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 دهیچک
 يهیا  گسیتره  در توسیهه  يهیا  ییی دارا يریپذ برگشت و ییمانا یتظرف یشافزا يبرا يراهبرد یکرديرو يآور تاب

 ییا  ح رونید  در یرگذاريتأث ةجنب دو از حیاتی یرساختیز يها ییدارا یندفرا ینا در .ستشهرها یهنی کالن ییفضا

 یشناسی  روش بیا  حاضیر  پیژوهش  دارنید.  یدوچنیدان  یتاهم یدتهد يبرا ها آن یتجذاب و شهرها شیآما و توسهه

 سیاختار  براساس يشهر آمایش در حیاتی يها رساختیز يآور تاب یتظرف شناخت هدف با و «یلیتحل -یفیتوص»

 کیه  اسیت  یین ا پژوهش یاصل سؤال است. شده انجام اهواز شهر کالن در (RAC) يآور تاب يازگارس ةچرخ مدل

 ةچرخی  میدل  براسیاس  هیا  آن يآور تیاب  یشافزا يبرا وازاه شهر کالن در حیاتی يها رساختیز یازن مورد یتظرف

 شیده  اسیتفاده  رسشنامهپ ابزار صور  به پیمایشی روش از ها داده يگردآور يبرا .است چگونه يآور تاب يسازگار

 و یدلفی  روش بیه  کیه  هسیتند  اهواز شهر کالن در یدانشگاه استادان و کارشناسان از نفر 011 نمونه ةجامه است.

 يا شیبکه  سیاختار  ،ییی دارا یرگذاريتأث یزانم ةکنند یینتب يها شاخص براساس .نددش نتخابا هدفمند يریگ نمونه

 براسیاس  بیر   حییاتی  یرسیاخت ز یی،دارا مصرف ةسران و ییدارا یمصرف یتاهم ،ییدارا يکالبد پوشش ،ییدارا

 و يور بهیره  ةمرحلی  در  مخابرا حیاتی یرساختز ،مجدد یده سازمان و یفروپاش ةمرحل در يآور تاب مدل ساختار

 حیاتی یرساختز رسد یم نظر به پژوهش يها افتهی براساس دارد. قرار تهادل ةمرحل در ونقل حمل حیاتی یرساختز

 و رشید  ییت ظرف یجیاد ا یازمنید ن مخیابرا   حییاتی  یرسیاخت ز ،مجیدد  یابیباز و ییمانا یتظرف یجادا یازمندن بر 

 .هستند شهر کالن ینا در توسهه یتظرف یجادا یازمندن ونقل حمل حیاتی یرساختز
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      مقدمه

 برای توسعه منابع پذیری تحمل ظرفیت و ماندگاری برای ریزی برنامه نیازمند شهرها در متوازن آمایش و توسعه مروزها

 و متوازن آمایش داشتن برای چراکه ؛(Moghadam et al., 2017: 812) ستشهرها در پایدار آمایش یک به دستیابی

 وجود شهر، در آن ظرفیت و فضا ةخردمندان هدایت راستای در توسعه منابع متوازن تخصیص بر عالوه شهرها در پایدار

 این به ها آن ةتوسع و شهرها حیات که حیاتی یها رساختیز جمله از توسعه منابع پذیر تحمل و مانا پایدار، ساختار

 سنجش راهکارهای از یکی (.La Rosa & Pappalardo, 2020: 2) است حیاتی بسیار است، وابسته ها رساختیز

 نیتر دهیچیپ عنوان به حیاتی یها رساختیز و شهرها یعنی ،کالن سطح در پیچیده یها ستمیس ساختار مانایی و داریپای

 از یکی یآور تاب یکردرو ،راستا ینا در .ستها آن در یآور تاب کاربست و برآورد آن، عملکردی سطح در زیرمجموعه

 محمدی) است مخاطرات و یداتتهد برابر در یستمیس یریذپ برگشت و ثبات یی،مانا بر یمبتن یراهبرد یها افتیره

 در یستمس یک یها ییدارا مقاومت و ییمانا بر یدتأک با یکردیرو یآور تاب درواقع .(971 :6911 همکاران، و چشمه ده

 ی،ادنه ی،کالبد ی،اجتماع ی،اقتصاد گوناگون یها عرصه در تواند یم که است یخارج و یداخل یها شوک و حوادث برابر

 (.Bloomfield et al., 2017: 193) ابدی نمود یطیمح یستز یحت و یرساختیز

 نظر از یشهر مناطق ةمطالع شامل یدارپا آمایش با محیطی یجادا یبرا مکمل و یدجد یروش یآور تاب درواقع 

 یستمس یها ییدارا یکردی،رو ینچن در است. آن یها رساختیز و یکیتکن -یاجتماع و یطیمح -یاجتماع یها ستمیس

 ینا (.Mauriz et al., 2017: 1) است نشده ینیب شیپ یها یسخت و خطرات با مواجهه به قادر شهر نام به یا دهیچیپ

 یارتقا یندفرا در یآور تاب راهبردی یکردرو چراکه ؛است یشهر یدارپا آمایش به یابیدست بانیپشت و مکمل یکرد،رو

 است یشهر یداریپا اصول با منطبق شهرها حساس و یاتیح یها ییدارا و منابع یریپذ برگشت و ییمانا یتظرف

(Ajibade, 2017: 86.) و شهرها یآور تاب یبرا یزیر برنامه» یدها و مفهوم یراهبرد یکردرو ینا یتاهم به توجه با 

 ینهمچن و (ASCP, US) کایآمر یزیر برنامه دپارتمان یدانشگاه انجمن توسط 1369 سال در بار یناول یبرا «مناطق

 شهرها حساس و یاتیح یها روساخت و ها رساختیز یتوضع ةمطالع یبرا (AESOP) اروپا ریزی هبرنام دپارتمان انجمن

 یبرا آن تحقق یزانم شناخت و یآور تاب در لهئمس نیتر مهم (.Zhang & Li, 2018: 141) است شده یشنهادپ

 یا چرخه ،یآور تاب یسازگار است. سازگاری ةچرخ براساس ها آن یتفظر یلتحل یرساختی،ز یها ییدارا ویژه به ها ییدارا

 و تعادل (یطشرا ین)بهتر آن یانپا و نظر مورد یرساختز یا یستمس در بحران و یفروپاش آن آغاز که است یا مرحله چهار

 ها آن موجود وضع راساسب نانهیب واقع ریزی برنامه یبرا ها ییدارا یتوضع بهتر چه هر شناخت به یلتحل ینا .است توسعه

 اعم یسازگار ةچرخ در موجود مراحل از هک هر چراکه ؛(109 :6917 یزاده،عل) است شده منجر شان یآور تاب راستای در

 یطشرا از یقیدق ینما که است ییها تیظرف یجادا یازمندن یستمس تعادل و وری بهره ی،بازساز یستم،س یفروپاش از

 یستمس یشترب چه هر یداریپا یراستا در را یقیدق یزیر برنامه و کرده یاننما را تمیسس یاجزا یعملکرد و یساختار

