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مقدمه
با  ،شتاب در نوآوری و تالش برای توسعه و تعالی که با وجود شوند محسوب می فضایی های گستره ترین پیچیدههرها ش

مایش آ قرارگرفتن شاخص آمایش امنیت و ایمنی در طرحزیربنایی و روبنایی متعددی مواجه هستند.  های چالشو  ها آسیب

مکانی از  های گستره اهمیت این حوزه در فرایند پویایی و رونقدهندة  فضا، نشان ةهدایت خردمندان الگوی عنوان به ،سرزمین

در فرایند  دنتوان میکه  شود میو بالیایی مطرح  ها آسیبدر مقابل  ،. این امنیت و ایمنی فضاییاستجمله شهره

 :Berke and Campanella, 2006) دنکنمختلفی شهرها را با تهدید و بحران مواجه های  از راه شهری پذیری توسعه

و شرایط زیست را ، بحراندچار در شهرها را  0قابلیت زندگی تواند میسانی و طبیعی در دو بخش ان یادشده های آسیب .(193

 ةدهند نشانآن  های جنبهشدن ابعاد و  اخیر در شهرها و پیچیده های . از سوی دیگر بالیای سالکندمختل  ها مکاندر این 

نابراین داشتن ب ؛(23: 0233، اش و همکارانفرزاد بهتست )ناشی از این تهدیدات در شهرهاو خطرات  ها پذیری آسیبافزایش 

مفهومی  عنوان بهامروزه  آنچه. استتمهیدات راهبردی امری ضروری  ةشونده در برابر تهدیدات و ارائ نو و مواجه های نگرش

، ودش میتهدیدات انسانی و طبیعی مطرح  شهرها و ساختارهای شهری در برابر ةبرای مواجه شده ریزی برنامهدربرگیرنده و 

آن را  توان می آوری تاببرداشت از مفهوم نخستین (. در Gonzales and Ajami, 2017: 129است ) 3آوری تاب ةمقول

 ،پژوهشگران عقیدة (. به30: 0231مبارکی و همکاران، ) دانستو تغییرات  ها گیری غافلمواجهه با اختالالت، برای فرایندی 

کننده و  بینی پیشراهبردهای  :وجود داردراهبرد آن در شهرها دو نوع از ناشی  ایه آسیبمواجهه با تهدیدات و  برایامروزه 

 (.20: 0233و همکاران، بهتاش ؛ فرزاد 011: 0231صالحی و همکاران، آوری ) تاب مبتنی برراهبردهای 

را تضمین  هاآن ساختارتا ظرفیت مانایی و بازیابی است دنبال خلق ساختارهایی  به آوری تابمبتنی بر راهبردهای  ،درواقع

 ها چالشو پایداری شرایط در برابر حوادث، تهدیدات و  پذیری تحملرویکردی است که در آن ظرفیت  آوری تاب زیرا کند؛

ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی، کالبدی، فرهنگی مانند متعددی  های مؤلفهدر قالب  تواند می. این شرایط شود میارزیابی 

 ةابتدا در حوز آوری تابرویکرد  هرچند(. 20: 0233فرزاد بهتاش و همکاران، ) شودکالن آن تصور  ةدر وجه محیطی زیستو 

نوینی باشد  ةمقول تواند میمطالعات شهری  ةدر حوز شناسی آسیبشناسی و  بحران ةورود آن در عرص، اکولوژیکی ظهور یافت

: 0231صالحی و همکاران، دهد ) حمل و پایداری وضعیت گرایش را از کاهش مخاطرات به ارتقای ظرفیت ت ریزی برنامهکه 

توسعه در قالب  ةتشریح اهمیت و ابعاد درگیرشوندزمینة در  متعددی المللی بینملی و  های برنامهو  ها نامه آیین(. 010

 (Callaghan and Colton, 2008: 9دارد )ارائه شده است که نشان از اهمیت موضوع ها  آن آوری تاب

همکاران پرتوی و  ،(0230همکاران )ضرغامی و  ،(0232مقدم ) سلمانی های پژوهشموضوعی پژوهش در ة پیشین ةالعمط

پاتل و ، (3101کومار )گراشما و  ،(3101همکاران )مرو و  ،(0231همکاران )امیری و  ،(0231همکاران )نژاد و  حاتمی ،(0230)

شهری بنیانی نو  آوری تاب دهد می( نشان 3100زانگ و لی ) و (3101بید )(، آجی3101واترهوت )اسپانس و   ،(3101گالسون )

ناشی از  های چالشو ها  بحرانارزیابی، تحلیل، کنترل و مدیریت  ةدر حوزراهبردی  ریزی برنامهبخشی به  در راستای تحقق

و منابع توسعه  ها زیرساختت مانایی را با هدف ظرفی گیرانه پیش ةشد ریزی برنامه راهبردهایکه  استبالیای انسانی و طبیعی 

                                                           
1. Livability 

2. Resilience 
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ی منابع و سعی در ارتقای شرایط کنون کننده تبیین های شاخصو  ها مؤلفهاز  گیری بهرهدر شهرها در نظر دارد. این رویکرد با 

