225,15 100,00
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 6 فرهنگی 69 39,60 0,41 0,18

 7 جهانگردي 35 23,06 0,24 0,11

 8 درمانی 106 114,47 1,18 0,52

 9 تفریحی 1 3,57 0,04 0,02

 10 ورزشی 99 228 35 1,04

 11 اداري 333 310,82 3,19 1,42

 12 فضاي سبز 668 741,24 7,61 3,38

 13 انتطامی –نظامی  74 2489,25 25,56 11,35

 14 صنعتی 654 1049,85 10,78 4,79

 15 تآسیسات وتجهیزات شهري 89 298,15 3,06 1,36

 16 حمل ونقل و انبار 1071 487,35 5,00 2,22

 17 ساخته نشده و بایر 3258 5551,51 57,01 25,32

 18 شبکه معابر 0 3597,47 36,94 16,41

 -خدمات عمومی 5 0,56 0,01 0,00
 اجتماعی

19 

 20 رودخانه 1 1109,17 11,39 5,06

 21 اراضی کشاورزي 16 896,57 1,21 4,09

 22 باغ ها 20 328,04 3,37 1,50

 23 دامداري 1 0,32 0,00 0,00

 24 مختلط تجاري 4895 111,55 1,15 0,51

 25 درحال ساخت 3066 191,71 1,97 0,87

 26 متروکه و مخروبه 351 90,06 0,92 0,41

 27 سایر مختلط 16 0,63 0,01 0,00

 28 سایر 26 9,13 0,09 0,04

  29 جمع 171803 21925,14 225,15 100,00
 مهندسین مشاور عرصه: مأخذ

 

  
  )طرح تفضیلی شهر اهواز(اهواز شهر موجود وضع اراضی کاربرينقشه - 3شکل شماره 
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  بررسی ساختمان کلی شبکه ارتباطی 
ساختارکلی شبکه ارتباطی موجود از نوع شطرنجی و شعاع غیرکامل در جبهه غربی بوده و از نظر بافت  

هاي مختلف متفاوت و عموماً در جبههشهري تأثیر و غلبه هریک از عوامل جغرافیایی و انسانی در نواحی 
شرقی و غربی رودخانه کم وبیش به موازات و یا عمود برمحور رودخانه بوده و در عمق بیشتر متأثر از 

هاي کوچک و باریک نواحی مسکونی را به بازار کوچه. باشدهاي عبوري کشوري، خطوط آهن میجاده
پیچیده ومتقاطع دسترسی میان بخش مسکونی و بخش هاي پرپیچ و خم یک الگوي متصل کرده و کوچه
کرد و انتهاي خطوط ارتباطی بازار دسترسی به نواحی خارج از شهر را میسر می. آوردتجاري را بوجود می

 .          آن اغلب دروازه شهربود

 ي شهرمسیر دیگر در حومه 13شهر و در خود مسیر آن 71،مسیري که در اهواز وجود دارد 84از تعداد 
شهر اهواز به دلیل جمعیت زیاد نقاط روستایی اطرافش به صورت نقطه جذب کننده جمعیت . باشندمی

درآمده است و به اجبار باید در سیاست حمل و نقل همگانی آن به نقاط روستایی اطراف نیز توجه گردد؛ 
بهبود وضع ترافیکی  درتواند شی در زمینه حمل ونقل عمومی نمیزیرا در غیر این صورت هر گونه تال

  .دهدکند به همین دلیل سامانه اتوبوسرانی به حومه نیز خدمات میسطح شهر کمکی 
                                                          

  
  )سازمان مسکن وشهرسازي استان خوزستان (نقشه شبکه ارتباطی شهر اهواز -4شکل شماره

 :شهرها، اهواز داراي مشکالتی زیراست در مقایسه با سایر کالن 

هاي ارتباطی بین این دو شهر را به دو قسمت تقسیم کرده است و کمبود پلوجود رودخانه کارون که  -1
  .قسمت
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 .سه قسمت تقسیم کرده است وسط شهر که شهر را بهاز  عبور راه آهن-2

