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چکﯿده
تﺎب آوري رویکﺮدي راﻫبﺮدي بﺮاي اﻓزایﺶ ظﺮﻓﯿت مﺎنﺎیی و بﺮگشت پذیﺮي دارایییﻫیﺎي توسیهه در گسیتﺮه ﻫیﺎي
ﻓضﺎیی کالن یهنی شهﺮﻫﺎست .در این ﻓﺮایند داراییﻫﺎي زیﺮسﺎختی حﯿﺎتی از دو ﺟنبة تأثﯿﺮگذاري در رونید حﯿیﺎ
توسهه و آمﺎیﺶ شهﺮﻫﺎ و ﺟذابﯿت آن ﻫﺎ بﺮاي تهدید اﻫﻤﯿت دوچنیدانی دارنید .پیژوﻫﺶ حﺎضیﺮ بیﺎ روش شنﺎسیی
«توصﯿفی -تحلﯿلی» و بﺎ ﻫدف شنﺎخت ظﺮﻓﯿت تﺎب آوري زیﺮسﺎخت ﻫﺎي حﯿﺎتی در آمﺎیﺶ شهﺮي بﺮاسﺎس سیﺎختﺎر
مدل چﺮخة سﺎزگﺎري تﺎبآوري ( )RACدر کالنشهﺮ اﻫواز انجﺎم شده است .سؤال اصلی پژوﻫﺶ ایین اسیت کیه
ظﺮﻓﯿت مورد نﯿﺎز زیﺮسﺎخت ﻫﺎي حﯿﺎتی در کالن شهﺮ اﻫواز بﺮاي اﻓزایﺶ تیﺎب آوري آن ﻫیﺎ بﺮاسیﺎس میدل چﺮخیة
سﺎزگﺎري تﺎب آوري چگونه است .بﺮاي گﺮدآوري داده ﻫﺎ از روش پﯿﻤﺎیشی بهصور

ابزار پﺮسشنﺎمه اسیتفﺎده شیده

است .ﺟﺎمهة نﻤونه  011نفﺮ از کﺎرشنﺎسﺎن و استﺎدان دانشگﺎﻫی در کالن شهﺮ اﻫواز ﻫسیتند کیه بیه روش دلفیی و
نﻤونهگﯿﺮي ﻫدﻓﻤند انتخﺎب شدند .بﺮاسﺎس شﺎخصﻫﺎي تبﯿﯿنکنندة مﯿزان تأثﯿﺮگذاري داراییی ،سیﺎختﺎر شیبکهاي
دارایی ،پوشﺶ کﺎلبدي دارایی ،اﻫﻤﯿت مصﺮﻓی دارایی و سﺮانة مصﺮف دارایی ،زیﺮسیﺎخت حﯿیﺎتی بیﺮ بﺮاسیﺎس
در مﺮحلیة بهیﺮهوري و

سﺎختﺎر مدل تﺎب آوري در مﺮحلة ﻓﺮوپﺎشی و سﺎزمﺎندﻫی مجدد ،زیﺮسﺎخت حﯿﺎتی مخﺎبﺮا

زیﺮسﺎخت حﯿﺎتی حﻤل ونقل در مﺮحلة تهﺎدل قﺮار دارد .بﺮاسﺎس یﺎﻓته ﻫﺎي پژوﻫﺶ بهنظﺮ میرسد زیﺮسﺎخت حﯿﺎتی
بﺮ نﯿﺎزمند ایجﺎد ظﺮﻓﯿت مﺎنﺎیی و بﺎزیﺎبی مجیدد ،زیﺮسیﺎخت حﯿیﺎتی مخیﺎبﺮا