 .(Huang and Ling, 2018) کند می مطرح

 یبرا یا العاده فوق تیاهم از کشور، یراهبرد و یمرز نقاط از یکی و شهرها کالن از یکی عنوانبه اهواز شهر 

 ییایجغراف تیموقع از غیر لهئمس نیا .است برخوردار شهری پایدار آمایش به دستیابی یستارا در خود یرساختیز یآور تاب



 0011   ...يشهر یاتیح يها رساختیز يآور تاب تیو شناخت ظرف لیتحلعلیزاده: 

 و عیتوز در یناکارآمد و یساختار یفرسودگ در ،شود می افزوده آن حجم و تعداد بر که آن خاص یتیجمع طیشرا و

 ینا به زگردهایر هجوم از یناش وجودآمده به بحران در .است مشاهده قابل وضوح به شهر کالن ینا یرساختیز یطراح

 اختالالت شهر در برق حیاتی یرساختز در و شد خاموشی دچار شهر از درصد 73 حدود ،6911 سال اواخر در شهر کالن

 یانجر در را خود کارکرد یزن شهر یها خانه هیتصف و گاز ،آب مخابرات، یرساختیز کهشب درنتیجه آمد؛ وجود به یکارکرد

 در منطقه در گسترده یها بارش از یناش گسترده یها البیس یانجر در را خود یننهمچ لهئمس ینا دادند. دست از شبکه

 را شهر و هشد یکارکرد اختالل دچار همنطق برق و ونقل حمل یرساختیز شبکه یوقت ؛داد نشان آشکارا 6911 سال یلاوا

 حیاتی یها رساختیز در ویژه به یآور تاب یکاستراتژ یزیر برنامه رسد یم نظر به اتفاقات ینا با بود. داده قرار بحران در

 شناخت یآور تاب حوزه در یکاستراتژ تفکر یراهکارها از یکی .است یضرور یاربس امری شهر کالن ینا در یشهر

 ها ضعف دهنده نشان ینوع به و آید می شمار به ها آن یآور تاب یراستا در یزیر برنامه یبرا یرساختیز یها ییدارا تیظرف

 حاضر پژوهش هدف راستا، ینا در .است آن یندهآ یرو یشپ یدهایتهد و ها فرصت یتدرنها و یداخل یطمح یها قوت و

 یسازگار ةچرخ مدل براساس اهواز رشه کالن یشهر آمایش در حیاتی یها رساختیز یآور تاب یتظرف شناخت

 که است این پژوهش اصلی الؤس راینببنا ؛است یآور تاب

         اهالواز        شالهر        کالالن     در       حیاتی   ی  ها       رساخت ی ز   ی   آور     تاب       ظرفیت   ،6 (RAC )   ی   آور     تاب    ری     سازگا   ة   چرخ     مدل    به      توجه    با -

  ؟   شود   ی م       تبیین       چگونه

 

 پژوهش نظري مبانی

 آمایش در توسعه منابع پذیری تحمل و مانایی به دستیابی راستای در راهبردی و کالن رویکردی و مفهوم یآور تاب

 به بخشی تحقق راستای در اثرگذار رهیافتی و بنیان عنوان به نآ یها ییدارا و شهری یآور تاب امروزه است. شهری

 طبیعی و انسانی بالیای از ناشی یها چالش و ها بحران مدیریت و کنترل تحلیل، ارزیابی، ةحوز در راهبردی ریزی برنامه

 و ها رساختیز اناییم ظرفیت هدف با را رانهیگ شیپ ةشد ریزی برنامه راهبردهای که است شهری پایدار آمایش راستای در

 و نیتر حساس از یکی یآور تاب رویکرد در .(17-11 :6917 ،علیزاده) دارد نظر در شهرها آمایش در توسعه منابع

 گوناگون منابع در که حیاتی یها رساختیز .ستشهرها در حیاتی یها رساختیز یآور تاب ةحوز ،ها حوزه نیتر یراهبرد

 یها رساختیز و ارتباطات ،انرژی اولیه، مواد ةکنند نیتأم یها رساختیز به     دتا عم ،دارند گوناگونی یها یبند دسته

 تا میالدی 13 ةده یلااو از .(Pursiainen, 2018: 633) شوند یم قلمداد شهرها در کالبدی و فیزیکی ابعاد ةدهند توسعه

 درواقع (.6 شکل) است کرده سپری را الگو تغییر سه حیاتی یها رساختیز از محافظت و ایمنی رویکرد اخیر، یها سال

 تجارت سازمان در ،افتاده اتفاق تروریستی حوادث از بعد که ها رساختیز از صرف یحفاظت رویکرد یک از فرایند این

 مناطق در را متعددی شهرهای که داده رخ طبیعی مخاطرات همچنین و 1330 سال در مادرید و 6119 سال در جهانی

 اآلن( تا 1363) حیاتی یها رساختیز در یآور تاب رویکرد (1333 اوایل تا -6113) داد یم رارق ریتأث تحت جهان مختلف

 (.Haghpanah, 2015: 16) است یافته تغییر مخاطرات از بعد و حین در بازیابی و جذب مانایی، ظرفیت به ویژه توجه با

                                                                                                                                                                              
1. Resilience Adaptive Cycle 
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 حیاتی هاي یرساختز از حفاظت در پارادایم تغییر تحول سیر .0 شکل

 Haghpanah, 2015 :نبعم

 

 و انسانی مخاطرات برابر در حیاتی یها رساختیز از نگهداری و حفاظت به مربوط مباحث در یآور تاب رویکرد غلبة با

 و شده ایجاد سخت شرایط برابر در زیرساختی یها ستمیس پذیری انعطاف و سازگاری ،مانایی ظرفیت به توجه طبیعی،

 یها مدل و توابع ،یممفاه ،میان این در است. یافته دوچندانی یتاهم اولیه حالت به برگشت و بازیابی و پاسخ زمان

 تا وقوع هنگام A ةنقط از موجود منحنی مانند) رخداد به واکنش و پاسخ زمان مدت و اهمیت که اند هشد تشریح گوناگونی

 برای نیاز مورد ةآستان حد و ها بیآس شدت و زیرساختی یها ستمیس در (1 شکل در B ةنقط در بازیابی به اقدام زمان

 .کنند یم بیان را بازیابی

 
 تهدید با مواجهه هنگام زیرساختی سیستم بازیابی فرایند و پاسخ ةنحو منحنی .1 شکل

 Ouyang et al., 2012 :منبع
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     خ رد سطح در چه و کشور یک عنوان به آن کالن سطح در چه ،سیستم یا نظام هر یها رساختیز که کرد اذعان باید

 درواقع دارند. عهده بر سیستم یا نظام آن در پویایی و حیات جریان هادام در حیاتی نقشی روستا یا شهر منزلة به آن

 برای باالیی حساسیت از که کرد قلمداد سیستم آن حیاتی یها انیشر مانند توان یم را سیستم یک یها رساختیز

 در ها آن فضایی ایمنی تأمین برای راهبردی یها یگذار استیس و یزیر برنامه نیازمند و بوده برخوردار پشتیبانی و حفاظت

 و کالبدی مباحث از فراتر را شهر یک حیاتی یها انیشر و ها رساختیز گرفته، صورت مطالعات به توجه با .ستشهرها