  .پیاده روها شده است هاي سطحی که باعث وجود یک سطحناپیوسته درآوري آبمشکل جمع -3
  .گرددمشکل منطقه نفت خیزکه باعث افزایش آلودگی هوا می -4
که باعث تداخل خودروهاي سنگین بین شهري با ترافیک درون مشکل عدم وجود راه کمربندي  -5

  .گرددشهري می
اهش ها که باعث کگرماي زیاد هوا در اکثر فصول سال و کمبود امکانات خنک کننده در اتوبوس -6

  .گردداستفاده از این وسیله حمل ونقل می
هاي زمینی و ریلی و هواي سایر نقاط کشور اهواز کنونی محور ترانزیتی بسیار مهمی است که بوسیله راه

   )10فالحی مقدم، ،ص( .دهدرا به بنادر مهم آبادان، خرمشهر، بندرامام خمینی و ماهشهرپیوند می
   

 ..آموزشی،پزشکی، ( خدمات رسانی 

رسانی در آن بررسی شد در نظرسنجی که به عمل آمد و میزان رضایت شهروندان از وضع خدمات
شاخص خدمات رسانی عمومی مانند بازار و کتابخانه و خدمات پزشکی نیزپرسیده شده که 

ضایت ي عالی را انتخاب کردند و کامال راز کسانی که به سواالت جواب دادند گزینه) نفر33(08/0تنها
ها یعنی اند و قسم عظیمی از آني خوب را انتخاب کردهنیز گزینه029/0نفر یعنی 120.داشتند

خدماتی که ذکر شد در خیلی از مناطق به صورت  ي متوسط را انتخاب کردندگزینه)نفر147(035/0
ار وجود ندارد و این ها کتابخانه و یا بازتوان مشاهده کرد که در آنو محالتی را می. شودمطلوب ارائه نمی

نفر از پاسخ گویان گزینه ي ضعیف را 117یعنی 028/0. دم رضایت اکثر شهروندان بوده استدلیل اصلی ع
  .       اند که این تعداد از وضعیت خدمات چندان راضی نیستندانتخاب کرده

  

  امور زیربنایی
شود که برق بعضی از مناطق مشاهده میباشد و خدمات زیربنایی در شهر اهواز نیز در سطح استاندارد نمی

آب آشـامیدنی هـم اصـالً    . ها وجود نـدارد شود یا تلفن ثابت نیز در خیلی از خانهبه صورت مکرر قطع می
زینـه  گ)026/0(نفـر 106ي عـالی و  گزینه) 06/0(نفر 24و در تحقیقی که انجام شد فقط . باشدمطلوب نمی

نفریعنـی  150. (بهبود وضـع بودنـد   وضع راضی نبودند و خواستار اکثراً هم از این. خوب را انتخاب کردند
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ز ي ضعیف را بر گزیدند کـه غالـب شـهروندان ا   نفر گزینه129یعنی 031/0ي متوسط و هم گزینه) 037/0
  .   این خدمات رضایت چندانی ندارند

                                                                                       
                                                                                                         

 ساخت و ساز و استحکام بنا

نیز 023/0نفر یعنی 95از مردم از ساخت و ساز راضی هستند و 04/0اي که صورت گرفت تنها در مصاحبه
خیلی از مساکن در اهواز هنوز داراي . دهدمیزان رضایتشان را نشان میي خوب را برگزیدند که گزینه

هم چنین کسانی که از روستا به شهر . و در آنها نوسازي و بهسازي انجام نمی شود بافت قدیمی هستند
مند نیستند و این کنند که از استاندارد الزم بهرهشروع به خانه سازي می کنند در حاشیه شهرمهاجرت می

ي متوسط و گویان گزینهدرصد از پاسخ 35. کن در مواقع حوادث ناگهانی ممکن است تخریب شوندمسا
     )46- 50 صص،1390محمد طرفی، (. ي ضعیف را برگزیدندنیز گزینه 038/0

                                                             
 هاي توسعه شهر گرایش

بود که در جهات جنوب شرقی ، شمال و )  65-75( هاياهواز در فاصله سالبیشترین رشد و توسعه شهر 
شمال شرفی گسترش یافت و مناطق روستایی چون کوت عبداهللا ، سیدخلف ،زرگان و چنبیه به دلیل بی 