نﯿﺎزمنید ایجیﺎد ظﺮﻓﯿیت رشید و

زیﺮسﺎخت حﯿﺎتی حﻤلونقل نﯿﺎزمند ایجﺎد ظﺮﻓﯿت توسهه در این کالنشهﺮ ﻫستند.
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مقدمه
امروزه توسعه و آمایش متوازن در شهرها نیازمند برنامهریزی برای ماندگاری و ظرفیت تحملپذیری منابع توسعه برای
دستیابی به یک آمایش پایدار در شهرهاست ()Moghadam et al., 2017: 812؛ چراکه برای داشتن آمایش متوازن و
پایدار در شهرها عالوهبر تخصیص متوازن منابع توسعه در راستای هدایت خردمندانة فضا و ظرفیت آن در شهر ،وجود
ساختار پایدار ،مانا و تحملپذیر منابع توسعه از جمله زیرساختهای حیاتی که حیات شهرها و توسعة آنها به این
زیرساختها وابسته است ،بسیار حیاتی است ( .)La Rosa & Pappalardo, 2020: 2یکی از راهکارهای سنجش
پایداری و مانایی ساختار سیستمهای پیچیده در سطح کالن ،یعنی شهرها و زیرساختهای حیاتی بهعنوان پیچیدهترین
زیرمجموعه در سطح عملکردی آن ،برآورد و کاربست تابآوری در آنهاست .در این راستا ،رویکرد تابآوری یکی از
رهیافتهای راهبردی مبتنی بر مانایی ،ثبات و برگشتپذیری سیستمی در برابر تهدیدات و مخاطرات است (محمدی
دهچشمه و همکاران .)971 :6911 ،درواقع تابآوری رویکردی با تأکید بر مانایی و مقاومت داراییهای یک سیستم در
برابر حوادث و شوکهای داخلی و خارجی است که میتواند در عرصههای گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،نهادی،
زیرساختی و حتی زیستمحیطی نمود یابد (.)Bloomfield et al., 2017: 193
درواقع تابآوری روشی جدید و مکمل برای ایجاد محیطی با آمایش پایدار شامل مطالعة مناطق شهری از نظر
سیستمهای اجتماعی -محیطی و اجتماعی -تکنیکی و زیرساختهای آن است .در چنین رویکردی ،داراییهای سیستم
پیچیدهای به نام شهر قادر به مواجهه با خطرات و سختیهای پیشبینینشده است ( .)Mauriz et al., 2017: 1این
رویکرد ،مکمل و پشتیبان دستیابی به آمایش پایدار شهری است؛ چراکه رویکرد راهبردی تابآوری در فرایند ارتقای
ظرفیت مانایی و برگشتپذیری منابع و داراییهای حیاتی و حساس شهرها منطبق با اصول پایداری شهری است
( .)Ajibade, 2017: 86با توجه به اهمیت این رویکرد راهبردی مفهوم و ایده «برنامهریزی برای تابآوری شهرها و
مناطق» برای اولین بار در سال  1369توسط انجمن دانشگاهی دپارتمان برنامهریزی آمریکا ( )ASCP, USو همچنین
انجمن دپارتمان برنامهریزی اروپا ( )AESOPبرای مطالعة وضعیت زیرساختها و روساختهای حیاتی و حساس شهرها
پیشنهاد شده است ( .)Zhang & Li, 2018: 141مهمترین مسئله در تابآوری و شناخت میزان تحقق آن برای
داراییها بهویژه داراییهای زیرساختی ،تحلیل ظرفیت آنها براساس چرخة سازگاری است .سازگاری تابآوری ،چرخهای
چهار مرحلهای است که آغاز آن فروپاشی و بحران در سیستم یا زیرساخت مورد نظر و پایان آن (بهترین شرایط) تعادل و
توسعه است .این تحلیل به شناخت هر چه بهتر وضعیت داراییها برای برنامهریزی واقعبینانه براساس وضع موجود آنها
در راستای تابآوریشان منجر شده است (علیزاده)109 :6917 ،؛ چراکه هر که از مراحل موجود در چرخة سازگاری اعم
از فروپاشی سیستم ،بازسازی ،بهرهوری و تعادل سیستم نیازمند ایجاد ظرفیتهایی است که نمای دقیقی از شرایط
ساختاری و عملکردی اجزای سیستم را نمایان کرده و برنامهریزی دقیقی را در راستای پایداری هر چه بیشتر سیستم
مطرح میکند (.)Huang and Ling, 2018
شهر اهواز بهعنوان یکی از کالنشهرها و یکی از نقاط مرزی و راهبردی کشور ،از اهمیت فوقالعادهای برای
تابآوری زیرساختی خود در راستای دستیابی به آمایش پایدار شهری برخوردار است .این مسئله غیر از موقعیت جغرافیایی
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و شرایط جمعیتی خاص آن که بر تعداد و حجم آن افزوده میشود ،در فرسودگی ساختاری و ناکارآمدی در توزیع و
طراحی زیرساختی این کالنشهر بهوضوح قابلمشاهده است .در بحران بهوجودآمده ناشی از هجوم ریزگردها به این
کالنشهر در اواخر سال  ،6911حدود  73درصد از شهر دچار خاموشی شد و در زیرساخت حیاتی برق در شهر اختالالت
کارکردی بهوجود آمد؛ درنتیجه شبکه زیرساختی مخابرات ،آب ،گاز و تصفیهخانههای شهر نیز کارکرد خود را در جریان
شبکه از دست دادند .این مسئله همچنین خود را در جریان سیالبهای گسترده ناشی از بارشهای گسترده در منطقه در
اوایل سال  6911آشکارا نشان داد؛ وقتی شبکه زیرساختی حملونقل و برق منطقه دچار اختالل کارکردی شده و شهر را
در بحران قرار داده بود .با این اتفاقات به نظر میرسد برنامهریزی استراتژیک تابآوری بهویژه در زیرساختهای حیاتی
شهری در این کالنشهر امری بسیار ضروری است .یکی از راهکارهای تفکر استراتژیک در حوزه تابآوری شناخت
ظرفیت داراییهای زیرساختی برای برنامهریزی در راستای تابآوری آنها بهشمار میآید و بهنوعی نشاندهنده ضعفها
و قوتهای محیط داخلی و درنهایت فرصتها و تهدیدهای پیشروی آینده آن است .در این راستا ،هدف پژوهش حاضر
شناخت ظرفیت تابآوری زیرساختهای حیاتی در آمایش شهری کالنشهر اهواز براساس مدل چرخة سازگاری
تابآوری است؛ بنابراین سؤال اصلی پژوهش این است که
 با توجه به مدل چرخة سازگاری تاب آوری ( ،6)RACظرفیت تاب آوری زیرساخت های حیاتی در کالالنشالهر اهالوازچگونه تبیین میشود؟
مبﺎنی نظﺮي پژوﻫﺶ
تابآوری مفهوم و رویکردی کالن و راهبردی در راستای دستیابی به مانایی و تحملپذیری منابع توسعه در آمایش
شهری است .امروزه تابآوری شهری و داراییهای آن بهعنوان بنیان و رهیافتی اثرگذار در راستای تحققبخشی به
برنامهریزی راهبردی در حوزة ارزیابی ،تحلیل ،کنترل و مدیریت بحرانها و چالشهای ناشی از بالیای انسانی و طبیعی
در راستای آمایش پایدار شهری است که راهبردهای برنامهریزیشدة پیشگیرانه را با هدف ظرفیت مانایی زیرساختها و
منابع توسعه در آمایش شهرها در نظر دارد (علیزاده .)17-11 :6917 ،در رویکرد تابآوری یکی از حساسترین و
راهبردیترین حوزهها ،حوزة تابآوری زیرساختهای حیاتی در شهرهاست .زیرساختهای حیاتی که در منابع گوناگون
دستهبندیهای گوناگونی دارند ،عمدتا به زیرساختهای تأمینکنندة مواد اولیه ،انرژی ،ارتباطات و زیرساختهای
توسعهدهندة ابعاد فیزیکی و کالبدی در شهرها قلمداد میشوند ( .)Pursiainen, 2018: 633از اوایل دهة  13میالدی تا
سالهای اخیر ،رویکرد ایمنی و محافظت از زیرساختهای حیاتی سه تغییر الگو را سپری کرده است (شکل  .)6درواقع
این فرایند از یک رویکرد حفاظتی صرف از زیرساختها که بعد از حوادث تروریستی اتفاق افتاده ،در سازمان تجارت
جهانی در سال  6119و مادرید در سال  1330و همچنین مخاطرات طبیعی رخ داده که شهرهای متعددی را در مناطق
مختلف جهان تحت تأثیر قرار میداد ( -6113تا اوایل  )1333رویکرد تابآوری در زیرساختهای حیاتی ( 1363تا اآلن)
با توجه ویژه به ظرفیت مانایی ،جذب و بازیابی در حین و بعد از مخاطرات تغییر یافته است (.)Haghpanah, 2015: 16
1. Resilience Adaptive Cycle
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شکل  .0سﯿﺮ تحول تﻐﯿﯿﺮ پﺎرادایم در حفﺎظت از زیﺮسﺎختﻫﺎي حﯿﺎتی
منبعHaghpanah, 2015 :

با غلبة رویکرد تابآوری در مباحث مربوط به حفاظت و نگهداری از زیرساختهای حیاتی در برابر مخاطرات انسانی و
طبیعی ،توجه به ظرفیت مانایی ،سازگاری و انعطافپذیری سیستمهای زیرساختی در برابر شرایط سخت ایجاد شده و
زمان پاسخ و بازیابی و برگشت به حالت اولیه اهمیت دوچندانی یافته است .در این میان ،مفاهیم ،توابع و مدلهای
گوناگونی تشریح شدهاند که اهمیت و مدتزمان پاسخ و واکنش به رخداد (مانند منحنی موجود از نقطة  Aهنگام وقوع تا
زمان اقدام به بازیابی در نقطة  Bدر شکل  )1در سیستمهای زیرساختی و شدت آسیبها و حد آستانة مورد نیاز برای
بازیابی را بیان میکنند.