اصلی  ، تمرکزیادشدهدر مطالعات  دارد.تهدیدات و  ها آسیبفضایی شهرها برای مواجهه با  ةتوسع های عرصهامکانات توسعه در 

که در ابعاد اقتصادی،  اند ه شدهارائهایی  اساس شاخص . برایناستدر دو بعد تهدیدات انسانی و طبیعی  آوری تاببر کارکرد 

 های سیستم کالن مثل شهر و های سیستمبر بازیابی و ظرفیت مقاومت و نهادی  محیطی زیستکالبدی، زیرساختی،  اجتماعی،

برای ارزیابی  ها سنجه ترین مهم. یکی از دنتأکید دار ()انرژی، مسکن، ارتباطات ی شهرخرد مانند هریک از اجزای کارکرد

از تهدیدات و میزان مقاومت پس بازگشت به شرایط اولیه و زمان ظرفیت  ،ساختاری در مطالعات پیشین های سیستم آوری تاب

از منظر  آوری تابرکرد جامع جی که گویای کانتای ؛است فعلی در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی با حفظ ثبات در شرایط

 ،های یادشده با توجه به پژوهش. استکالن و خرد  های سیستم لکردپایداری در عم نوعی بهتعدد برای دستیابی م های شاخص

جر منکالن و خرد  های سیستمست که به مانایی و پایداری در کارکرد، ساختار و طراحی اپایدار راهبرد این رویکرد نوعی 

 .گیرد صورت میشریانی  های زیرساختمختلف از جمله  های حوزهدر ارزیابی آن  ،این اهمیتدلیل  و به دشو  می

اهمیت آن در دلیل  به آوری تاب اول به مفهوم و ماهیت ةجنبدارد. شناسی موضوع پژوهش از دو جنبه اهمیت  ضرورت

اهواز  شهر کالنارتباطی  های شریان عنوان بهشهری  ونقل حمل ةزشریانی در حو های زیرساختپایایی  تحلیل ظرفیت تحمل و

ث و در حواد آوری تابنیازمندی به  ةبسترها در زمین ترین چالشیکی از پر شهر کالناین آن در  ةمطالعمربوط است. جنبة دوم 

زیرساختی سوق  های یانجربه مقاومت و پایایی  ،پذیری آسیبرا از کاهش  ریزی برنامهفرایند رویکردی که  ؛هاست بحران

 .باشدیکی از راهکارهای عملکردی دفاع غیرعامل و حتی مدیریت بحران در برابر حوادث و بالیا  تواند میکه این مقوله  دهد می

 شهر کالنساختاری متعدد منابع و امکانات توسعه در این  های ضعفنواقص، کمبودها و افزون بر  مسئلهشناسی  اهمیت

همچنین تهدیدات  ،ریزگردها ةهوایی و پدیدو شرایط نامساعد آب ویژه  به ،طبیعی های بحرانور در مواجهه با و مهم کشراهبردی 

 . همچنینه شوددانشان د ونقل حمل های زیرساختدر فرسودگی  تواند میمرزی  ةاحتمالی انسانی با توجه به قرارگیری در نقط

و  یرساختیتوازن در امکانات زنبود ، های مختلف شهر بخش در هریش ونقل حمل های پروژهماندن سهم بزرگی از  ناتمام

 نبودو  یو ساخت سنت فرسودگیدلیل  ن بهآ یها سازه یداری، ناپاشهر کالن ینا یشهر دروندر مناطق  ونقل حمل یروساخت

ونقل  حمل ةت عمدبخشی از معضال نفوذپذیریو  دفاعیاصول  رعایتدلیل  به ها یانشر یناطراف ا یوسازها ساختتوازن در 

سنجش  های شاخص ةحاضر ضمن تدوین و ارائ ةمطالعدر  ،یادشدهبا توجه به ضرورت است. شهری در کالنشهر اهواز 

با  شهر کالناین  فضایی ةدر گستر آوری تاب یابی پهنه به ،اهواز شهر کالندر  ونقل حملشریانی  های زیرساختدر  آوری تاب

 ةکنند تبیین های شاخصکه  است  ایناصلی پژوهش حاضر پرسش بنابراین دو  ؛شد ختهشهری پردا ونقل حملمحوریت 

 آوری تابدر تحلیل فضایی  ها شاخصاولویت این  و در شهر اهواز کدامند ونقل حملدر بخش زیرساخت شریانی  آوری تاب

 .استاهواز چگونه  شهر کالنشهری در  ونقل حمل آوری تابو نقاط بحرانی  ونقل حمل

نظریپژوهشمبانی
 ةشیر ةدربارالبته  .است گرفته شده 0«کردن نشینی عقبناگهانی  طور به»به معنای  Resilioالتین  ةاز واژ آوری تاب ةواژ

                                                           
1. To jump back 
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مفهومی اکولوژیکی یا  آوری تابمعتقدند  پژوهشگرانوجود دارد. در این زمینه برخی  نظر اختالفن کلمه هنوز یا

یا اکولوژیک، مفهوم  شناسی بوم ةمفهومی فیزیکی است. در زمینتنها  آوری تاباد دارند برخی دیگر اعتق .شناسانه دارد بوم