 بر مبتنی حیاتی یها انیشر و گاز( آب، )برق، انرژی بر مبتنی حیاتی یها انیشر ةعمد ةدست دو در توان یم ةدهند توسعه

 (.Collier & Venables, 2016: 322) کرد بندی تقسیم مخابرات( و ونقل حمل) ارتباطات

 اجراشده راهکارهای و بازسازی ةشیو حادثه، از بعد بازیابی راهکارهای و زمان ةانداز حوادث، برابر در واکنش نوع 

 ةدهند نشان آن، در ساختاری پویایی و عملکردی جریان داشتن دامها برای سیستم سازی آماده و حوادث آثار کاهش برای

 :6911 همکاران، و امیری) ردیگ یم قرار مدنظر کالن و     خ رد یها نظام در آن کارکرد و یآور تاب در که است ییها هیرو

 سازگاری ةچرخ تمسیس یک یآور تاب ظرفیت گیری اندازه برای دهش ارائه یها ارچوبچ و ها مدل نیتر مهم از یکی .(697

 در خطرات از تأثیرپذیری این کیفیت و متأثرشدن شدت سیستم، ظرفیت ،دارد اهمیت مدل این در آنچه .است یآور تاب

 یا سیستم آوربودن تاب به که ستا خطرات با سازگاری و مقاومت به رسیدن درنهایت و بحرانی شرایط از گذار سیر کنار

 در بار اولین برای (RAC) یآور تاب سازگاری ةچرخ مدل .(Peng et al., 2017: 89) دشو یم منجر آن آوربودن تاب غیر

 ارائه آمریکایی- کانادایی شناس زیست 6هولینگ ةنظری بسط و گیری بهره با و اکولوژیکی یها نظام یآور تاب مطالعات

 مخاطرات و ها شوک برابر در ها مستیس و منابع یآور تاب ظرفیت و سازگاری ،مرحله چهار قالب در ،مدل این در د.ش

 (.Fath et al., 2015: 23) (9 شکل) است شده ارزیابی و تشریح بیرونی

 

 
 

 (RAC) يآور تاب سازگاري ةچرخ مدل .1 شکل

 Fath et al., 2015: 23 :منبع

                                                                                                                                                                              
1.  Holling 
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 ظرفیت به اشاره r ةمنطق سیستم، یک یآور تاب ظرفیت گیری اندازه برای (RAC) یآور تاب سازگاری ةچرخ مدل در

 کند یم بیان را توسعه ظرفیت K ةمنطق .است نیاز منابع زیآم تیموفق عملکرد به مرحله این در موفقیت برای که دارد رشد

 را مانایی یا ماندن زنده ظرفیت، Ώة منطق .دارد نیاز ها ییدارا و اطالعات دهی خودسازمان به مرحله این در قرارگیری که

، αة منطق و است نیاز مورد سیستم اساسی کارکردهای و اطالعات از حفاظت، مرحله این در موفقیت برای .دهد یم نشان

ی احیا برای تالش و یادگیری نیازمند مرحله این در موفقیت .کند یم گوشزد را اساختاره تجدید و بازیابی ظرفیت

 با مواجهه از حاصل خروجی یآور بتا سازگاریة چرخ در درواقع .(Fath et al., 2015: 24) است ناکارآمد ساختارهای

 از فهم و دسترسی دستاورد، اولین داشت. خواهد پی در را دستاورد نوع سه بحران با مواجهه کیفیت البته و بحران

 به دسترسی دوم دستاورد کند. تحمل را بحرانی شرایط ها آندلیل  بهد بای سیستم کهاست  کلیدی و اساسی یها ارزش

 بعدی خطرات با سیستم یها تیظرفکردن سازگار سوم دستاورد و است اجتماعی نظام یا سیستم توضعی در جدیدی تعادل

 را ظرفیت نوع چهار آن متعاقب و وضعیت نوع چهار مدل، این در سیستم منابع تحلیل (.Peng et al., 2017: 90) است

 د.طلب می

 آغاز که مرحله این در است. معروف فروپاشیة لمرح به که است Ώة مرحل در شرایط بدترین، مراتبی سلسله حالت در 

 مرحله، این از بعد .هستند 6مانایی ظرفیت ایجاد نیازمند سیستم ییها ییدارا و بعامن ،است بحران در سیستم قرارگیری

 و بازیابی نیازمند آن منابع و سیستم، مرحله این در دارد. اشاره مجدد دهی سازمانة مرحل به که دارد قرار αة مرحل

 از بعد، مرحله این در دارد. شهرت یور بهرهة مرحل به r ةمرحل .هستند ساختاری امکانات و شرایط به مجدد ساختاردهی

 مرحله این بنابراین؛ کنند یم آغاز را خود ساختاری و کارکردی رشد آنة دهند تشکیل اجزای و منابع و سیستم بازیابی،

 این در .است تعادلة مرحل kیعنی  نهاییة مرحل .است ساختاری کمی تقویت و رشد بر مبتنی یها تیظرف ایجاد نیازمند

 ظرفیت دارند. پایداری و تعادلدر عملکرد و ساختار خود  سیستم منابع نوعی به ودارد  قرار اوج نهایت در ساختار، مرحله

 بود. خواهد است رشد از فراتر که توسعه بر مبتنی یها یتوانمند و توسعه یها انیبن ارتقاینیز  نیاز مورد

 

 پژوهش روش

 -توصیفی» صورت به شناسی روش لحاظ به و «یا توسعه -کاربردی» یا مطالعه ناسیش هدف لحاظ به حاضر ةمطالع

 ،علمی اسناد به مراجعه صورت به پایه متن اسنادی روش از پژوهش توصیفی یها داده گردآوری برای .است «تحلیلی

 اطالعات گردآوری برای است. شده استفاده خارجی و داخلی پژوهشی - علمی مجالت وآرشی یا یا کتابخانه و پژوهشی

 هدف درواقع است. شده استفاده پرسشنامه ابزار صورت به پیمایشی روش از پژوهش ماهیت به توجه با پژوهش تحلیلی

 شهر کالن در حیاتی یها ساختریز، موجود وضع ارزیابی برای معیار یها شاخص شناسایی با که بود این کار این از اصلی

 مدل از مرحله کدام در یها رساختیز از هریک (RAC) یآور تاب سازگاریة چرخ مدل قالب در کهشد  مشخص اهواز

 دارند. قرار یآور تاب برای ها آن ظرفیت شناخت برای

 صورت بدین است. شده انجام هدفمند یریگ نمونه با و دلفی روش به و بخش دو در پژوهش پیمایشیة مرحل بنابراین

                                                                                                                                                                              
1. Survive 



 0019   ...يشهر یاتیح يها رساختیز يآور تاب تیو شناخت ظرف لیتحلعلیزاده: 

 گردآوری راستای در پژوهش موضوع با مرتبط 6خبره و کارشناس 61 دیدگاه از هدفمند گیری نمونه روش با ابتدا که

، دمجد دهیسازمان، فروپاشی یعنی نآ ةمرحل چهار در و یآور تاب سازگاریة چرخ قالب در ظرفیت سنجش یها شاخص