شکل  .1منحنی نحوة پﺎسخ و ﻓﺮایند بﺎزیﺎبی سﯿستم زیﺮسﺎختی ﻫنگﺎم مواﺟهه بﺎ تهدید
منبعOuyang et al., 2012 :
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باید اذعان کرد که زیرساختهای هر نظام یا سیستم ،چه در سطح کالن آن بهعنوان یک کشور و چه در سطح خرد
آن بهمنزلة شهر یا روستا نقشی حیاتی در ادامه جریان حیات و پویایی در آن نظام یا سیستم بر عهده دارند .درواقع
زیرساختهای یک سیستم را میتوان مانند شریانهای حیاتی آن سیستم قلمداد کرد که از حساسیت باالیی برای
حفاظت و پشتیبانی برخوردار بوده و نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاریهای راهبردی برای تأمین ایمنی فضایی آنها در
شهرهاست .با توجه به مطالعات صورتگرفته ،زیرساختها و شریانهای حیاتی یک شهر را فراتر از مباحث کالبدی و
توسعهدهندة میتوان در دو دستة عمدة شریانهای حیاتی مبتنی بر انرژی (برق ،آب ،گاز) و شریانهای حیاتی مبتنی بر
ارتباطات (حملونقل و مخابرات) تقسیمبندی کرد (.)Collier & Venables, 2016: 322
نوع واکنش در برابر حوادث ،اندازة زمان و راهکارهای بازیابی بعد از حادثه ،شیوة بازسازی و راهکارهای اجراشده
برای کاهش آثار حوادث و آمادهسازی سیستم برای ادامهداشتن جریان عملکردی و پویایی ساختاری در آن ،نشاندهندة
رویههایی است که در تابآوری و کارکرد آن در نظامهای خرد و کالن مدنظر قرار میگیرد (امیری و همکاران:6911 ،
 .)697یکی از مهمترین مدلها و چارچوبهای ارائهشده برای اندازهگیری ظرفیت تابآوری یک سیستم چرخة سازگاری
تابآوری است .آنچه در این مدل اهمیت دارد ،ظرفیت سیستم ،شدت متأثرشدن و کیفیت این تأثیرپذیری از خطرات در
کنار سیر گذار از شرایط بحرانی و درنهایت رسیدن به مقاومت و سازگاری با خطرات است که به تابآوربودن سیستم یا
غیر تابآوربودن آن منجر میشود ( .)Peng et al., 2017: 89مدل چرخة سازگاری تابآوری ( )RACبرای اولین بار در
مطالعات تابآوری نظامهای اکولوژیکی و با بهرهگیری و بسط نظریة هولینگ 6زیستشناس کانادایی -آمریکایی ارائه
شد .در این مدل ،در قالب چهار مرحله ،سازگاری و ظرفیت تابآوری منابع و سیستمها در برابر شوکها و مخاطرات
بیرونی تشریح و ارزیابی شده است (شکل .)Fath et al., 2015: 23( )9

شکل  .1مدل چﺮخة سﺎزگﺎري تﺎبآوري ()RAC
منبعFath et al., 2015: 23 :

1. Holling
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در مدل چرخة سازگاری تابآوری ( )RACبرای اندازهگیری ظرفیت تابآوری یک سیستم ،منطقة  rاشاره به ظرفیت
رشد دارد که برای موفقیت در این مرحله به عملکرد موفقیتآمیز منابع نیاز است .منطقة  Kظرفیت توسعه را بیان میکند
که قرارگیری در این مرحله به خودسازماندهی اطالعات و داراییها نیاز دارد .منطقة  ،Ώظرفیت زندهماندن یا مانایی را
نشان میدهد .برای موفقیت در این مرحله ،حفاظت از اطالعات و کارکردهای اساسی سیستم مورد نیاز است و منطقة ،α
ظرفیت بازیابی و تجدید ساختارها را گوشزد میکند .موفقیت در این مرحله نیازمند یادگیری و تالش برای احیای
ساختارهای ناکارآمد است ( .)Fath et al., 2015: 24درواقع در چرخة سازگاری تابآوری خروجی حاصل از مواجهه با
بحران و البته کیفیت مواجهه با بحران سه نوع دستاورد را در پی خواهد داشت .اولین دستاورد ،دسترسی و فهم از
ارزشهای اساسی و کلیدی است که سیستم باید بهدلیل آنها شرایط بحرانی را تحمل کند .دستاورد دوم دسترسی به
تعادلی جدید در وضعیت سیستم یا نظام اجتماعی است و دستاورد سوم سازگارکردن ظرفیتهای سیستم با خطرات بعدی
است ( .)Peng et al., 2017: 90تحلیل منابع سیستم در این مدل ،چهار نوع وضعیت و متعاقب آن چهار نوع ظرفیت را
میطلبد.
در حالت سلسلهمراتبی ،بدترین شرایط در مرحلة  Ώاست که به مرحلة فروپاشی معروف است .در این مرحله که آغاز
قرارگیری سیستم در بحران است ،منابع و داراییهایی سیستم نیازمند ایجاد ظرفیت مانایی 6هستند .بعد از این مرحله،
مرحلة  αقرار دارد که به مرحلة سازماندهی مجدد اشاره دارد .در این مرحله ،سیستم و منابع آن نیازمند بازیابی و
ساختاردهی مجدد به شرایط و امکانات ساختاری هستند .مرحلة  rبه مرحلة بهرهوری شهرت دارد .در این مرحله ،بعد از
بازیابی ،سیستم و منابع و اجزای تشکیلدهندة آن رشد کارکردی و ساختاری خود را آغاز میکنند؛ بنابراین این مرحله
نیازمند ایجاد ظرفیتهای مبتنی بر رشد و تقویت کمی ساختاری است .مرحلة نهایی یعنی  kمرحلة تعادل است .در این
مرحله ،ساختار در نهایت اوج قرار دارد و بهنوعی منابع سیستم در عملکرد و ساختار خود تعادل و پایداری دارند .ظرفیت
مورد نیاز نیز ارتقای بنیانهای توسعه و توانمندیهای مبتنی بر توسعه که فراتر از رشد است خواهد بود.

روش پژوﻫﺶ
مطالعة حاضر به لحاظ هدفشناسی مطالعهای «کاربردی -توسعهای» و به لحاظ روششناسی بهصورت «توصیفی-

تحلیلی» است .برای گردآوری دادههای توصیفی پژوهش از روش اسنادی متن پایه بهصورت مراجعه به اسناد علمی،
پژوهشی و کتابخانهای یا آرشیو مجالت علمی -پژوهشی داخلی و خارجی استفاده شده است .برای گردآوری اطالعات
تحلیلی پژوهش با توجه به ماهیت پژوهش از روش پیمایشی بهصورت ابزار پرسشنامه استفاده شده است .درواقع هدف
اصلی از این کار این بود که با شناسایی شاخصهای معیار برای ارزیابی وضع موجود ،زیرساختهای حیاتی در کالنشهر
اهواز مشخص شد که در قالب مدل چرخة سازگاری تابآوری ( )RACهریک از زیرساختهای در کدام مرحله از مدل
برای شناخت ظرفیت آنها برای تابآوری قرار دارند.
بنابراین مرحلة پیمایشی پژوهش در دو بخش و به روش دلفی و با نمونهگیری هدفمند انجام شده است .بدینصورت
1. Survive
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که ابتدا با روش نمونهگیری هدفمند از دیدگاه  61کارشناس و خبره 6مرتبط با موضوع پژوهش در راستای گردآوری
شاخصهای سنجش ظرفیت در قالب چرخة سازگاری تابآوری و در چهار مرحلة آن یعنی فروپاشی ،سازماندهی مجدد،
بهره وری و تعادل اقدام شد .مرحلة دوم بهرهگیری از نظرات  633کارشناس 1برای تعیین ظرفیت تابآوری
زیرساختهای حیاتی در دو بخش انرژی (آب ،برق و گاز) و ارتباطی (مخابرات و حملونقل) براساس شاخصهای
شناساییشده بود .برای ارزیابی میزان اجماع و توافق کارشناسان روی شاخصهای تعیینکننده وضعیت موجود
زیرساختهای حیاتی از ضریب هماهنگی کندال در قالب نرمافزار  SPSS-21استفاده شد .درنهایت برای تحلیل نظرات
ارائهشده توسط کارشناسان و رتبهبندی وضعیت زیرساختها از منظر ظرفیت تابآوری آنها از مدل شاخص شباهت به
گزینة ایدهآل فازی ( )FTOPSISاستفاده شد.