 های سیستمو پایداری  آوری تاب»، اکولوژیست معروف کانادایی با عنوان 0انتشار اثر اصلی هالوئینگدنبال  به آوری تاب

، آوری تاباز دیدگاه او مفهوم  (.20: 0232، و همکاران زاده لسبوئی رمضان) یافت رواج 0312در سال  3«محیطی زیست

در برابر تهدیدات و را روابط و متغیرهای درونی سیستم  پذیری تحملکه میزان  استاکولوژیکی -اجتماعی یاصطالح

 ،. برای جذب و واکنش مانا در برابر تهدیداتکند میبیرونی سنجش  های شوکجذب تغییرات و میزان مانایی آن در برابر 

که یکی از  داردبخش خاصی  و کارکردهای انتظام ها ویژگی آوری تاباریف دیگر، ین تعریف هالوئینگ و تعمطابق با ا

 .استشرایط بازیابی بعد از حادثه  ،اجتماعی های سیستم آوری تاب در ویژه  بهدر این زمینه،  کارکردها ترین مهم

بازیابی آن پس از شرایط بحرانی است. بازیابی  آوری یک سیستم یا جامعه، توان ترین کارکردهای تاب یکی از مهم

آور است که سرعت عمل و بازگشت به شرایط اولیه را ارزیابی  های تاب عطفی در فرایند کارکردی و کارایی سیستم نقطه

ی ها برای ارزیابی توان بازگشت یا بازیاب شده در مانایی و ضعف سیستم کند. در این فرایند سرعت عمل و زمان سپری می

 (.Cimellaro, 2016: 94ها نقشی اساسی دارد ) آن

 

آورتابهایسیستمشناسیبازیابیدرسنخ.8شکل

Yamagata and Maruyama, 2016:منبع

 

یکسیستمآوریتابمدلبازیابیدرچارچوبکارکردی.2شکل

  Cimellaro, 2016 :منبع

                                                           
1. Holling 

2. Holling, C.S., 1973, Resilience and Stability of Ecological Systems, Annual Review of Ecology and Systematics, 

Vol. 4. PP. 1–23. 
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یک  عنوان بهچه در سطح کالن آن  -ستمظام یا سیهر ن های ختزیرسا، آوری تابو با توجه به اهمیت میان در این 

جریان حیات و پویایی در آن نظام یا  ةنقشی حیاتی در ادام که -شهر یا روستا عنوان بهرد آن خکشور و چه در سطح 

. هستند برای تحقق آن در ساختار و کارکرد خود ریزی برنامهو  ازپیش بیش آوری تاب، نیازمند سیستم بر عهده دارند

برای حفاظت و فراوانی که حساسیت  دانستحیاتی آن سیستم  های شریان مانند توان مییک سیستم را  های زیرساخت

. هستنددر شهرها ها  آن راهبردی برای تأمین ایمنی فضایی های گذاری سیاستو  ریزی برنامهو نیازمند  دارندپشتیبانی 

حیاتی  های شریان ةعمد ةدو دست بهو شریان حیاتی شهر را  ها زیرساختتوان  میبا توجه به مطالعات اساس و  براین

کرد  بندی تقسیمو مخابرات(  ونقل حمل) حیاتی مبتنی بر ارتباطات های شریانبر انرژی )برق، آب، گاز( و مبتنی 

(Collier and Venables, 2016: 322)ستم، تحقق سی در حیات ها زیرساختاین با توجه به نقش و عملکرد  نبنابرای ؛

و سنجش تحقق رزیابی برای ا رو ؛ از ایناستمهم  ها نارسایی در برابر تهدیدات وها  آن وضعیت و کارکرددر  آوری تاب

ارائه و  متعددهای  پژوهشدر  گوناگونی های شاخصو  ها مؤلفه ،شریانی در شهرها های زیرساخت ةدر حوز آوری تاب

 .شود مشاهده می 0در جدول ها  آن از ای گزیدهکه  است شدهارزیابی 

یرساختیزیآورتابةکنندیینتبیهاشاخصوهامؤلفه.8جدول

کنندهیینتبةشاخصمؤلفهدهندهارائه

 و اویانگ
 3103، همکاران

 ظرفیت، زیرساختی مقاومت ظرفیت
 بازتوانی ظرفیت، زیرساختی جذب

 زیرساختی

و مخابرات( در برابر  گاز آب،، قبر) یانیشر های یرساختز یمقاومت ساختار میزان
 زمان مدت ،یانیشر های یرساختزدر  ییراتجذب و تحمل تغ یزانم ،حوادث

 یطبهبود شرا یو زمان برا ییتوانا یزانم یه،بازگشت به حالت اول یبرا شده یسپر

 و شریفی
 3100، یاماگاتا

 ،تنوع ،مندی انعطاف، پذیری جذب
 یستمس یخارج یتظرف

 بستگی هم و ارتباط میزان بحرانی، حاالت کردن سپری برای توانمندی میزان
 ،یو عدد یتنوع طراح ،خارجی شوک و ییراتتغجذب  نایزم ،یا شبکه یساختار