، کوي )مشعلیه (، کوي طالقانی )خروسیه (رویه به شهر اهواز الحاق شدند ومناطق جدیدي چون مدرس 
هاي بعد شهر در اراضی خالی گلستان ، پادادشهر و کوت در سال. به شهر اضافه گردید فتآزادي و کوي ن

یابد و رشد عمودي آن بیشتر در منطقه کیان پارس ، زیتون کارمندي، عبداهللا به صورت افقی گسترش می
-انبوه میزها بصورت ي گلستان و پردیس ، ساخت و ساگیرد و در منطقهکوروش و کیان آباد صورت می

شهر اهواز با افزایش جمعیت و به دلیل عدم توزیع متناسب آن در ارتباط با توسعه و رشد کالبدي ، . باشد
ي کالبدي، به پیدایش محالت برنامه به صورت پراکنده و گسسته شکل گرفت و عدم انسجام در توسعه

شهر از . ی انجامیده استریزي نشده و سیماي افسرده چون محالت حصیرآباد ، کوي طاهر و آل صاف
هاي شرکت نفت ، از شرق به کارخانجات صنایع فوالد، از جنوب به اراضی آب شمال به محدوده مالکیت
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ها مختلف در توسعه و برق و از شمال غربی به اراضی وسیع ارتش منتهی شده و دچار محدودیت
.                                                                     جنوب شرقی گسترش یافت به بعد شهر در جهات شمال شرقی و1375از سال . هماهنگ گردیده است

 
 ) 1390- 1335(نقشه  توسعه فیزیکی شهر اهوازاز سالهاي  -5شکل شماره    

  هاي عملیاتی پدافند غیرعامل در خصوص ساختار کالبدي اهوازراهبرد-9جدول شماره
 عامل راهبرد

  .آمایش سرزمینی شهرستان و آمایش دفاعی از منظر پدافند غیرعامل به منظور استفاده حداکثري از پهنه سرزمینی ساماندهی -
  .در مواقع بحران ) گسیختگی آن به چند بخش (استفاده از موقعیت پراکندگی فضایی شهر اهواز  -

 .باید لحاظ شود یابی هاها و مکانحداکثر استفاده از عوارض طبیعی و مصنوعی در طراحی -

مخاطرات طبیعی 
خشکسالی، سیل، (

زلزله، گردباد، طوفان، 
رعدوبرق، آتش 

 )سوزي

  اي نمودن شهرچندهسته -
  رهاي مناسب در جهت ایمن سازي و حفاظت از تأسیسات زیربناییها و ایجاد سازو کاتعامل گسترده و فراگیر با سازمان -

  هاي پدافند غیرعاملها و نهادهاي کشوري و لشکري در زمینه مطالعات و طراحی فنی طرحایفاي نقش هدایتی و نظارتی بر سازمان -
  هاي پدافند غیرعاملها و شیوهبکارگیري و بسیج امکانات در جهت ارزان سازي، تنوع و ابتکار عمل در سامانه -

از وابستگی و امکان جمع آوري اطالعات توسط هاي نوین به منظور کاهش آسیب پذیري ناشی ساماندهی مناسب استفاده از فناوري -
  دشمن

  هاي دفع آنهابررسی وضعیت تولید زباله، فاضالب و روش -
  ایمن سازي پیاده روهاي شهري از عوارض خطر سازي براي عابران -

ت کند و از جمع شدن آب ها طوري که آب باران را به رودخانه هدایها و قرارگیري جدول در کنارخیاباندادن شیب مناسب به خیابان -
  در سطح معابرجلوگیري شود

  ها با فاصله مناسب، تعیین محل نصب اجزاء مبلمان شهريهاي زباله در سطح گذرگاهقرارگیري سطل -
 ایمن سازي پل هاي عابر پیاده ، موانع بین خیابانی، زیرگذرها و روگذرهاي شهري -