شکل  .4مدل مفهومی پژوﻫﺶ

 .6تیم تصمیمگیری پژوهش در این مرحله 61 ،نفر از استادان دانشگاه در رشتههای جغرافیا و برنامهریزی شهری ،پدافند غیرعامل ،مهندسی شهرسازی و
همچنین مهندسی عمران بودند که از دیدگاه آنها برای گردآوری شاخصهای مبنا برای تحلیل ظرفیت تابآوری زیرساختها در مدل سازگاری تابآوری
استفاده شده است.
 .1تیم تصمیمگیری پژوهش در این مرحله را استادان دانشگاه ،کارشناسان سازمان آب و برق ،شرکت آبفا ،سازمان حملونقل شهری ،سازمان راه و
شهرسازی و شهرداریهای مناطق هشتگانة کالنشهر اهواز تشکیل میدهند.
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شﺎخصﻫﺎي پژوﻫﺶ
برای ارزیابی تابآوری در حوزة زیرساختهای حیاتی در شهرها ،مؤلفهها و شاخصهای گوناگونی در تحقیقات متعددی
ارزیابی و به آنها اتکا شده است (جدول .)6
ﺟدول  .0گزیده اي از مؤلفه ﻫﺎ و شﺎخص ﻫﺎي تحلﯿل تﺎبآوري زیﺮسﺎختﻫﺎي حﯿﺎتی در مطﺎلهﺎ
منبع

شﺎخص

اویانگ و همکاران،
1361

ظرفیت مقاومت زیرساختی ،ظرفیت جذب زیرساختی،
ظرفیت بازتوانی زیرساختی

شریفی و یاماگاتا،
1361

جذبپذیری ،انعطافمندی ،تنوع ،ظرفیت خارجی سیستم

گرنای و همکاران،
1361
نگ و همکاران،
1361

شبکه زیرساختی ،ساختار فیزیکی ،همبستگی کارکردی
تراکم مصرف ،طراحی ساختاری ،کیفیت ساختاری

هوآنگ و لینگ،
1361

ظرفیت جذب ،ظرفیت سازگاری ،ظرفیت بازیابی

رمضانزاده و
همکاران6919 ،

دسترسیپذیری ،کیفیت ساختاری

شکری فیروزجاه،
6911

کیفیت ساختاری ،تراکم مصرف ،دسترسیپذیری

نامجویان و
همکاران6911 ،

ظرفیت تحمل سیستم ،ظرفیت واکنش و بازیابی سیستم،
کیفیت ساختاری سیستم

پﯿشﯿن

تشﺮیح
میزان مقاومت ساختاری زیرساختهای حیاتی (برق ،آب ،گاز و
مخابرات) در برابر حوادث ،میزان جذب و تحمل تغییرات در
زیرساختهای حیاتی ،مدتزمان سپریشده برای بازگشت به حالت
اولیه ،میزان توانایی و زمان برای بهبود شرایط
میزان توانمندی برای سپریکردن حاالت بحرانی ،میزان ارتباط و
همبستگی ساختاری شبکهای ،میزان جذب تغییرات و شوکهای
خارجی ،تنوع طراحی و عددی ،سرعت زمان بازیابی
سطح طراحی و الگوی طراحی ،قدمت و کیفیت ساختاری ،اتصال و
عملکرد متقابل زیرساختی
میزان پوشش جمعیت ،سطح اشغال فضایی شبکه ،کیفیت طراحی
شبکه زیرساختی ،قدمت کارکردی شبکه زیرساختی
توزیع فضایی زیرساختها ،توانایی تحمل آسیبها و شوکها،
مدیریت ،کنترل و پایش شبکة زیرساختی ،زمان بازگشت به شرایط
اولیه ،زمان ارتقای شرایط بهتر از حالت اولیه
دسترسی به زیرساختهای برق ،گاز ،آب ،دسترسی به خدمات
ارتباطی و مخابراتی ،دسترسی به شریانهای حملونقل ،کیفیت
جذب و تطبیقپذیری ساختاری
دسترسی به زیرساختهای حیاتی ،کیفیت طراحی و استحکام
زیرساختهای حیاتی ،قدمت و عمر شبکة زیرساختی ،سطح و
سرانة مصرف شبکة زیرساختی
توان تحملپذیری در برابر شوکهای داخلی و خارجی
زیرساختها ،ظرفیت جذب شوکهای خارجی ،اختصاص تنوع و
برنامههای پشتیبانی زیرساختی ،کیفیت طراحی شبکة زیرساختی

در این پژوهش ،برای گردآوری شاخصهای نهایی تبیینکنندة موضوع بعد از تحلیل محتوای نظری مرتبط با
تابآوری شهری و شاخصهای آن ،از دیدگاه  61خبره و کارشناس مطلع ،به روش دلفی و با نمونهگیری هدفمند استفاده
شد .در این مرحله ،هدف گردآوری شاخصهایی بود که بیانکنندة وضع موجود زیرساختهای شهری و اهمیت آنها از
منظر تابآوری باشد .این تحلیل در دو راند انجام شد که راند نهایی به شناسایی  1شاخص نهایی انجامید و ضریب روایی
شد .این شاخصها عبارتاند از :میزان تأثیرگذاری دارایی با ضریب روایی و اجماع  ،3/19ساختار شبکهای دارایی ،3/71
پوشش کالبدی دارایی  ،3/11اهمیت مصرفی دارایی با  3/16و سرانة مصرف دارایی  .3/11برای محاسبة ضریب روایی و
درصد اجماع کارشناسان از ضریب روایی (هماهنگی) کندال 6در قالب نرمافزار  SPSS 21استفاده شد .درواقع در این
مرحله ،ضرایبی مبنای تأیید قرار گرفتند که میزانی بیش از  3/7داشتند.
1. Kendall W
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ﺟدول  .1شﺎخصﻫﺎي پژوﻫﺶ و روایی آنﻫﺎ
شﺎخص

ضﺮیب روایی

ضﺮیب روایی

در راند اول
3/71
3/76
3/71
3/10
3/71

در راند دوم
3/19
3/71
3/11
3/16
3/11

میزان تأثیرگذاری دارایی
ساختار شبکهای دارایی
پوشش کالبدی دارایی
اهمیت مصرفی دارایی
سرانة مصرف دارایی

سﺎختﺎر عﻤلکﺮدي مدل شبﺎﻫت به گزینة ایدهآل ﻓﺎزي ()FTOPSIS
تکنیک به کاررفته در پژوهش حاضر ،مدل شباهت به گزینة ایدهآل فازی یا تاپسیس فازی است که اولین بار توسط چالن
و هوانگ 6برای تصمیمگیری دربارة  nمعیار با  mگزینه ارائه شد .این مدل از چند مرحله برای تجزیاله و تحلیالل داده هالا
بهره میبرد (عطایی .)01 :6911 ،مرحلة اول در این مدل تشکیل ماتریس تصمیم است .اگر از اعداد فالازی مثلثالی بالرای
تحلیل در این تکنیک استفاده شود ،عملکرد آن بهصورت (

,

,

) = ̃ خواهد بود.