 یابیسرعت زمان باز

 و گرنای
 3101، همکاران

 ،یزیکیساختار ف ،یرساختیز ةشبک
 کارکردی بستگی هم

 متقابل عملکرد و تصالا، ساختاری کیفیت و قدمت، طراحی الگوی و طراحی سطح
 زیرساختی

، همکاران و نگ
3100 

، ساختاری طراحی، مصرف تراکم
 ساختاری کیفیت

ة شبک یطراح کیفیت، شبکه فضایی اشغال سطح، جمعیت پوشش میزان
 زیرساختیة شبک یکارکرد قدمت، زیرساختی

، لینگ و هوآنگ
3100 

، سازگاری ظرفیت، جذب ظرفیت
 بازیابی ظرفیت

و کنترل و  یریتمد ،ها شوکو  ها یبآستحمل  ییتوانا ،ها یرساختز ییفضا توزیع
 از بهتر شرایط ارتقای زمان، اولیه شرایط به بازگشت زمان، زیرساختیة شبک یشپا

 اولیه حالت

 و زاده رمضان
 0232، همکاران

 ساختاری کیفیت ،پذیری یدسترس
 و رتباطیا خدمات به دسترسی، آب و برق، گاز های یرساختزبه  دسترسی
 پذیری یقتطبجذب و  کیفیت  ،ونقل حمل های یانشربا  دسترسی، مخابراتی

 یساختار

 شکری
 0231 فیروزجاه،

، مصرف تراکم، ساختاری کیفیت
 پذیری یدسترس

 های یرساختزو استحکام  یطراح کیفیت، یانیشر های یرساختزبه  دسترسی
 زیرساختیة شبک فمصرة سرانسطح و  زیرساختی،ة شبکو عمر  قدمت، یانیشر

 و نامجویان
 0231  ،همکاران

 ظرفیت  ،سیستم تحمل ظرفیت
 کیفیت، سیستم بازیابی و واکنش

 سیستم ساختاری

جذب  یتظرف ،ها یرساختز خارجی یداخل یها شوکدر برابر  یریپذ تحمل توان
 کیفیت ،یرساختیز یبانیپشت یها برنامهتنوع و  اختصاص، یخارج یها شوک

 رساختیزیة شبک یطراح
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 آوری تابحیاتی و شریانی در مبحث  های زیرساختسطح عملکرد یا کارایی ، یادشده های سنجهو  ها شاخصدر کنار 

 ؛کرد گیری اندازهبا معیارهای مختلف  توان میسطح عملکرد را . داردکه اهمیت بسیاری  ستها ترین سنجه یکی از مهم

و  کنند می، تعداد افرادی که خدمت اضطراری امکاناتبودن  دسترس در ،شده دادهمانند مقدار جریان یا خدمات تحویل 

، کارکرد میان(. در این Bruneau et al., 2006: 739دارد )ارتباط  آوری تابابعاد مختلف  اسطح اقتصادی فعالیت که ب

ستم کالنی به سی آوری تابنقشی اساسی در  کهست شریانی شهرها های زیرساختشهری یکی از  ونقل حمل های سیستم

 و شهر سطح در برابر توزیع ،مصرف تراکم میزان زیرساختی، پایداری مانند ییها سنجه از دیبا ها یستمس یندارد. ا نام شهر

 برخوردار باشند.  یدارو پا آورتاب کارکردی ،یرسان خدمات میزان

 

ونقلحملیانیشریرساختدرزیآورتابمدل.9شکل

 Tamvakis and Xenidis, 2012 :منبع

پژوهششناسیروش
از  مطالعات نظری(، اینجادر ) آنتوصیفی  های دادهوری آگرد که برای استتحلیلی -کاربردی و توصیفی حاضر ةمطالع

منظور  همچنین بهع مورد مطالعه استفاده شد. موضوبارة و منابع مرجع در ای کتابخانهدر قالب مطالعات  ،روش اسنادی

روش  (ها آنبه  گذاری وزنفرایند اطالعاتی و  های الیه ،آوری تاب های شاخصدر اینجا تحلیلی ) های دادهگردآوری 

صورت تحلیلی پژوهش در دو مرحله  های داده. گردآوری و تدوین کاربرد داشتپیمایشی با ابزار مصاحبه و پرسشنامه 

روش  به ،ونقل حملزیرساخت شریانی  آوری تابای مورد مطالعه بر یهااستانداردو  ها شاخصابتدا با توجه به نبود  گرفت.

و شد مرتبط با موضوع استفاده  0کارشناسپانزده نهایی، از دیدگاه  تأییداجماع یا  صورت بهو  هدفمند گیری نمونهو با دلفی 

صورت  اهواز شهر کالندر  ونقل حملزیرساخت شریانی  آوری تاب ةکنند تبیینو استانداردهای  ها شاخصتهیه و تدوین 

                                                           

 یعموران و مهندسو   یمهندسو  ی،شهرساز یمهندس ی،شهر یزیر برنامه یها در رشته ییاجرا والنئمس و دانشگاهپژوهش بیست نفر از استادان  کارشناسان. 0
 .شدندها  پرسش یگو پاسخ ها آن از نفرونقل بودند که تنها پانزده  حمل
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 زمین مرجع برای استفاده و تحلیل فضایی های الیه صورت بهگردآوری و تشکیل بانک اطالعاتی  ،دوم ةمرحل 0گرفت.