مخاطرات 
تهاجمات (انسانی

خارجی و آشوب هاي 
 )یداخل

  توسعه فرهنگی و ارتقاء باورعمومی و تقویت عزم و اقتدارملی نسبت به ایمن سازي مراکزحیاتی، حساس و مهم -
 هاتوسعه فرهنگ و نهادینه سازي باورعمومی نسبت به تأ ثیر پدافندغیرعامل در کاهش آسیب پذیري -

-مخاطرات اقتصادي
-اجتماعی

تحریم، (فرهنگی
بایکوت،تهاجمات 

 )فرهنگی

  نگارندگان:منبع
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  ساختاراجتماعی شهر اهواز
اي تمام نما از ترکیب نیروي انسانی استان به لحاظ اهواز، مرکز و بزرگترین شهر خوزستان را باید آینه

: در حال حاضر در این شهر چند گروه از اقوام شامل . جمعیتی ، دینی، نژادي و زبانی به شمار آورد
و همچنین از شهرنشینان بومی . کنندها سکونت داشته و زندگی میشقاییها ، لرها و قها، بختیاريعرب

ها که درصد قابل توجهی از جمعیت اهواز ها، بهبهانی و رامهرمزيها، شوشترياستان در اهواز به دزفولی
 درصد اندکی نیز از شهرنشینان غیربومی خوزستان مانند. توان اشاره داشتاند میرا به خود اختصاص داده

هایی که به عالوه بر اقوام و گروه .باشندها به واسطه وجود مشاغل مختلف در اهواز مستقر میاصفهانی
:                                                                                    آنها اشاره شد دو گروه دیگر به شرح زیر در اهواز به زندگی روزمره مشغول اند

از اقوام آرامی هستند که به گفته خویش از نسل سام از فرزندان نوح پیامبر به حساب : صابئین مندایی -1
این مردم حدود دو هزار سال قبل، فلسطین، سکونتگاه اولیه خویش را رها کرده و در حاشیه رود . آیند می

ر اهواز بیشترین جمعیت از شه. اندهاي رودهاي کرخه و کارون ساکن شدهاردن، بین النهرین و کرانه
صابئین مندایی در خود جاي داده است که عمدتاً در حاشیه رود کارون در حد فاصل خیابان سلمان 

درصد 40و خیابان زند، پشت جاده ساحلی و فروشگاه فعلی رفاه اقامت داشته و بیشتر از ) نادري(فارسی 
.                                                                                       هستندآنها به زرگري ، نقره کاري و طال فروشی مشغول به کار 

خیابان گردانی هستند که از شبه قاره هند برخواسته و به روزگار ساسانیان درسراسر ایران از : هاکولی -2
دستگاه اهواز 400ها در منطقه در حال حاضر بیشتر آن. اندطول اهواز و نواحی اطراف آن پراکنده شده

  کنندزندگی می

  
 هاي مختلف شهر محالت و محدوده

هسته مرکزي و بازار شهر در این منطقه واقع شده و محالت کوي پادادشهر ، کوي زیباشهر، : منطقه یک
، کوي باغ معین، کوي ) منازل راه آهن(کوي آریاشهر، کوي یوسفی، کوي باغ شیخ، کوي شصت پاره 

                                                    .باشنددر محدوده این منطقه می) آخرآسفالت(و کوي جمهوري اسالمی مدنیان
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کیان پارس، کیان آباد، کوي امانیه، کوي سیدخلف، شهرك : این منطقه شامل محالتی همچون  :منطقه دو
منازل ( ، کوي شهید نیاکی ) زرهی92شکرمنازل سازمانی ل(زردشت، کوي کیان شهر، کوي شهید بهشتی

، کوي تختی، کوي استادان قدیم، منازل )منازل سازمانی سپاه( ، کوي شهید میثمی )زرهی92سازمانی لشکر
ها، ادارات دولتی و مراکز نظامی و بیشتر نهادها، سازمان. باشدسیلو، راه آهن ومنازل راه و ترابري می

این منطقه یکی از مبادي ورودي شهر اهواز از . ه این منطقه قرار داردانتظامی استان خوزستان در محدود
 .                                                                                                                    باشدمسیر اندیمشک می