شکل  .1تﺎبع عضویت اعداد مثلثی در محﯿط ﻓﺎزي

مرحلة دوم در این مدل تعیین ماتریس وزن معیارها خواهد بود که از روابط زیر بالرای حصالول باله ایالن امالر اسالتفاده
میشود.
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مرحلة سوم بیمقیاسسازی ماتریس تصمیم فازی است که این مرحله با توجه به روابط زیر انجام میشود.
1. Chen & Hwang
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خواهالالد بالالود .بالالا توجالاله بالاله روابالالط بالالاال مالالاتریس

بیمقیاسشدة فازی ( ̃ ) بهدست خواهد آمد که درمجموع با استفاده از رابطة زیر تشکیل میشود:

 r  m  n...i :1, 2,3...m
ij

R

مرحلة چهارم در میان شاخصهای مورد محاسبه شاخصهایی با جنبة مثبت و شاخصهایی با جنبة منفی است که در
مدل پژوهش برای محاسبة وزنهای اختصاص دادهشده بدانها بهترتیب از روابط زیر استفاده میشود.
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مرحلة پنجم در این مدل محاسبة نزدیکی به ایدهآل فازی 6و ضد ایده آل فازی 1است .این حاالت بهترتیب با استفاده
از روابط زیر محاسبه میشود.
*
*
*
A *  v 1 ,v 2 ,...v n 





A   v 1 ,v 2 ,...v n 



در این روابط ̃ بهترین مقادیر شاخصها و ̃ بدترین مقدار برای شاخصها خواهد بود.
مرحلة ششم محاسبة فاصله از ایدهآل مثبت و منفی خواهد بود که بهترتیب از روابط زیالر بالرای آنهالا اسالتفاده شالده
است.

 
  d  v ,v 
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ij
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مرحلة آخر در این مدل محاسبة شاخص شباهت خواهد بود که با استفاده از رابطة زیر است.
S i
CC i  
S i  S i
)1. Fuzzy Positive Ideal Solution (FPIS
)2. Fuzzy Negative Ideal Solution (FNIS

علﯿزاده :تحلﯿل و شنﺎخت ظﺮﻓﯿت تﺎبآوري زیﺮسﺎختﻫﺎي حﯿﺎتی شهﺮي...

0001

محدوده و قلﻤﺮو مورد مطﺎلهه
کالن شهر اهواز بهعنوان مرکز استان خوزستان از نظر جغرافیایی در  96درجه و  13دقیقة عرض شمالی و  01درجاله و  03دقیقالة طالول
شرقی قرار گرفته است .این کالنشهر با مساحت  113کیلومتر مربع دومین شهر وسیع ایران پس از تهالران اسالت (شالکل  .)1بالهدلیالل
قرارگیری در موقعیت ژئواستراتژیک و موقعیت مرزی این کالنشهر ،توجه به زیرساخت های حیاتی که بهعنوان پیشران های توسعة ایالن
کالنشهر قلمداد میشوند ،امری ضروری است .این مسئله وقتی ضرورت پیدا میکند که این کالنشهر غیر از موقعیت مرزی و تهدیدات
انسانی احتمالی ،با تهدیدات طبیعی مواجه است؛ از قبیل سیل یا مانند آنچه در اوایل سال جاری یا پدیدة ریزگردها که در سال  6911اتفاق
افتاد و شریان های انرژی و ارتباطی شهر را از کار انداخت ،یا گرمای طاقتفرسای هوا که به قطعی مکرر شریانهای انرژی از جمله آب و
برق در این کالنشهر منجر شد.

شکل  .1موقهﯿت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیی کالنشهﺮ اﻫواز
منبع :ویﺮایﺶ و تﺮسﯿم نگﺎرندگﺎن

در زمینة زیرساختهای حیاتی کالنشهر اهواز توازن و برخورداری مناسب و تابآورانه ندارد .مهمترین نقاط
آسیبپذیر شهر در زمینة زیرساخت حیاتی آب در این شهر ،تصفیهخانهها و منابع آب است .مطابق با اطالعات
دریافتشده از سازمان آب و فاضالب کالنشهر اهواز ،حدود  13درصد آب مصرفی در اهواز از طرح آبرسانی غدیر
برداشت میشود که از منبع کرخه سرچشمه میگیرد .همچنین  93درصد آب اهواز از رودخانة کارون و  63درصد دیگر
نیز از آب حیات برداشت میشود .آب برداشتشده توسط  1تصفیهخانة کیانآباد ،تصفیهخانة شمارة  6ملی راه ،تصفیهخانة
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شهر کارون ،تصفیهخانة گلستان ،تصفیهخانة علی ابن مهزیار ،تصفیهخانة شیبان ،مالثانی و حمیدیه تصفیه میشود
(سازمان آب و فاضالب شهر اهواز .)6911 ،در زمینة زیرساخت حیاتی برق ،مهمترین داراییهای راهبردی ،پستهای
فشارقوی برق و نیروگاههای تأمین برق محسوب میشوند که نیازمند تابآوری باال در برابر حوادث هستند .برای تأمین
برق کالنشهر اهواز دو نیروگاه وجود دارد که یکی از آنها ،یعنی نیروگاه تولید برق شهید مدحج (زرگان) در داخل
محدودة عملکردی و خدماتی این کالنشهر قرار دارد و دیگری یعنی نیروگاه رامین است که بیرون از محدودة عملکردی
شهر در کیلومتر  13جاده اهواز  -مسجدسلیمان و در مجاورت رودخانة کارون و شهالر ویس در شمال شرقی اهالواز است.
نیروگاه رامین بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور ،نیازمند تمهیدات ویژه برای آن در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی است
(سازمان آب و برق استان خوزستان.)6911 ،
دارایی زیرساختی گاز این دارایی بهعنوان یکی از پرخطرترین داراییهای زیرساختی در کالنشهر اهواز است که
درصورت هرگونه تهدید و انفجار میتواند عواقب جبرانناپذیری از لحاظ مالی و جانی برای این کالنشهر داشته باشد.
شبکة گازرسانی با توجه به میزان فشار آن در سه طبقة  PSI 113 ،PSI 033و همچنین  PSI 13است .قسمت شبکه با
فشار باالی گاز در بخشهای جنوبی از سمت غرب به سمت شرقی شهر است که این نواحی با تابآوری باال برای گاز
نیازمند خواهند بود .زیرساخت حیاتی مخابرات یکی از دیگر از زیرساختهای حیاتی در این کالنشهر است .با توجه به
اطالعات موجود دو دکل مخابراتی ،یعنی دکل سازمان آب و برق استان خوزستان و دکل مخابرات شرکت ملی نفت
ایران و همچنین  1مرکز مخابراتی که در مناطق  7 ،1 ،6و  0شهری کالنشهر اهواز قرار دارند ،از مهمترین داراییهای
شبکة زیرساختی مخابرات در این کالنشهر هستند که ارتباطات شهر را تأمین میکنند و نیازمند تابآوری باال هستند.
درنهایت حملونقل شهری یکی دیگر از زیرساختهای حیاتی مهم است که در شهر اهواز بهدلیل فرسودگی زیرساختی،
آبگرفتگی و خاکگرفتگی هنگام بحرانهای طبیعی بهویژه در مرکز و بخشهای حاشیهای شهر بسیار آسیبپذیر است.
از نگاه تابآوری عالوه بر مسئلة یادشده سلسلهمراتب عملکردی شبکة حملونقل اعم از بزرگراهها و حیاتیهای درجة
یک از اهمیت باالیی برخوردارند که درصورت آسیب میتوانند زندگی شهر را مختل کنند.

یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ
در مرحلة تحلیل دادههای پژوهش تالش شد داراییهای زیرساختی کالنشهر اهواز با توجه به پنج شاخص معیار ،یعنی
میزان تأثیرگذاری دارایی ،ساختار شبکهای دارایی ،پوشش کالبدی دارایی ،اهمیت مصرفی دارایی و سرانة مصرف دارایی
در مراحل چهارگانة مدل چرخة سازگاری تابآوری ( )RACتحلیل شدند .درواقع شاخصهای معیارهای پنجگانة یادشده
با استفاده از نظرات کارشناسان و با توجه به وضع موجود ساختاری و عملکردی داراییهای زیرساختی آب ،گاز ،برق،
مخابرات و حملونقل در کالنشهر اهواز تدوین شد تا هرکدام از این داراییها در قالب مدل تابآوری در چهار مرحلة آن
یعنی بهرهوری ( )αسازماندهی مجدد ( ،)rفروپاشی ( )Ώو حفاظت و تعادل ( )kارزیابی شوند و ظرفیت مورد نیاز آنها
شناسایی شود .وزنهای دادهشده در قالب طیف لیکرت در مرحلة بعدی به اعداد فازی مثلثی تبدیل و در قالب مدل
شباهت به گزینة ایدهآل فازی تحلیل شده است.
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ﺟدول  .1اعداد ﻓﺎزي مثلثی بﺮاي ارزشگذاري به شﺎخصﻫﺎي پژوﻫﺶ
مﯿزان ارزش ﻓﺎزي
6 ،6 ،9
6 ،9 ،1
9 ،1،7
1 ،7 ،1
7 ،1 ،1

اﻫﻤﯿت شﺎخصﻫﺎ
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
مناسب
خیلی مناسب
منبع :عطﺎیی0119 ،

در ادامه با استفاده از مدل شباهت به گزینة ایدهال فازی ( )FTOPSISسعی شد به تحلیل دادههای پژوهش پرداخته
شود .در این فرایند در جدول  0نمونة ماتریس بیمقیاسشدة فازی برای مرحلة فروپاشی در قالب پنج شاخص معیار آمده
است.
ﺟدول  .4مﺎتﺮیس بیمقﯿﺎسشدة ﻓﺎزي بﺮاي مﺮحله ﻓﺮوپﺎشی ()Ώ

0

سﺮانة مصﺮف

اﻫﻤﯿت مصﺮﻓی

پوشﺶ کﺎلبدي

سﺎختﺎر شبکهاي

مﯿزان تأثﯿﺮگذاري

زیﺮسﺎخت

زیﺮسﺎخت

زیﺮسﺎخت

زیﺮسﺎخت

زیﺮسﺎخت

3/71

3/1

3/1

3/1

3/9

3/1

3/17

3/1

برق

3/1

3/17

3/1

3/1

3/11

3/1

3/11

3/1

3/1

3/7

3/1 3/7
3/1 3/1

3/11

3/1

3/1

3/7

3/9

3/1

3/70

3/9

آب

3/76

3/1

3/1

3/1

3/9

3/7

3/16

3/6

گاز

3/1

3/11

3/9

3/1

3/16

3/1

3/76

3/9

3/1

3/10

3/1 3/1
3/1 3/9

3/1

3/1

3/1

3/6

3/7

3/19

3/9

مخابرات

3/16

3/9

3/1

3/7

3/9

3/1

3/10

3/9

حملونقل

3/1

3/76

3/1

3/1

3/76

3/1 3/9

3/11

منبع :یﺎﻓته ﻫﺎي پژوﻫﺶ0199 ،

در ادامه و با توجه به ساختار مدل شباهت به گزینة ایدهآل فازی به تشکیل ماتریس بیمقیاس وزندار فازی برای
مراحل چهارگانة مدل چرخة سازگاری تابآوری اقدام شد که در قالب پنج شاخص معیار وضع موجود ،بهعنوان نمونه
برای پنج زیرساخت حیاتی در مرحلة فروپاشی آمده است.
ﺟدول  .1مﺎتﺮیس بیمقﯿﺎسشدة موزون ﻓﺎزي بﺮاي مﺮحله ﻓﺮوپﺎشی ()Ώ
سﺮانة مصﺮف

اﻫﻤﯿت مصﺮﻓی

پوشﺶ کﺎلبدي

سﺎختﺎر شبکهاي

مﯿزان تأثﯿﺮگذاري

زیﺮسﺎخت

زیﺮسﺎخت

زیﺮسﺎخت

زیﺮسﺎخت

زیﺮسﺎخت

3/16 3/91 3/76 3/16 3/01 3/71 3/16 3/91 3/77 3/16

3/70

3/16

3/16

3/71

3/91

برق

3/16 3/11 3/01 3/16 3/11 3/01 3/16 3/11 3/01 3/16

3/01

3/61

3/16

3/11

3/61

آب

3/17 3/31 3/37 3/17 3/31 3/31 3/17 3/39 3/31 3/17

3/31

3/39

3/17

3/31

3/36

گاز

3/01 3/31 3/61 3/01 3/39 3/61 3/01 3/39 3/16 3/01

3/61

3/36

3/01

3/61

3/39

مخابرات

3/19 3/31 3/96 3/19 3/31 3/91 3/19 3/61 3/91 3/19

3/91

3/31

3/19

3/91

3/31

حملونقل

منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ0199 ،
 .6این مرحله برای تمامی مراحل مدل تابآوری در قالب پنج مؤلفة ارزیابی وضع موجود انجام شده است که با توجه به طوالنیبودن جدولها در این بخش
نمونهای از آنها آورده شده است.
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بعد از محاسبة ماتریس بیمقیاس وزندار فازی برای مراحل چهارگانة مدل تابآوری در قالب سنجههای وضع
موجود زیرساختهای حیاتی سعی شد به برنامهنویسی و محاسبة شاخص فاصله از ایدهآل مثبت ( ) برای
زیرساختهای حیاتی در هرکدام از مراحل مدل چرخة سازگاری تابآوری ( )RACو همچنین شاخص فاصله از ایدهآل
منفی ( ) برای هرکدام از آنها اقدام شد که نتایج این مرحله در قالب نمودارهای چهارگانة پایین تشریح شده است.

شکل  .1نﻤودار شﺎخصﻫﺎي ﻓﺎصله از ایدهآل مثبت و منفی در مﺮحلة ﻓﺮوپﺎشی
منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ0199 ،

نمودار شاخصهای فاصله از ایدهآل مثبت و منفی در مرحلة فروپاشی برای زیرساختهای حیاتی نشان میدهد در
این مرحله ،زیرساخت حیاتی برق کمترین فاصله با ایدهآل مثبت و زیرساخت حیاتی گاز بیشترین فاصله از ایدهآل مثبت را
دارند که بهترتیب بدترین و بهترین حالت در این مرحله برای زیرساختهای حیاتی کالنشهر اهواز در چرخة سازگاری
تابآوری است.