. برای است 0231سال در  اهواز شهر کالنکاربری اراضی  0:00111 ةنقشاطالعاتی،  های الیه. منبع اصلی بودها  آن

از  ،اهواز شهر کالنفضایی  ةدر گستر ونقل حملیانی رای زیرساخت شمکانی بر آور تاب های پهنهتحلیل و نمایش فضایی 

 استفاده شد. (FTOPSISفازی ) آل ایده ةو مدل شباهت به گزین Arc GIS افزار نرمتحلیل فضایی  ةبست

 

پژوهشیاجرایندفرا.4شکل

یپژوهشهایافته
 های شاخصبا توجه به نبود  ،اهواز شهر کالنشهری در  ونقل حملدر زیرساخت شریانی  آوری تاببرای تشریح 

شد تا  استفاده  پژوهش گیری تصمیماز دیدگاه کارشناسان و تیم ، ابتدا های مشخص در این زمینهنداردو استا کننده تبیین

 صورت گرفت. ونقل حملزیرساخت شریانی  ةدر حوز آوری تاب ةکنند تبیین استانداردهایو  ها شاخصتعیین و تأیید 

 نظر اتفاقتعیین میزان  منظور به است. آمده 3تکرار و اجماع در جدول  ةفرایند به روش دلفی و در قالب شیوحاصل این 

نتایج . همچنین صورت گرفتفرایند در سه  واستفاده شد  3)اجماع( کارشناسی در روش دلفی، از ضریب هماهنگی کندال

و  ها شاخص ،مراحلآمده است. در این  3در جدول  ها آن با توجه به ضرایب )درصد( معناداریپایانی مرحلة دو 

نتایج این براساس . بودرا از سوی کارشناسان گرفته  یا اجماع درصد تأیید 11مبنا قرار گرفت که بیش از  استانداردهایی

                                                           

 Windle, 2004 ؛0201، و همکاران یاحمد ؛0231، و همکاران یبه: پورشهاب یدنگاه کن یدر روش دلف ی. برای انتخاب تعداد نمونة کارشناس0

2. Kendall’s Coefficient of Concordance 
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ند. شو تفسیر و شناخته میمبنا  شاخصپنج در  ونقل حملدر زیرساخت شریانی  آوری تاب ةکنند تبیین های شاخص، مرحله

 تأییددرصد  011با  ، الگوی طراحی شبکهیا اجماع نهایی تأییددرصد  01با  بافت قرارگیری در اند از: ها عبارت این شاخص

و تراکم مصرف نهایی  تأییددرصد  01 با شناسی شبکه ، سنخنهایی تأییددرصد  32با  محصوریت شبکه ة، درجنهایی

 .نهایی تأییددرصد  011با  شبکه

دلفیروشبهونقلحملیانیشریرساختزیآورتابییفضایلتحلیبراشدهییشناسایواستانداردهاهافهمؤل.2جدول

اجمامدرصد

 نهاییکارشناسی

اجمامدرصد

اولیهکارشناسی
 ارزش

یریگاندازهمعیار

 استانداردها
 پیشران

 (سال 0 تا قدمتنوساز )کامالً  بافت 0 30 011

 در بافت یریقرارگ
 ددرص 01

 

 سال( 01تا  0نوساز ) بافت 3 00 31

 سال( 31تا  01فرسوده ) نیمه بافت 2 12 30

 سال( 21تا  31فرسوده ) بافت 3 13 31

 (سال 21 از بیشفرسوده )کامالً  بافت 0 03 31

 قویة گرپهن و گشاده با  طراحی 0 33 011

 طراحی الگوی
 شبکه

 درصد 011

 گره ةلصفا با شطرنجی طراحی 3 03 30

 شطرنجی نیمه طراحی 2 11 31

 شعاعی طراحی 3 32 011

 منظم هندسی طرحبدون  یا یکارگان طراحی 0 33 011

 نفر هزار 01 تا پوششتحت  جمعیت 0 01 31

 تراکم میزان
 مصرف

 درصد 32

 هزار 30 تا 01 از پوشش تحت جمعیت 3 03 30

 هزار 01 تا 30 از پوشش تحت جمعیت 2 13 33

 هزار 10تا  01 از پوشش تحت جمعیت 3 10 31

 بیشترو  هزار 011تا  10 از پوشش تحت جمعیت 0 32 011

 (بزرگراه) یاصل یانیشر یها راه 0 32 011
 تایپولوژی

 شناسی سنخ
 درصد 01

 0 ةدرج یانیشر یها راه 3 30 011
 (یا منطقه های یاباندو )خ ةدرج یانیشر یها راه 2 03 011
 (یا محله های یابان)خ یفرع یها راه 3 01 33
 ها تقاطعو  ها پل ،بست بن یها راه 0 33 011