 یآور تاب ظرفیت تعیین برای 1کارشناس 633 نظرات از گیری بهره مدوة مرحل .شد اقدام بهره وری و تعادل

 یها شاخص براساس ونقل( حمل و مخابرات) یارتباط و گاز( و برق آب،) یانرژ بخش دو در حیاتی یها رساختیز

 موجود وضعیت کننده تعیین های شاخص روی کارشناسان توافق و اجماع میزان ارزیابی برای بود. شده شناسایی

 نظرات تحلیل برای درنهایت .شد استفاده SPSS-21 افزار نرم قالب در کندال هماهنگی ضریب از حیاتی یها رساختیز

 به شباهت شاخص مدل از ها نآ یآور تاب ظرفیت منظر از ها رساختیز وضعیت بندی رتبه و کارشناسان توسط شده ارائه

 .شد استفاده (FTOPSIS) یفاز آل ایدهة گزین

 

 
 پژوهش مفهومی مدل .4 شکل

                                                                                                                                                                              
و  یشهرساز یمهندس غیرعامل، پدافند شهری، ریزی و برنامه یاجغراف یها در رشته دانشگاه استاداننفر از  61مرحله،  ینپژوهش در ا گیری تصمیم تیم. 6

 یآور تاب یدر مدل سازگار ها ساختیرز یآور تاب یتظرف یلتحل یمبنا برا یها شاخص یگردآور یها برا نآ یدگاهعمران بودند که از د یمهندس ینهمچن
 استفاده شده است.

  راه و سازمان شهری، ونقل حمل سازمان آبفا، شرکت برق، و آب سازمان کارشناسان دانشگاه، استادان مرحله را این در پژوهش گیری تصمیم تیم. 1
 .دهند یم یلشهر اهواز تشک کالن گانة مناطق هشت های یو شهردار یشهرساز
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 پژوهش يها شاخص

 متعددی تحقیقات در گوناگونی یها شاخص و ها مؤلفه، شهرها در حیاتی یها رساختیزة حوز در یآور تاب ارزیابی برای

 (.6 جدول) استها اتکا شده  به آن و ارزیابی

 

 مطالها  پیشینهاي حیاتی در آوري زیرساختگزیده اي از مؤلفه ها و شاخص هاي تحلیل تاب .0 جدول

 تشریح شاخص منبع

 همکاران، و اویانگ
1361 

، زیرساختی جذب ظرفیت، زیرساختی مقاومت ظرفیت
 زیرساختی بازتوانی ظرفیت

 و گاز آب،، برق) یاتیح های یرساختز ساختاری مقاومت میزان
 در تغییرات تحمل و جذب میزان، حوادث برابر در (مخابرات

 حالت به بازگشت برای شده سپری زمان مدت، حیاتی های یرساختز
 شرایط بهبود برای زمان و توانایی میزان اولیه،

 ،یاماگاتا و شریفی
1361 

 سیستم خارجی ظرفیت، تنوع، مندی انعطاف، پذیری جذب
 و ارتباط میزان بحرانی، حاالت کردن سپری برای توانمندی میزان
ی ها شوک و یراتیتغ جذب نامیز، یا شبکه ساختاری بستگی هم

 بازیابی زمان سرعت، عددی و طراحی تنوع، خارجی
 همکاران، و گرنای

1361 
 کارکردی بستگی هم، فیزیکی ساختار، زیرساختی شبکه

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

 همکاران، و نگ
1361 

 ساختاری کیفیت، ساختاری طراحی، مصرف تراکم
 طراحی کیفیت، شبکه فضایی اشغال سطح، جمعیت پوشش میزان

 زیرساختی شبکه کارکردی قدمت، زیرساختی شبکه

 لینگ، و هوآنگ
1361 

 بازیابی ظرفیت، سازگاری ظرفیت، جذب ظرفیت
، ها شوک و ها یبآس تحمل توانایی ،ها یرساختز فضایی توزیع
 شرایط به تبازگش زمان، زیرساختیة شبک پایش و کنترل، مدیریت

 اولیه حالت از بهتر شرایط ارتقای زمان، اولیه

 و زاده رمضان
 6919 همکاران،

 ساختاری کیفیت پذیری، دسترسی
 خدمات به دسترسی، آب گاز، برق، های یرساختز به دسترسی
 کیفیت، ونقل حمل های یانشره ب دسترسی، مخابراتی و ارتباطی

 ساختاری پذیری تطبیق و جذب

 جاه،فیروز شکری
6911 

 پذیری دسترسی، مصرف تراکم، ساختاری کیفیت
 استحکام و طراحی کیفیت، حیاتی های یرساختز به دسترسی

 و سطح زیرساختی،ة شبک عمر و قدمت، حیاتی های یرساختز
 زیرساختیة شبک مصرفة سران

 و نامجویان
 6911 همکاران،

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

 خارجیو  داخلی یها شوک برابر در پذیری تحمل توان
 و تنوع اختصاص، خارجی یها شوک جذب ظرفیت، ها یرساختز

 زیرساختیة شبک طراحی کیفیت، زیرساختی پشتیبانی یها برنامه
 

 با رتبطم نظری محتوای تحلیل از بعد موضوعة کنند تبیین نهایی یها شاخص گردآوری برای، پژوهش این در

 استفاده هدفمند گیری نمونه با و دلفی روش به ،مطلع کارشناس و خبره 61 دیدگاه از ،آن یها شاخص و شهری یآور تاب

 از ها آن اهمیت و شهری یها رساختیز موجود وضع ةکنند بیان که بود ییها شاخص گردآوری هدف ،مرحله این در شد.

 ضریب روایی د وانجامی نهایی شاخص 1 شناسایی به نهایی راند که شد انجام راند دو در تحلیل این باشد. یآور تاب منظر

 ،71/3 ییدارا یا شبکه ساختار ،19/3 اجماع و روایی ضریب با ییدارا یرگذاریتأث زانیم اند از: ها عبارت این شاخصشد. 

 و روایی ضریب ةمحاسب برای .11/3 ییدارا مصرف ةسران و 16/3 با ییدارا یمصرف تیاهم ،11/3 ییدارا یکالبد پوشش

 این در درواقع .شد استفاده SPSS 21 افزار نرم قالب در 6کندال )هماهنگی( روایی ضریب از کارشناسان اجماع درصد

 داشتند. 7/3 از بیش میزانی که گرفتند قرار دییتأ مبنای یضرایب ،مرحله

                                                                                                                                                                              
1. Kendall W 



 0000   ...يشهر یاتیح يها رساختیز يآور تاب تیو شناخت ظرف لیتحلعلیزاده: 

 ها آن روایی و پژوهش يها شاخص .1 جدول

 شاخص
 روایی ضریب

 اول دران در

 روایی ضریب

 دوم راند در

 19/3 71/3 دارایی تأثیرگذاری میزان
 71/3 76/3 دارایی یا شبکه ساختار
 11/3 71/3 دارایی کالبدی پوشش
 16/3 10/3 دارایی مصرفی اهمیت
 11/3 71/3 دارایی مصرف ةسران