، شهرك شهید عباسپور، کوي 4تا1ت فاز کوي ملت، کوي مل: محالت این منطقه عبارتنداز: منطقه سوم
غربی و شرقی، کوي جواهري، کوي زیتون کارمندي، کوي ملی راه، کوي شهروند، پاستوریزه، کوي زرگان

زوویه ، بهزاد شهر، شهرك شاهد، کوي پیروزي، کوي کارکنان فرودگاه، کوي بهلول، کوي سپاه، کوي 
وي آغاجاري، کوي حفاري، کوي نفت، کوي والیت ، شهریور، شهرك صنعتی، ک17بیمه، کوي نیرو، کوي 

و کوي 3و2و1کوي کشاورزي، شهرك قائم ، شهرك نفت، کوي آزادي، کوي عامري، کوي فرهنگیان
، شهرك جانبازان وکوي )ع(نورآباد، شهرك نظام مهندسی، کوي اتوبوسرانی، کوي فدك، کوي ابوالفضل 

.                                    باشنددي شهر اهواز از مسیر شوشترو مسجدسلیمان میکارکنان شهرداري، این منطقه یکی از مبادي ورو

.                          هاي صنعتی اهواز در این منطقه قرار دارنداکثرا مراکز دانشگاهی و شهرك: منطقه چهار
وي بهارستان، کوي آیت محالت این منطقه شامل کوي گلستان، کوي بستان، کوي سعدي، شهرك برق، ک

، کوي فرهنگ شهر، کوي شهرك دانشگاه، کوي )لشکرآباد(، کوي نهضت آباد)رفیش آباد(کرمی... ا
گروه 2و1بهمن، منازل ارتش، فاز 22، کوي مجاهد، کوي معین زاده، کوي 3و2و1بهزیستی، کوي پردیس

-شان و چنیبه علیا و سفلی میملی، منازل توسعه نیشکر، مجموعه مسکونی، صنایع جانبی شهرك پیام کری

 .                        باشند

محالت این منطقه که از مناطق قدیمی شهر اهواز و سابق در حاشیه شهر قرار داشته است : منطقه پنچ
( ، کوي کانتکس3و2و1، کوي اسالم آبادشرقی و غربی ، کوي شکاره )دامداران( کوي مشعلی: عبارتنداز

، کوت )گاومیش آباد(، شهرك نور، کوي شهید محسن )منازل لوله سازي( ر، کوي فج)شهیدجعفري
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عبداهللا، کوي بسیج، کوي خزامی، کوي گندمکان، کوت نواصر، کوي شهید عباسپور، کوي 
                                                                      .باشندمی اهواز از مسیر آباداناین منطقه یکی از مبادي ورودي شهر ... ،)آریا(2و1شریعتی

کـوي سـادات، کـوي گلدشـت،     ) شهرك اهـواز ( شهرك رزمندگان : محالت این منطقه شامل: منطقه شش
کمپلوي شمالی ( ، کوي انقالب )سپنتا(، کوي مالشیه، کوي مندلی، کوي زعفرانیه)شلنگ آباد( کوي علوي 

منازل دادگستري، کوي منازل سپاه، کوي آهن افشار، کوي خرداد، کوي لشکر ، کوي  15، کوي )و جنوبی 
بادي ورودي شـهر  این منطقه یکی از م. سلیم آباد، کوي سیاحی ، کوي منازل سازمانی،کوي کیان و خشایار

                      .                                                                              باشندشهر است میاهواز از مسیر خرم

از مناطق و محالت قدیمی شهر اهواز که به نوعی بخشی از این منطقه به عنوان اهواز قدیم : منطقه هفت
متري شهرداري، 20، کوي )کوي ابوذر( کوي حصیرآباد: محالت این منطقه عبارتند از .شودمحسوب می

، کوي زیتون ) اهوازقدیم( سخیریه، کوي عامريکوي آسی آباد، کوي نیوسایت ، کوي خرم کوشک ، کوي 
فاز (  کوي منبع آب، کوي رمضان  ، کوي سپیدار،، کوي سلطان منش، کوي طالقانی)زکوي بهرو(کارگري 