 متر 0 از بیش معبر عرض با طبقهیک  یکالبد ارتفاع 0 33 011

 یتمحصور ةدرج
 درصد 011

 متر 0طبقه و عرض معبر تا  دو کالبدی ارتفاع 3 30 011
 متر 1 معبر عرض با طبقهدو  یکالبد ارتفاع 2 32 011
 متر 1 معبر عرض با طبقهدو از  یشترب یکالبد ارتفاع 3 03 31
 متر 1 از کمتر معبر عرض با طبقهدو از  یشترب یکالبد ارتفاع 0 30 011

 0231 ،نگارندگان: منبع

زیرساخت  آوری تابعوامل و فاکتورهای کلیدی در  ةدهند نشانبه روش دلفی  شده شناسایی های شاخص، درواقع

داللت قرارگیری در بافت بر کیفیت و عمر شبکه  شاخص که صورت بدین .استاهواز  شهر کالندر  ونقل حملیانی شر

الگوی طراحی شبکه بر  شاخص. استمؤثر  زیرساختینظر از  شبکه آوری تابو میزان  ها آسیبشناخت  در و دارد

. گذارد میصحه  ها آسیبی آن در برابر تهدیدها و طراحی و میزان مقاومت و پایداری طراحنظر استانداردبودن شبکه از 
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 یپذیر آسیببا  یشناسایی نقاط عد جمعیتی، بهببا توجه به  تراکم مصرف شبکه بر میزان فشار مصرف بر شبکه شاخص

 شاخص. شود میشبکه کاسته  آوری تاب، از هرچه این تراکم بیشتر باشد. هنگام مواجهه با تهدید اشاره داردزیاد 

شاخص ، درنهایت .اشاره داردها  آن آوری تاب از نظرمراتبی شبکه  ش سلسلهاسی شبکه بر شناخت اهمیت و ارزشن سنخ

 آوری تابمهم در  یبحث ،اشاره دارد ها شریانبدی بناها با عرض معابر یا که به نسبت ارتفاع کال محصورت شبکه ةدرج

تحلیل فضایی این ، و استانداردهای عملیاتی ها شاخصبا توجه به  ،در ادامه .استدر شهر  ونقل حمل های شریان

 .گرفتصورت اهواز  شهر کالندر  ونقل حملبرای زیرساخت شریانی  ها شاخص

 

شبکهدربافتیریبراسا،شاخصقرارگونقلحملیانیشریرساختزیآورتابیهاپهنه.3شکل

8937نگارندگان،:منبع

 

شبکهشناسیبراسا،شاخصسنخونقلحملیانیشریرساختزیآورتابیهاپهنه.3شکل

8937نگارندگان،:منبع
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شبکهطراحیالگویشاخصبراسا،ونقلحملیانیشریرساختزیآورتابیهاپهنه.7شکل

8937،نگارندگان:منبع

 

شبکهمصرفتراکمشاخصبراسا،ونقلحملیانیشریرساختزیآورتابیهاپهنه.1شکل

8937ندگان،نگار:منبع

 

شبکهیتمحصورةبراسا،شاخصدرجونقلحملیانیشریرساختزیآورتابیهاپهنهةنقش.3شکل

8937نگارندگان،:منبع
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نهایی  گذاری ارزش ،ونقل حملزیرساخت شریانی  آوری تاب ةکنند تبیین های شاخصاز تشریح و تحلیل فضایی پس 

فازی آل  ایده ةگزین شبیه بهکه با استفاده از مدل صورت گرفت از دیدگاه کارشناسان پژوهش  ها شاخصاین 

(FTOPSIS)  ( و مثبت ) آل ایدهشاخص فاصله از نویسی  برنامهابتدا با استفاده از روابط زیر، . در این فرایند، شدتحلیل

مثبت  آل یدهفاصله از ادهندة  نشان 00شکل . دانجام ش EXCEL 2013 افزار نرمدر  (منفی ) آل ایدهشاخص فاصله از 

 .است یآور تاب کنندة یینتب یها شاخص یبرا یفاز یو منف
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یآورتابةکنندیینتبیهاشاخصیبرایفازیمثبتومنفآلیدهانمودارفاصلهاز.83شکل

8937نگارندگان،:منبع

محاسبه ( نهایی ) آل ایده ةشاخص شباهت به گزین ،ل مثبت و منفیآ ایدهفاصله از  های شاخص ةاز محاسبپس 

 است. آمده 2در جدول  ها شاخصاین مرحله و وزن  نهایی ةیجنت است. شده نویسی برنامهزیر  ةکه با استفاده از رابطشد 
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شهراهوازونقلحملدریآورتابةکنندینتبیهاشاخصیینهاةرتبوگذاریوزن.9جدول
Indexes S+ S- CCi Rank 

 2 0113/1 0110/3 3203/3 شبکه مصرف تراکم

 3 0213/1 0332/0 1230/0 شبکه یشناس سنخ

 0 0033/1 010/3 1013/3 شبکه تیة محصوردرج

 3 3210/1 3332/1 3000/0 شبکه یطراح یالگو

 0 2110/1 0001/0 3010/0 شبکه بافت در یریقرارگ

 0231 نگارندگان،: منبع
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در زیرساخت شریانی  آوری تابشباهت نهایی، عامل اصلی عدم  براساس شاخص آمده دست به های وزنبا توجه به 