 

 (FTOPSIS) فازي آل ایده ةگزین به شباهت مدل عملکردي ساختار

 چالن  توسط بار اولین که است فازی تاپسیس یا فازی آل ایده ةگزین به شباهت مدل ،حاضر پژوهش در اررفتهک به تکنیک 

 هالا  داده تحلیالل  و تجزیاله  برای مرحله چند از مدل این .شد ارائه گزینه m با معیار n ةدربار گیری تصمیم برای 6هوانگ و

 بالرای  مثلثالی  فالازی  اعداد از اگر .است تصمیم ماتریس شکیلت مدل این در اول ةمرحل (.01 :6911 عطایی،) برد یم بهره

 بود. خواهد   ̃  = (       ,   ,) صورت به آن عملکرد شود، استفاده تکنیک این در تحلیل

 

 
 فازي محیط در مثلثی اعداد عضویت تابع .1 شکل

 

 اسالتفاده  امالر  ایالن  باله  حصالول  بالرای  زیر روابط از که بود هدخوا معیارها وزن ماتریس تعیین مدل نیا در دوم ةمرحل

 .شود می
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 .شود یم انجام ریز روابط به توجه با مرحله نیا که است یفاز میتصم سیماتر یسازاسیمقیب سومة مرحل

                                                                                                                                                                              
1.  Chen & Hwang 
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   =         بالالاال روابالالط در
   =           همچنالالین و  

 مالالاتریس بالالاال روابالالط بالاله توجالاله بالالا بالالود. خواهالالد  

 :دشو می تشکیل زیر ةرابط از استفاده با درمجموع که آمد خواهد دست هب (̃ ) فازی ةشد اسیمق یب

  ... :1,2,3... 
ij

R m n i mr  

 در که است منفی ةجنب با ییها شاخص و مثبت ةجنب با ییها شاخص محاسبه مورد یها شاخص میان در چهارم ةمرحل

 .شود می استفاده زیر روابط از ترتیب به ها بدان شده داده اختصاص یها وزن ةمحاسب برای پژوهش مدل
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 استفاده با ترتیب به حاالت این .است 1فازی آل هدیا ضد و 6فازی آل ایده به نزدیکی ةمحاسب مدل این در پنجم ةمرحل

 .شود می محاسبه زیر روابط از

* * **
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 ̃ روابط این در
 ̃ و ها شاخص مقادیر بهترین  

 بود. خواهد ها شاخص برای مقدار بدترین  

 شالده  اسالتفاده  هالا  آن بالرای  زیالر  روابط از ترتیب به که بود خواهد منفی و مثبت آل ایده از هفاصل ةمحاسب ششم ةمرحل
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 .است زیر ةرابط از استفاده با که بود خواهد شباهت شاخص ةمحاسب مدل این در آخر ةمرحل
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1.  Fuzzy Positive Ideal Solution (FPIS) 
2. Fuzzy Negative Ideal Solution (FNIS) 



 0001   ...يشهر یاتیح يها رساختیز يآور تاب تیو شناخت ظرف لیتحلعلیزاده: 

 مطالهه مورد قلمرو و محدوده

       طالول    ة   قال  ی  دق    03   و        درجاله     01   و   ی    شمال     عرض   ة  یق  دق    13   و      درجه    96    در           جغرافیایی     نظر    از         خوزستان       استان      مرکز       عنوان   ه ب       اهواز     شهر     کالن

        دلیالل       باله     (. 1       شالکل  )       اسالت          تهالران     از    پس      یران ا    یع  وس     شهر    ین   دوم      مربع         کیلومتر     113       مساحت    با     شهر     کالن    ین ا      است.       گرفته      قرار   ی   شرق

       ایالن    ة    توسع   ی  ها      شران ی پ       عنوان    به    که       حیاتی   ی  ها       رساخت ی ز    به      توجه      شهر،     کالن     این      مرزی        موقعیت   و              ژئواستراتژیک        موقعیت    در   ی ر ی     قرارگ

         تهدیدات   و      مرزی        موقعیت    از     غیر     شهر     کالن     این    که     کند   ی م      پیدا       ضرورت      وقتی    له ئ  مس     این      است.       ضروری      امری   ،    شوند   ی م        قلمداد     شهر     کالن

       اتفاق      6911     سال    در    که          ریزگردها   ة    پدید    یا      جاری     سال       اوایل    در      آنچه       مانند   یا      سیل           ؛ از قبیل   است      مواجه        طبیعی         تهدیدات    با          احتمالی،        انسانی

   و    آب      جمله    از       انرژی   ی  ها    ان ی  شر      مکرر      قطعی    به    که     هوا       فرسای      طاقت       گرمای    یا   ،      انداخت     کار    از    را     شهر         ارتباطی   و       انرژی   ی  ها    ان ی  شر   و       افتاد

  .       منجر شد     شهر     کالن     این    در     برق

 

 
 اهواز رشه کالن جغرافیایی موقهیت .1 شکل

 نگارندگان ترسیم و ویرایش :منبع

 

 نقاط نیتر مهم .ندارد آورانه تاب و مناسب برخورداری و توازن اهواز شهر کالن حیاتی یها رساختیز ةزمین در

 اطالعات با مطابق است. آب منابع و ها خانه تصفیه شهر، این در آب حیاتی زیرساخت ةزمین در شهر پذیر آسیب

 غدیر رسانی آب طرح از اهواز در مصرفی آب درصد 13 حدود اهواز، شهر کالن فاضالب و آب مانساز از شده دریافت

 دیگر درصد 63 و کارون ةرودخان از اهواز آب درصد 93 همچنین .ردیگ یم سرچشمه کرخه منبع از که شود یبرداشت م

 ةخان تصفیه راه، ملی 6 ةشمار ةخان تصفیه د،آبا کیان ةخان تصفیه 1 توسط شده برداشت آب .شود یم برداشت حیات آب از نیز
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 شود یم تصفیه هیدیحم و مالثانی شیبان، ةخان تصفیه مهزیار، ابن علی ةخان تصفیه گلستان، ةخان تصفیه کارون، شهر

 یها پست ،راهبردی یها ییدارا نیتر مهم برق، حیاتی زیرساخت ةزمین در (.6911 اهواز، شهر فاضالب و آب سازمان)

 تأمین برای هستند. حوادث برابر در باال یآور تاب نیازمند که شوند محسوب می برق نیتأم های نیروگاه و برق یفشارقو

 داخل در )زرگان( مدحج شهید برق تولید نیروگاه یعنی ،ها آن از یکی که دارد وجود نیروگاه دو اهواز شهر کالن برق

 عملکردی ةمحدود از بیرون که است رامین نیروگاه یعنی دیگری و دارد قرار شهر کالن این خدماتی و عملکردیة محدود

 .است اهالواز شرقی شمال در ویس شهالر و کارون ةرودخان مجاورت در و مسجدسلیمان - اهواز جاده 13 کیلومتر در شهر

 است انسانی و یطبیع تهدیدات برابر در آن برای ویژه تمهیدات نیازمند، کشور حرارتی نیروگاه ترین بزرگ رامین نیروگاه