شکل  .1نﻤودار شﺎخصﻫﺎي ﻓﺎصله از ایدهآل مثبت و منفی در مﺮحلة سﺎزمﺎندﻫی مجدد
منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ0199 ،
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براساس نمودار شاخصهای فاصله از ایدهآل مثبت و منفی در مرحلة سازماندهی مجدد ،مطابق با مرحلة فروپاشی،
زیرساخت حیاتی برق کمترین فاصله با ایدهآل مثبت و زیرساخت حیاتی گاز بیشترین فاصله از ایدهآل مثبت را دارند که
بهترتیب بدترین و بهترین حالت در مرحلة سازماندهی مجدد برای زیرساختهای حیاتی کالنشهر اهواز در چرخة
سازگاری تابآوری است.

شکل  .9نﻤودار شﺎخصﻫﺎي ﻓﺎصله از ایدهآل مثبت و منفی در مﺮحلة بهﺮهوري
منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي تحلﯿلی پژوﻫﺶ0199 ،

نمودار شاخصهای فاصله از ایدهآل مثبت و منفی در مرحلة بهرهوری برای زیرساختهای حیاتی نشان میدهد در
این مرحله ،زیرساخت حیاتی مخابرات کمترین فاصله با ایدهآل مثبت و زیرساخت حیاتی برق بیشترین فاصله از ایدهآل
مثبت را دارند .این مرحله نیازمندی زیرساخت حیاتی مخابرات به ظرفیتهای مورد انتظار در مرحلة بهرهوری و البته
اولویتنداشتن زیرساخت حیاتی برق در این مرحله به ظرفیتهای مورد نظر است.

شکل  .01نﻤودار شﺎخصﻫﺎي ﻓﺎصله از ایدهآل مثبت و منفی در مﺮحله تهﺎدل
منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ0199 ،
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نمودار شاخصهای فاصله از ایدهآل مثبت و منفی در مرحلة تعادل برای زیرساختهای حیاتی نشان میدهد در این
مرحله ،زیرساخت حیاتی حملونقل کمترین فاصله با ایدهآل مثبت و زیرساخت حیاتی گاز بیشترین فاصله از ایدهآل مثبت
را دارند .این مرحله نیازمندی زیرساخت حیاتی حملونقل به ظرفیتهای مورد انتظار در مرحلة بهرهوری و البته
اولویتنداشتن زیرساخت حیاتی گاز در این مرحله به ظرفیتهای مورد نظر است .بعد از محاسبة شاخصهای فاصله از
ایدهآل مثبت و فاصله از ایدهآل منفی که وضعیت زیرساختهای حیاتی را با توجه به وضع موجود برای تبیین جایگاه
آنها در مراحل چهارگانة مدل چرخة سازگاری تابآوری ( )RACتشریح کرده است ،به محاسبة شاخص شباهت نهایی
(

) اقدام شد .این مرحله در قالب نسبت شاخص فاصله از ایدهال منفی بر مجموع شاخص ایدهآل از مثبت با منفی

برنامهنویسی و تحلیل شد.
ﺟدول  .1محﺎسبة شﺎخص شبﺎﻫت ﻓﺎزي نهﺎیی بﺮاي زیﺮسﺎختﻫﺎي حﯿﺎتی در مدل چﺮخة سﺎزگﺎري تﺎبآوري
تهﺎدل

بهﺮهوري

سﺎزمﺎندﻫی مجدد

ﻓﺮوپﺎشی
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مطابق با مدل چرخة سازگاری تابآوری ،با شروع بحران ،سیستم در مرحلة ( Ώمرحله فروپاشی سیستم) قرار
میگیرد .در این مرحله ،سیستم دارای کارکرد و ساختاری ضعیف و متزلزل است که در کارکرد کالن آن و همچنین
کارکرد اجزای زیرمجموعه بیتوازنی و ضعفهای متعددی آشکار است؛ بهطوریکه با شروع بحران در وضعیت اضطراری
یا بحرانی قرار میگیرد .مطابق با نتایج تحلیل نهایی فازی جدول  ،1زیرساخت حیاتی برق براساس شاخصهای معیار
وضع وجود در کالنشهر اهواز در این مرحله قرار دارد؛ بنابراین ظرفیت مورد نیاز این زیرساخت در مرحلة فروپاشی ایجاد
ظرفیت مانایی است .با کاهش اثرات بحران ،مرحلة ( αمرحلة سازماندهی مجدد سیستم) قرار دارد .در این مرحله،
سیستم نیازمند ایجاد ظرفیت بازیابی از وقایع و بحرانهای اتفاق افتاده است و سازماندهی و آرایش جدید ساختاری و
عملکردی با تجربهاندوزی از نقاط ضعف بروز داده میتواند برای حیات کارکردی و ساختاری سیستم بسیار مهم باشد.
مطابق با نتایج جدول  ،1مانند مرحلة اول ،زیرساخت حیاتی برق در کالنشهر اهواز در این مرحله در اولویت اول قرار
گرفته است و عالوه بر نیاز به ظرفیت مانایی ،به ایجاد ظرفیت بازیابی نیز نیاز است که حساسیت و ضعف باالی این
زیرساخت حیاتی را در کالنشهر اهواز نشان میدهد .مرحلة سوم مرحلة  rیعنی مرحلة بهرهوری سیستم است که در این
مرحله با پایش شرایط ،تقویت و برطرفسازی نیازها سیستم میتواند رشد کارکردی و ساختاری را شروع کند .مطابق با
نتایج بهدستآمده ،زیرساخت حیاتی مخابرات با توجه به شاخصهای معیار موجود در کالنشهر اهواز در این مرحله قرار
دارد؛ یعنی این زیرساخت نیازمند تقویت و رشد کمی زیرساختها و ابزارهای آن برای تابآوری هرچه بیشتر در
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کالنشهر اهواز است .درنهایت مرحلة  Kیعنی مرحلة تعادل سیستم قرار دارد که مرحلة نهایی مدل چرخة سازگاری
است .این مرحله نهایت تابآوری است و در آن سیستم در سطح کالن و زیرمجموعة آن در سطح خرد دارای توازن و
تعادل کارکردی و ساختاری است .با این شرایط زیرساخت مدنظر نیازمند ایجاد ظرفیتهای توسعه به لحاظ کیفی است.
با توجه به نتایج بهدستآمده و در مقایسه با سایر زیرساختها ،زیرساخت حیاتی حملونقل در کالنشهر اهواز در این
مرحله قرار دارد و نیازمند ایجاد ظرفیتهای مبتنی بر توسعة کیفی آن است.