 آوری تابین که بیشترین وزن را در تبی جو کردو جست شبکه محصوریت ةدرج ةکنند تبییندر شاخص  بایدرا  ونقل حمل

در ب یترت به شبکه، کم مصرفدر کنار ترا ونقل حمل های شریان کارکردی ةشناسی یا نوع و درج است. سنخورده آدست  به

 ونقل حملرا در بازیابی ساختاری و کارکردی  ها شاخصکه ضرورت توجه به این  دارندقرار بعدی اهمیت  های رتبه

 آوری تاب های پهنهنهایی  ةنقش ةامه و برای تهیدر اد دهد. نشان میاهواز  شهر کالنآن در  آوری تابزمینة شهری در 

 های الیهدر قالب  ها ارزش، این آمده دست به های وزناهواز، با توجه به  شهر کالندر  ونقل حملزیرساخت شریانی 

 Arc GIS 10.3 افزار نرمتحلیل فضایی  ةو در بست ،اعمال گانه پنج های شاخصمربوط به  شده بندی طبقهاطالعاتی 

 است. آمدهحاصل این فرایند  03که در شکل  شدندتحلیل و تولید 

 

ونقلحملیانیشریرساختزیبرایآورتابیهاپهنهییفضایلتحل.88شکل

8937نگارندگان،:منبع

 های بخش دهد می اهواز نشان شهر کالندر  ونقل حملبرای زیرساخت شریانی  آوری تاب های پهنهنتایج تحلیل فضایی 

شهر دیده  1 ةخطی مماس با شمال منطق صورت به ، کهغربی آن های بخشو  (0 ة)واقع در منطق فضایی شهر ةمرکزی گستر

ضعیفی برای زیرساخت شریانی  آوری تاب هستند،شهر اهواز  3 ةه منطبق با منطقاز شمال شهر ک هایی بخشدر کنار  ،دنشو می

خود را در بخش  آوری تابشهر  ،کنیمچهارگانه به مرکز شهر حرکت  های بخشهرچه از  ،اساس براین. دارند ونقل حمل

در ساختارهای سنتی شهر در  درا بای مسئلهاصلی این دلیل  آید. وجود می بهو وضعیت غیرپایداری دهد  میاز دست  ونقل حمل

که در تراکم مصرف، ساختار  یافتمرکز شهر  منتهی به های بخشدر  ونقل حملتوسعه از جمله  های زیرساختمنابع و بیشتر 

 .شود می، دیده گذارد میشناسی یا نوع شریان تأثیر  سنخ بر شبکه که غیراستانداردالگوی طراحی ارگانیک و ، سنتی بافت

گیرینتیجه
 ،عملکرد مبناو ساختارهای  ها سیستمبرای  که حفظ شرایط پایداراست  غیرعاملدفاع  ةرویکردی راهبردی در عرص آوری تاب
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از منابع و حفاظت منظور  به یافته توسعه. این رویکرد امروزه در بسیاری از کشورهای شود محسوب میهدف اصلی آن 

و منابع توسعه  ها زیرساخت ،قرار گرفته است. در این فرایند مدنظرطبیعی و انسانی  های بحرانتوسعه در برابر  های زیرساخت

 ةبرای سناریوسازی آیند وها  آن های و قوت ها در ضعف آوری تاب ةکنند تبیین های مؤلفهو بگیرد سازگاری قرار  ةدر چرخ دبای

ونقل در  وری در زیرساخت شریانی حملآ هایی برای سنجش تاب تالش شد تا شاخص ،در این مطالعه. شوندتحلیل ها  آن

قرارگیری در بافت برای تخمین عمر و ساختار کارکردی  زیر استفاده شد: یها اساس از شاخص براینشود.  ارائهکالنشهر اهواز 

، شاخص تراکم آوری تابکارکردی شبکه از نگاه  مراتب سلسلهدر   آن اهمیت منظور به شناسی شبکه ، سنخونقل حمل ةشبک

که نسبت  شبکه محصوریت ةو شاخص درج شناسی مصرف و میزان فشار آن بر شبکه مصرف شبکه برای ارزیابی و اهمیت

فضایی  ةدر گستر آوری تاب های پهنهدر قالب  ها شاخصفضایی این  . تحلیلدگیر میرض معابر را درنظر ان ارتفاع بناها با عمی

 است. آن آوری تابدر بحث  زیرساخت شریانیبحرانی برای این  ةنقطسه دهندة  نشان ،اهواز شهر کالن

 

اهوازشهرکالندریشهرونقلحملیانیشریرساختزیآورتابینقاطبحران.82شکل

8937،نگارندگان:منبع

عدم  ةدر زمینیکی از نقاط بحرانی  ،دهد میرا نشان شهرداری(  0 ة)در منطقکه بخش مرکزی شهر  A بحرانی ةنقط