 (.6911 خوزستان، استان برق و آب )سازمان

 که است اهواز شهر کالن در یرساختیز یها ییدارا ینپرخطرتر از یکی عنوان به ییدارا ینا گاز زیرساختی دارایی

 باشد. هداشت شهر کالن ینا یبرا یجان و یمال لحاظ از ناپذیری جبران عواقب تواند یم انفجار و یدتهد هرگونه درصورت

 با شبکه قسمت .است PSI 13 ینهمچن و PSI، 113 PSI 033 ةطبق سه در نآ فشار یزانم به توجه با یرسان گاز ةشبک

 گاز برای باال یآور تاب با نواحی این که است شهر یشرق سمت به غرب سمت از یجنوب یها بخش در گاز یباال فشار

 به توجه با .است شهر کالن این در حیاتی یها رساختیز از دیگر از ییک مخابرات حیاتی زیرساخت .بود خواهند نیازمند

 نفت ملی شرکت مخابرات دکل و خوزستان استان برق و آب سازمان دکل یعنی ،مخابراتی دکل دو موجود اطالعات

 یها ییدارا نیتر مهم از ،دارند قرار اهواز شهر کالن شهری 0 و 7 ،1 ،6 مناطق در که مخابراتی مرکز 1 همچنین و ایران

 .هستند باال یآور تاب نیازمند و کنند یم نیتأم را شهر ارتباطات که هستند شهر کالن این در مخابرات زیرساختی ةشبک

 زیرساختی، فرسودگیدلیل  به اهواز شهر در که است مهم حیاتی یها رساختیز از دیگر یکی شهری ونقل لحم درنهایت

 .است پذیر آسیب بسیار شهر یا هیحاش یها بخش و مرکز درویژه  به طبیعی یها بحران هنگام گرفتگی خاک و گرفتگی آب

 ةدرج یها یاتیح و ها بزرگراه از اعم ونقل حمل ةشبک عملکردی مراتب سلسله یادشده ةلئمس بر عالوه یآور تاب نگاه از

 .کنند مختل را شهر زندگی دنتوان یم آسیب درصورت که برخوردارند باالیی تیاهم از یک

 

 پژوهش هاي یافته

 ییعن معیار، شاخص پنج به توجه با اهواز شهر کالن زیرساختی یها ییدارا شد تالش پژوهش یها داده تحلیل ةمرحل در

 یدارای مصرف ةسران و دارایی مصرفی اهمیت ،دارایی کالبدی پوشش ،دارایی یا شبکه ساختار ،دارایی تأثیرگذاری میزان

 یادشده ةگان پنج هایمعیار یها شاخص درواقعشدند.  تحلیل (RAC) یآور تاب سازگاری ةچرخ لمد ةچهارگان مراحل در

 برق، گاز، آب، زیرساختی یها ییدارا عملکردی و ساختاری موجود وضع به توجه با و کارشناسان نظرات از استفاده با

 آن ةمرحل چهار در یآور تاب مدل قالب در ها ییدارا این از هرکدام تا شد تدوین اهواز شهر کالن در نقلو حمل و مخابرات

 ها آن نیاز مورد ظرفیت و شوند ارزیابی (k) تعادل و حفاظت و (Ώ) فروپاشی (،r) مجدد دهی سازمان (α) وری بهره یعنی

 مدل قالب در و تبدیل مثلثی فازی اعداد به بعدی ةمرحل در لیکرت طیف قالب در شده داده یها وزن .شود شناسایی

 است. شده تحلیل فازی آل ایده ةگزین به هتشبا



 0001   ...يشهر یاتیح يها رساختیز يآور تاب تیو شناخت ظرف لیتحلعلیزاده: 

 پژوهش يها شاخص به گذاري ارزش براي مثلثی فازي اعداد .1 جدول

 فازي ارزش میزان ها شاخص اهمیت

 6 ،6 ،9 ضعیف خیلی
 6 ،9 ،1 ضعیف
 9 ،7،1 متوسط
 1 ،7 ،1 مناسب

 7 ،1 ،1 مناسب خیلی

 0119 عطایی، :منبع

 

 پرداخته پژوهش یها داده تحلیل به شد سعی (FTOPSIS) یفاز ال دهیا ةگزین به شباهت لمد از استفاده با ادامه در

 آمده معیار شاخص پنج قالب در فروپاشی ةمرحل برای فازی ةشد مقیاس بی ماتریس ةنمون 0 جدول در فرایند این در شود.

 است.

 0(Ώ) یفروپاش مرحله براي فازي ةشدمقیاسبی ماتریس .4 جدول

 یرگذاريأثتمیزان  

 یرساختز

 يا ساختار شبکه

 یرساختز

 يپوشش کالبد

 یرساختز

 یمصرف یتاهم

 یرساختز

مصرف  ةسران

 یرساختز

 1/3 17/3 1/3 1/3 11/3 7/3 1/3 71/3 1/3 1/3 1/3 9/3 1/3 17/3 1/3 برق 

 1/3 11/3 1/3 1/3 7/3 1/3 1/3 11/3 1/3 1/3 7/3 9/3 1/3 70/3 9/3 آب

 1/3 11/3 9/3 1/3 16/3 1/3 1/3 76/3 1/3 1/3 1/3 9/3 7/3 16/3 6/3 گاز

 1/3 76/3 9/3 1/3 10/3 9/3 1/3 16/3 1/3 1/3 1/3 6/3 7/3 19/3 9/3 مخابرات

 1/3 76/3 1/3 1/3 76/3 9/3 1/3 11/3 9/3 1/3 7/3 9/3 1/3 10/3 9/3 نقل و حمل

 0199 منبع: یافته هاي پژوهش،

 

 برای فازی دار وزن مقیاس بی ماتریس تشکیل به فازی آل ایده ةگزین به شباهت مدل ساختار به توجه با و ادامه در

 نمونه عنوان به موجود، وضع معیار شاخص پنج قالب در که اقدام شد یآور تاب سازگاری ةچرخ مدل ةچهارگان مراحل

 است. آمده فروپاشی ةمرحل در حیاتی زیرساخت پنج برای

 

 (Ώ) یفروپاش مرحله براي فازي موزون ةشد مقیاسبی ماتریس .1 جدول

 

 یرگذاريتأثمیزان 

  یرساختز

 يا ساختار شبکه

  یرساختز

 يپوشش کالبد

  یرساختز

 یمصرف یتاهم

  یرساختز

مصرف  ةسران

  یرساختز

 16/3 77/3 91/3 16/3 71/3 01/3 16/3 76/3 91/3 16/3 70/3 16/3 16/3 71/3 91/3 برق 

 16/3 01/3 11/3 16/3 01/3 11/3 16/3 01/3 11/3 16/3 01/3 61/3 16/3 11/3 61/3 آب

 17/3 31/3 39/3 17/3 31/3 31/3 17/3 37/3 31/3 17/3 31/3 39/3 17/3 31/3 36/3 گاز

 01/3 16/3 39/3 01/3 61/3 39/3 01/3 61/3 31/3 01/3 61/3 36/3 01/3 61/3 39/3 مخابرات