دستگاه، کوي آجرقرمزها، 21، کوي شهید محالتی، کوي )کواخه(دستگاه، کوي آل صافی 400، کوي )2و1
.                             باشندشهرداري می 1، مجاهدین و فاز )لوله سازي(ازل کارون کوي رزمندگان، کوي من دستگاه، 224کوي 

پادادشهر، کوي باهنر، کوي ایثار، کوي نبوت، کوي رسالت ،  5و1،2فاز : این منطقه شامل  :منطقه هشت
، 1ن فاز ، کوي پلیس، کوي شهروند، کوي صادقیه ، شهرك اکسی)دستگاه صنایع فوالد254( کوي بعثت

دستگاه ، کوي وحدت ، شهرك طاهر، 300دستگاه ، کوي منازل 200، کوي فوالد شهر ، کوي منازل 3و2
، کوي منازل مخزن ساز، کوي منازل راه و ترابري شرکت نفت ، کوي بشارت 2و1کوي منازل کربن ایران 

وي طالب، شهرك قدس، ، کوي منازل راه کربال، کوي منازل مستغالت، کوي مدرس ، کوي امام خمینی، ک
کوي استادان، کوي جانبازان ، کوي جهاد، دانش، کوي منازل ، کوي تعاونی کاویان، کوي منازل دابوهیه 

این منطقه همچنین یکی از مبادي ورودي اهواز از مسیر .باشد،می)سمت راست جاده (و کوي برومی 2و1
  .     ) 15- 13فالحی مقدم، . ( باشدماهشهر می

                                                                                                                 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1392پائیز،17،شمارهپنجمفصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس،سال  /30

 

 

 مهاجرت به شهر

و دارابودن مراکزآموزشی عالی، خدمات درمانی تخصصی ، نیروگاه ها،  شهر اهواز به دلیل مرکزیت استان
هاي استان خوزستان و سایر سایر شهرها و آبادي مراکز صنعتی و تجاري ، پذیراي مهاجران واردشده از

هاي را مهاجران واردشده طی سال 75جمعیت این شهرستان در سال 014/0ها بوده ، به طوري که استان
گذرانند و یا دانشجویان و کسانی که خدمات وظیفه عمومی را می: اند که شاملدادهتشکیل می 75-65

باشد جذب مهاجرین روستایی و شهرهاي کوچک باعث اند مینموده براي کاریابی به این شهر مهاجرت
از طرف ) امکانات آموزشی، درمانی، حمل ونقل درون شهري. ( ایجاد فشار بر امکانات موجود می گردد

، خالص مهاجرت در استان خوزستان منفی بوده و تعداد مهاجران خارج شده از 55- 75دیگر طی دو دهه 
نفر کمتر از مهاجران واردشده به آن بوده است این پدیده ناشی از کمبود امکانات 16500این استان حدود 

درمانی و تفریحی این استان در مقایسه با مناطق نظیر تهران ، اصفهان و شیراز که از  -آموزشی، بهداشتی
سانی متخصص معموالً نیروي ان. باشدامکانات نسبتاً بیشتر و آب و هواي مساعدترو بهتري برخوردارند می

به منظور دستیابی به امکانات و ) اعضاي هئت علمی مراکز آموزش عالی ، پزشکان، مهندسان و مدیران( 
نمایند که باعث هایشان به مناطق داراي امکانات بیشتر و بهتر مهاجرت میرفاه بیشتر براي خود و خانواده

  .)9،ص1380برنامه و بودجه، . (گرددمیاز دست دادن منابع انسانی کارآمد مناطق مهاجرفرست 

                                                                                
 نشینی در اهوازحاشیه

- پیدایش وگسترش محله. باشدنشینی کل کشور مینشینی تابعی از روند حاشیهدرشهر اهواز مسئله حاشیه 

به . رودشمار میي شهر اهواز بههاي توسعهترین چالشیکی از مهمنشین و اسکان غیر رسمی، هاي حاشیه
هاي کشور مشاهده شهر اهواز در هیچ یک از شهرنشینی در کالنطوري که گستردگی مشکالت حاشیه

نشینی و مسائل و مشکالت آن، گستردگی این مناطق بنابراین با توجه به حجم باالي حاشیه. شودنمی
،  1385به طوري که در سال . باشدبیانگر کیفیت زندگی بخشی از ساکنان اهواز می درسطح شهر، در واقع