تراکم مصرف  ةکنند تبیین های شاخصبودن وضعیت  ، نامناسبدر این نقطه داغ های لکهوجود اصلی دلیل است.  آوری تاب

گیری در دلیل قرار نتی و ارگانیک شبکه به. ساختار ساستشبکه  گیری در بافتقرارشرایط  و شبکه شناسی سنخ شبکه،

، قرارگیری در مرکز تجاری و اداری شهر که اهواز واقع شده است شهر کالن 0 ةکه در منطق مرکزی شهر ةبافت فرسود

 صورت بهاین منطقه از شهر  های شریان ةو عمد دهد میا بیش از جاهای دیگر شهر قرار روزانه ر مصرفتراکم 

شده است این منطقه از شهر یکی از نقاط بحرانی و  سبب، کبا عرض باری بست بن های کوچهو  نامنظم های خیابان

 .شودقلمداد  ونقل حملاهواز در بخش زیرساخت شریانی  شهر کالن آور ناتاب
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در این نقطه،  شده مشاهدهداغ  های لکه. استفضایی شهر  ةترمورد نظر در گس دوم بحرانی ةنقط ،B بحرانی ةنقط 

 های شاخصوضعیت نامناسب دلیل  به ،دنده میشهر اهواز را نشان  3 ةدر منطق پارس کیان ةمنطقمشخص  طور بهکه 

. دآین شمار می به ونقل حملبرای  آور ناتابو بحرانی  ةنقط، شبکه محصوریت ةو درج شبکه کم مصرفاتر ةکنند تبیین

ویژه برای  طور بهکه  ،باالنشین ةدر این منطق مصرفهمراه عرض کم معابر و تراکم باالی  به ها ساختمانزیاد ارتفاع 

قرار پرتراکم شهر  در گروه نقاط شهر در کنار بخش مرکزی ، این منطقه راشود می برداری بهرهاز آن  دادوستدتفریح و 

برای  آوری تاببحرانی  ةنقط آخرین، C بحرانی ةنقط است. شدهشهری  لونق حملآن در بحث  آوری ناتابسبب  وداده 

 ،دارداهواز قرار  شهر کالن 1 ةکه در منطق داغ این منطقه های لکهدلیل وجود . استاهواز  شهر کالنشهری در  ونقل حمل

عیت نامناسب این . وضاستگیری در بافت محصوریت و قرار ةتراکم مصرف شبکه، درج از نظروضعیت استاندارد  نبود

 . دهد نشان می ونقل حمل آوری تاببرای را  شهر کالنارزش پایین این نقطه از  ،ها شاخص

 شهر کالنفضایی  ةشهری در گستر ونقل حملدر  آوری تاب ةکنند تبیین های شاخصسایی با شنا، حاضرپژوهش در  

آینده  های پژوهش ایمطلعی بر تواند میاین مطالعه  رانی پرداخته شد.و شناسایی نقاط بحها  آن به تحلیل فضایی ،اهواز

شریانی  های زیرساختاز جمله بخش  ،شریانی های زیرساختدر  آوری تابی و ارزیاب ها شاخصگسترش این  ةدر زمین

 :شود میپیشنهادهای زیر ارائه  شده شناسایینقاط بحرانی براساس در پایان  در شهر باشد.انرژی 

 اهواز قرار دارد: شهر کالن 0 ة( که در منطقAبحرانی ) ةبرای نقط شپژوهپیشنهادهای  (الف

 ؛مرکزی شهری اهواز ةتوجه به توانمندسازی و بازآفرینی بافت فرسود 

 ؛شهر اهواز 0 ةعمومی در منطق های گذرگاهتانداردسازی معابر اصلی و عطف به تعریض و اس 

 تجاری و اداری شهر و واگذاری نقش اداری و تجاری  های بخشدر  گرایی ای هستهندگی و چندتوجه به اصل پراک

 .به سایر مناطق شهر

 اهواز قرار دارد: شهر کالن 3ة ( که در منطقBبحرانی ) ةپیشنهادهای پژوهش برای نقط (ب

  عریض  و ارتفاع آن نسبت به عرض معابر با توجه به لزوم طراحی ها ساختمانتوجه به رعایت اصول طراحی

 ؛طق با ارتفاع باالی کالبدیدر منا ها خیابان

  کاهش فشار مصرف و تراکم در  از نظراهواز  شهر کالنمناطق مختلف  پذیری نقشتوجه به اصل پراکندگی در

 .ونقل حمل ویژه ، بهتوسعه های زیرساخت

 اهواز قرار دارد: شهر کالن 1 ة( که در منطقCبحرانی ) ةپیشنهادهای پژوهش برای نقط (ج

 ؛از بعد زیرساختی آن ونقل حمل ةاندارد شبکتوجه به طراحی است 

  در بخش  ویژه ، بهزیرساختی آوری تاببازتوزیع و آمایش کارکردهای تجاری، اداری و جمعیتی در راستای

 ؛اهواز شهر کالندر  ونقل حمل

  ونقل حمل ةفرسود های زیرساختناکارآمد و اصالح و نوسازی  های بافتتوانمندسازی و بازآفرینی. 
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