 19/3 91/3 61/3 19/3 91/3 31/3 19/3 96/3 31/3 19/3 91/3 31/3 19/3 91/3 31/3 نقل و حمل

 0199 پژوهش، هاي یافته :منبع

                                                                                                                                                                              
ها در این بخش  بودن جدول ی در قالب پنج مؤلفة ارزیابی وضع موجود انجام شده است که با توجه به طوالنیآور تاباین مرحله برای تمامی مراحل مدل . 6

 آورده شده است. ها آنی از ا نمونه
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 وضع یها سنجه قالب در یآور تاب مدل ةچهارگان مراحل برای فازی دار وزن مقیاس بی ماتریس ةمحاسب از بعد

 برای (  ) مثبت آل دهیا از فاصله شاخص ةمحاسب و نویسی برنامه به شد سعی حیاتی یها رساختیز موجود

 آل دهیا از فاصله شاخص همچنین و (RAC) یآور تاب سازگاری ةچرخ مدل مراحل از هرکدام در حیاتی یها رساختیز

 است. شده تشریح پایین ةگانچهار ینمودارها قالب در مرحله این نتایج که شد اقدام ها آن از هرکدام برای (  ) منفی

 

 
 فروپاشی ةمرحل در منفی و مثبت آل یدها از فاصله يها شاخص نمودار .1 شکل

 0199 پژوهش، هاي یافته :منبع

 

 در دهد یم نشان حیاتی یها رساختیز برای یفروپاش ةمرحل در یمنف و مثبت آل دهیا از فاصله یها شاخص نمودار

را  مثبت آل ایده از اصلهف بیشترین گاز حیاتی زیرساخت و مثبت آل ایده با فاصله کمترین برق حیاتی زیرساخت ،مرحله این

 سازگاریة چرخ در اهواز شهر کالن حیاتی یها رساختیز برای مرحله این در حالت بهترین و ینتربد ترتیب به که دارند

 .است یآور تاب
 

 
 مجدد دهی سازمان ةمرحل در منفی و مثبت آل یدها از فاصله يها شاخص نمودار .1 شکل

 0199 پژوهش، هاي یافته :منبع



 0001   ...يشهر یاتیح يها رساختیز يآور تاب تیو شناخت ظرف لیتحلعلیزاده: 

 فروپاشی، ةمرحل با مطابق ،مجدد یدهسازمان ةمرحل در یمنف و مثبت آل دهیا از فاصله یها شاخص نمودار اسبراس

 که را دارند مثبت آل دهیا از فاصله نیشتریب گاز حیاتی رساختیز و مثبت آل دهیا با فاصله نیکمتر برق حیاتی رساختیز

 ةچرخ در اهواز شهر کالن حیاتی یها رساختیز یبرا مجدد دهی سازمان ةمرحل در حالت نیبهتر و نیتربد بیترت به

  .است یآور تاب یسازگار
 

 
 يور بهره ةمرحل در منفی و مثبت آل یدها از فاصله يها شاخص نمودار .9 شکل

 0199 پژوهش، تحلیلی هاي یافته :منبع

 

 در دهد یم نشان حیاتی یها اخترسیز برای وری بهره ةمرحل در یمنف و مثبت آل دهیا از فاصله یها شاخص نمودار

 آل ایده از فاصله بیشترین برق حیاتی زیرساخت و مثبت آل ایده با فاصله کمترین مخابرات حیاتی زیرساخت مرحله، این

 البته و وری بهره ةمرحل در انتظار مورد یها تیظرف به مخابرات حیاتی زیرساخت نیازمندی مرحله این .را دارند مثبت

 .است نظر مورد یها تیظرف به مرحله این در برق حیاتی زیرساخت نداشتن اولویت

 

 
 تهادل مرحله در منفی و مثبت آل یدها از فاصله يها شاخص نمودار .01 شکل

 0199 پژوهش، هاي یافته :منبع
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 نیا در دهد یم نشان حیاتی یها رساختیز یبرا تعادلة مرحل در یمنف و مثبت آل دهیا از فاصله یها شاخص نمودار

 مثبت آل دهیا از فاصله نیشتریب گاز حیاتی رساختیز و مثبت آل دهیا با فاصله نیترکم نقل و حمل حیاتی رساختیز مرحله،

 البته و یور بهره ةمرحل در انتظار مورد یها تیظرف به ونقل حمل حیاتی رساختیز یازمندین مرحله نیا .را دارند

 از فاصله یها شاخص ةمحاسب از بعد .است نظر مورد یها تیظرف به مرحله نیا در گاز یاتیح رساختیز نداشتن تیاولو

 گاهیجا نییتب یبرا موجود وضع به توجه با را یاتیح یها رساختیز تیوضع که یمنف آلدهیا از فاصله و مثبت آل دهیا

 یینها شباهت خصشا ةمحاسب به ،است کرده حیتشر (RAC) یآور تاب یسازگار ةچرخ مدل ةگانچهار مراحل در ها آن

 یمنف با مثبت از آل دهیا شاخص مجموع بر یمنف ال دهیا از فاصله شاخص نسبت قالب در مرحله نیا .شد اقدام (   )

 .شد لیتحل و یسینو برنامه

 

 آوريتاب سازگاري ةچرخ در مدل حیاتی هاي یرساختز براي نهایی فازي شباهت شاخص ةمحاسب .1 جدول

 

 تهادل وري بهره مجدد دهی سازمان فروپاشی

                

 167/3 6117/3 7311/3 7371/3 برق

 9366/3 0071/3 1111/3 1101/3 آب

 6110/3 1799/3 6911/3 6061/3 گاز

 1711/3 7667/3 1711/3 1116/3 مخابرات

 731/3 1711/3 0960/3 0910/3 نقل و حمل

 0199 ژوهش،پ هاي یافته :منبع

 

 قرار سیستم( فروپاشی )مرحله Ώ ةمرحل در سیستم بحران، شروع با ،یآور تاب سازگاری ةچرخ مدل با مطابق

 همچنین و آن کالن کارکرد در که است متزلزل و ضعیف ساختاری و کارکرد دارای سیستم ،مرحله این در .ردیگ یم

 اضطراری وضعیت در بحران شروع با که طوری به ؛است آشکار متعددی یها ضعف و یتوازن بی زیرمجموعه اجزای کارکرد

 معیار یها شاخص براساس برق حیاتی زیرساخت ،1 جدول فازی نهایی تحلیل نتایج با مطابق .ردیگ یم قرار بحرانی یا

 ایجاد روپاشیف ةمرحل در زیرساخت این نیاز مورد ظرفیت بنابراین ؛دارد قرار مرحله این در اهواز شهر کالن در وجود وضع

 ،مرحله این در دارد. قرار سیستم( مجدد دهی سازمان ة)مرحل α ةمرحل بحران، اثرات کاهش با .است مانایی ظرفیت

 و ساختاری جدید آرایش و دهی سازمان و است افتاده اتفاق یها بحران و وقایع از بازیابی ظرفیت ایجاد نیازمند سیستم

 باشد. مهم بسیار سیستم ساختاری و کارکردی حیات برای تواند یم داده بروز عفض نقاط از اندوزی تجربه با عملکردی