اي هزار نفر آن به صورت حاشیه 300000نفربوده که بیش از 985614شهر اهواز داراي جمعیتی به میزان 
درحال حاضر نیز )  22،1388ونوذري؛صزیاري.(اندهاي غیر رسمی ساکن بودهگاهدرسکونت
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هاي خودرو و غیررسمی شکل داده گاهی شهر اهواز را بافتازوسعت بافت سکونت درصد40حدود
  )1389، 149سازمان مسکن وشهرسازي استان خوزستان،.( است

  
  )طرح تفصیلی شهر اهواز(نقشه پراکندگی مناطق حاشیه نشین در شهر اهواز - 6شماره شکل 

  خصوص ساختار اجتماعی اهوازراهبردهاي عملیاتی پدافندغیرعامل در  -10جدول شماره 

  راهبرد  عامل

مخاطرات 
خشکسالی، (طبیعی

سیل،زلزله، گردباد، طوفان، 
  )رعدوبرق، آتش سوزي

  هاي غیر رسمی در حریم خطوط انتقال برقجلوگیري از ساخت وسازهاي بدون برنامه سکونتگاه -
  ..، گاز،چاههاي نفت و صنایع و

  
  .مستعد کشاورزي براي ساخت وسازها ومسکن و صنایعجلوگیري از تغییر کاربري اراضی  -

تهاجمات (مخاطرات انسانی
  )خارجی و داخلی

  هاي مختلفهاي مذهبی مرکب از قومیتتشکیل هیأت -
  

  .دینی ویا اشتراکات ملی -اي شدن قومیت هاي ساکن در اهوازو توسل به اشتراکات مذهبیجلوگیري از توده -
 -مخاطرات اقتصادي

تحریم، (فرهنگی-اجتماعی
  )بایکوت،تهاجمات فرهنگی

  به کارگیري نیروهاي بومی و شهروندان اهوازي در خدمت اقتصاد واجتماع شهر -
  

  .آموزش ایجاد فضاهاي معماري که در دل دشمن و مهاجمین ترس ودر افراد خودي احساس ایمنی معقول ایجاد نماید -

  نگارندگان: منبع

 نتیجه گیري 

رسد در حال حاضر شهر اهواز فاقد طرح جامع دفاعی و به مستندات بررسی شده به نظر میبا توجه 
متناسب با اصول پدافند غیرعامل جهت تأمین امنیت شهروندان و شهر در زمان بروز حادثه و حمالت 

 از سوي دیگر مدیران شهر وکسانی که در رأس امورند علیرغم این که. باشداحتمالی از سوي دشمن می
ترین شهر هاي کشور ترین، حساساین شهر چه از نظر سیاسی و چه از نظر نظامی امنیتی یکی از مهم
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شهر . اندسازي اصول پدافند غیرعامل در شهر انجام ندادهگونه اقدام مناسبی براي انجام پیادهاست هیچ
ها انجام نگرفته است، ي آنسازهاي شهري هیچ گونه اقدامی براي ایمناهواز از نظرفرم کالبدي و کاربري
هاي موضوعی و هاي شهري از جمله طرح جامع و تفصیلی ونیز طرحعالوه بر آن در چارچوب برنامه

-موضعی ارائه شده به موضوع دفاع شهري به عنوان یک اصل کلیدي پرداخته نشده است که این امر را می

توان با این حال نمی. هاي اخیر دانستدر سالتوان از عدم آگاهی مسؤالن وناشی از شرایط با ثبات کشور 
دهد بدون ها نیز مانند زلزله،سیل و دیگر مخاطرات طبیعی  اغلب اوقات یکباره رخ میغافل بود که جنگ

این که مردم فرصتی را براي اندیشیدن دهند به همین دلیل باید براي اهواز با توجه به موقعیت آن اقدامات 
کارهاي  هاي شهري به آن توجه شود و راهشهري در دستور کار قرار گیرد و در طرحي و دفاع الزم پدافند

 .                                               الزم را اعمال نمود
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