نتﯿجهگﯿﺮي
امروزه تابآوری رویکردی راهبردی برای سنجش پایداری منابع و داراییهای توسعه در برابر بحرانها و شرایط سخت بهویژه
در گسترة فضایی شهرهاست .در این میان ،زیرساختهای حیاتی بهعنوان حیاتیترین داراییها و با توجه به پیچیدگی و اهمیت
کارکردی آنها در شهرها ،بیشازپیش به تابآوری نیاز دارند .یکی از کاربردیترین مدلهای ارائهشده برای اندازهگیری و
ارزیابی ظرفیت تابآوری یک سیستم ،مدل چرخة سازگاری تابآوری ( )RACاست که در چهار وضعیت (فروپاشی،
سازماندهی مجدد ،بهرهوری (رشد) و تعادل) به ارزیابی ظرفیت تابآوری و نیازمندیهای یک سیستم و اجزای آن مانند
زیرساختهای حیاتی برای برنامهریزی در راستای جبران ضعفها و تقویت قوتها در راستای تابآورکردن آن میپردازد .این
پژوهش ،برای اولین بار براساس این مدل که نوآوری این پژوهش نیز است ،نشان داد که زیرساختهای حیاتی در کالنشهر
اهواز بهعنوان بستر مورد مطالعه ،از منظر ظرفیت تابآوری و نیازمندیهای آن چه وضعیتی دارد.
با توجه به اهمیت ارزیابی تابآوری زیرساختهای حیاتی در کالنشهر اهواز بهعنوان یکی از شهرهای
ژئواستراتژیکی کشور و موقعیت مرزی آن و شرایط خاص آب و هوایی این شهر ،در این پژوهش برای اولین بار از مدل
چرخة سازگاری تابآوری ( )RACاستفاده و در قالب آن به شناسایی جایگاه و ظرفیت تابآوری زیرساختهای حیاتی در
دو بخش انرژی و ارتباطات در این کالنشهر پرداخته شد .نتایج بهدستآمده حاوی نکات زیر بود:
براساس روش دلفی هدفمند و از دیدگاه کارشناسان پنج شاخص میزان تأثیرگذاری دارایی ،ساختار شبکهای دارایی،
پوشش کالبدی دارایی ،اهمیت مصرفی دارایی و سرانة مصرف دارایی بهعنوان شاخصهای ارزیابی اهمیت و وضع موجود
داراییهای زیرساختی در قالب چرخة سازگاری تابآوری ( )RACشناسایی شدند .درواقع براساس این شاخصها ،در این
پژوهش ارزیابی جایگاه و ظرفیت زیرساختهای حیاتی انرژی و ارتباطی در کالنشهر اهواز در قالب مدل چرخة
سازگاری تابآوری صورت گرفت؛ درحالیکه میزان تأثیرگذاری دارایی با ضریب روایی و اجماع  ،3/19ساختار شبکهای
دارایی  ،3/71پوشش کالبدی دارایی  ،3/11اهمیت مصرفی دارایی با  3/16و سرانة مصرف دارایی  3/11ضریب روایی
شناسایی شدند.
تحلیل اهمیت و جایگاه زیرساختهای حیاتی انرژی (آب ،گاز و برق) در قالب مراحل چهارگانة چرخة سازگاری
تابآوری یعنی فروپاشی ( ،)Ώسازماندهی مجدد ( ،)αبهرهوری ( )rو تعادل ( )kبراساس پنج شاخص تعیین وضعیت
موجود و اهمیت زیرساختهای حیاتی نشان داد که زیرساخت حیاتی برق در کالنشهر اهواز با توجه به شاخصهای
پنجگانة ارزیابی وضع موجود ،با کسب  3/7317وزن شباهت فازی نهایی در مرحلة فروپاشی ( )Ώو با  3/7311وزن
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شباهت فازی نهایی در مرحلة سازماندهی مجدد ( )αدر اولویت اول قرار دارد و وضعیت مطلوبی ندارد .قرارگرفتن در این
مراحل یعنی این زیرساخت نیازمند ایجاد ظرفیت مانایی و به عبارت دیگر اقدام به اجرای تمهیدات الزم برای حفاظت از
فروپاشی سیستم و زیرمجموعه آن و البته سازماندهی مجدد ساختاری و کارکردی در قالب نیاز به ظرفیت بازیابی است.
درواقع این نتیجه نشان میدهد که زیرساخت حیاتی برق در کالنشهر اهواز در جایگاه بحرانی و اضطراری قرار دارد و
با تمهیدات الزم باید در راستای بازیابی و سازماندهی مجدد آن کوشید.
براساس یافتههای پژوهش زیرساخت حیاتی مخابرات بهعنوان یکی از زیرساختهای حیاتی ارتباطی در کالنشهر
اهواز با کسب  3/7667وزن نهایی فازی در مرحلة بهرهوری ( )rقرار دارد .این نتیجه بیانگر این مهم است که این
زیرساخت حیاتی ،نیازمند ایجاد ظرفیت رشد برای آن از طریق ارتقای کمی ساختاری و ابزاری آن و زیرمجموعة وابسته
آن در کالنشهر اهواز است .در این مرحله ،تعدد کمی و پراکنش متوازن و کمی این زیرساخت با توجه به ظرفیتهای
شهر میتواند در راستای تابآوری آن در کالنشهر اهواز با توجه به چرخة سازگاری تابآوری ( )RACارزیابی شود.
درنهایت اینکه براساس چرخة سازگاری تابآوری ( )RACو شاخصهای پنچگانة معیار پژوهش ،زیرساخت حیاتی
حملونقل در کالنشهر اهواز با کسب  3/7313وزن فازی نهایی در مرحلة تعادل ( )Kقرار دارد .این نتیجه بیانگر این
مهم است که ظرفیت مورد نیاز این زیرساخت ،ظرفیت توسعة کیفی آن و عناصر زیرمجموعة کالبدی و ابزاری آن است.
درواقع ارتقای کیفیت ساختاری و ابزاری نظام حملونقل شهری در کالنشهر اهواز ،استفاده از رویکردهای نوین در نظام
تردد و جابهجایی مسئلهای است که در راستای تابآوری این زیرساخت در شهر اهواز الزم است.
در راستای نتایج پژوهش ،پیشنهادهای ذیل ارائه میشود:
 جلوگیری از گسترش بحران و پایش مداوم گرهگاههای حساس در سراسر سیستم از طریق پایش مداوم وعملیاتی شبکه در زیرساخت حیاتی برق توسط نهادهای ذیربط در کالنشهر اهواز
 برنامهریزی برای ایجاد ساختارهای واکنش سریع هنگام بروز حادثه در شبکة زیرساختی حیاتی برق در کالنشهر اهواز سرمایهگذاری برای بازسازی و آرایش مجدد ساختار شبکة زیرساختی برق در کالنشهر اهواز بر مبنای کاهشضعف گذشته و جلوگیری از تهدیدات آینده
 ایجاد ظرفیت پذیرش چارچوبهای نو و رشددهنده در ساختار شبکة زیرساختی مخابرات در کالنشهر اهواز برایپوشش سراسری ،مطلوب و پایدار
 تعاملگرایی نهادهای ذیربط برای پذیرش و تسهیل در جذب و مبادلة ارتباطات و اطالعات در ساختار شبکةزیرساختی مخابرات کالنشهر اهواز
 ارتقای کمی نقاط و گرههای رشد در جریان کارکردی شبکة زیرساختی مخابرات در مناطق شهری کالنشهر اهواز سرمایهگذاری برای تنوع و نوسازی در شاخصهای کیفی برای زیرساخت حیاتی حملونقل و اجزای آن درگسترة فضایی کالنشهر اهواز
 -سرمایهگذاری و بهرهبرداری از ابزارهای فناورانه و دانشی در ساختاریابی شبکة زیرساختی حملونقل در کالنشهر اهواز
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