 قرار اول اولویت در مرحله این در اهواز شهر کالن در برق حیاتی زیرساخت اول، ةمرحل مانند ،1 جدول نتایج با مطابق

 این باالی ضعف و حساسیت کهست ا نیاز نیز بازیابی ظرفیت ایجاد به مانایی، ظرفیت به نیاز بر عالوه و است گرفته

 این در که است سیستم یور بهره ةمرحل یعنی r ةمرحل سوم ةمرحل .دهد نشان می اهواز شهر کالن دررا  حیاتی زیرساخت

 با مطابق کند. شروع را ساختاری و کارکردی رشد تواند یم سیستم نیازها سازی برطرف و تقویت ،شرایط پایش با مرحله

 قرار مرحله این در اهواز شهر کالن در موجود معیار یها شاخص به توجه با مخابرات حیاتی زیرساخت ،دهآم دست به نتایج

 در بیشتر هرچه یآور تاب برای آن ابزارهای و ها رساختیز کمی رشد و تقویت نیازمند زیرساخت این ؛ یعنیدارد
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 سازگاری ةچرخ مدل نهایی ةمرحل کهر دارد قرا سیستم تعادل لةمرح یعنی K ةمرحل درنهایت .است اهواز شهر کالن

 و توازن دارای خرد سطح در آن ةزیرمجموع و کالن سطح در سیستم آن در و است یآور تاب نهایت مرحله این ست.ا

 .است کیفی لحاظ به توسعه یها تیظرف ایجاد نیازمند مدنظر زیرساخت شرایط این با .است ساختاری و کارکردی تعادل

 این در اهواز شهر کالن در ونقل حمل حیاتی زیرساخت ،ها رساختیز سایر با مقایسه در و آمده دست به ایجنت به توجه با

 .است آن کیفی ةتوسع بر مبتنی یها تیظرف ایجاد نیازمند و دارد قرار مرحله

 

  ي ر ی گ    جه ی  نت

ویژه  به سخت شرایط و ها بحران برابر در توسعه یها ییدارا و منابع پایداری سنجش برای راهبردی رویکردی یآور تاب امروزه

 اهمیت و پیچیدگی به توجه با و ها ییدارا نیتر یاتیح عنوان به حیاتی یها رساختیز میان، این در .ستشهرها فضایی ةگستر در

 و گیری اندازه برای شده ارائه یها مدل نیتر یکاربرد از یکی دارند. نیاز یآور تاب بهازپیش  بیش شهرها، در ها آن کارکردی

 )فروپاشی، وضعیت چهار در که است (RAC) یآور تاب سازگاری ةچرخ مدل سیستم، یک یآور تاب ظرفیت ارزیابی

 مانند آن اجزای و سیستم یک یها یازمندین و یآور تاب ظرفیت ارزیابی به تعادل( و رشد() یور بهره مجدد، یده سازمان

 این .پردازد یم نآکردن  ورآ  تاب راستای در ها قوت تقویت و ها ضعف جبران راستای در ریزی برنامه برای حیاتی یها رساختیز

 شهر کالن در حیاتی یها رساختیز که داد نشان ،است نیز پژوهش این نوآوری که مدل این براساس بار اولین برای ،پژوهش

 وضعیتی دارد.چه  نآ یها یازمندین و یآور تاب ظرفیت منظر از ،مطالعه مورد بستر عنوان به اهواز

 شهرهای از یکی عنوان به اهواز شهر کالن در حیاتی یها رساختیز یآور تاب ارزیابی اهمیت به توجه با 

 مدل از بار اولین برای پژوهش این در ،این شهر هوایی و آب خاص شرایط و آن مرزی تیموقع و کشور ژئواستراتژیکی

 در حیاتی یها رساختیز یآور تاب ظرفیت و جایگاه شناسایی به آن قالب در و استفاده (RAC) یآور تاب سازگاری ةچرخ

 بود: زیر نکات حاوی آمده دست به نتایج شد. پرداخته شهر کالن این در ارتباطات و انرژی بخش دو

 ،دارایی ای شبکه ساختار ،دارایی تأثیرگذاری میزان شاخص پنج کارشناسان دیدگاه از و هدفمند دلفی روش براساس

 موجود وضع و اهمیت ارزیابی های شاخص عنوان به دارایی مصرف ةسران و دارایی مصرفی اهمیت ،دارایی البدیک پوشش

این  در ،ها شاخص این اساسرب درواقع .شدند شناسایی (RAC) یآور تاب سازگاری ةچرخ قالب در زیرساختی های دارایی

 ةچرخ مدل قالب در اهواز شهرکالن در ارتباطی و انرژی حیاتی های زیرساخت ظرفیت و جایگاه ارزیابی وهشژپ

 ای شبکه ساختار ،19/3 اجماع و روایی ضریب با دارایی تأثیرگذاری میزان که درحالی صورت گرفت؛ یآور تاب سازگاری

 روایی ضریب 11/3 دارایی مصرف ةسران و 16/3 با دارایی مصرفی اهمیت ،11/3 دارایی کالبدی پوشش ،71/3 دارایی

 .شدند شناسایی

 سازگاری ةچرخ ةچهارگان مراحل قالب در (برق و گاز آب،) انرژی حیاتی های زیرساخت جایگاه و اهمیت تحلیل

 وضعیت تعیین شاخص پنج براساس (k) تعادل و (r) وری بهره ،(α) مجدد دهیسازمان ،(Ώ) فروپاشی یعنی یآور تاب

 های شاخص به توجه با اهواز شهرکالن در برق حیاتی زیرساخت که داد نشان حیاتی های زیرساخت اهمیت و موجود

 وزن 7311/3 با و (Ώ) فروپاشی ةمرحل در نهایی فازی شباهت وزن 7317/3 کسب با موجود، وضع ارزیابی ةگان پنج
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 نای در قرارگرفتن .ندارد مطلوبی وضعیت و دارد قرار اول اولویت در (α) مجدد یده سازمان ةمرحل در نهایی فازی شباهت

 از حفاظت برای الزم تمهیدات اجرای به اقدام و به عبارت دیگر مانایی ظرفیت ایجاد نیازمند زیرساخت این یعنی مراحل

 .است بازیابی ظرفیت به نیاز قالب در کارکردی و ساختاری مجدد یده سازمان البته و آن زیرمجموعه و سیستم فروپاشی

 و دارد قرار اضطراری و بحرانی جایگاه در اهواز شهرکالن در برق حیاتی زیرساخت که دهد می نشان نتیجه این درواقع

 .کوشید آن مجدد دهیسازمان و بازیابی راستای در باید الزم تمهیدات با

 شهرکالن در ارتباطی حیاتی های زیرساخت از یکی عنوان به مخابرات حیاتی زیرساخت پژوهش های یافته براساس

 این که است مهم این بیانگر نتیجه این .دارد قرار (r) وری بهرهة مرحل در فازی نهایی وزن 7667/3 کسب با اهواز

 وابسته ةزیرمجموع و آن ابزاری و ساختاری کمی ارتقای طریق از آن برای رشد ظرفیت ایجاد نیازمند حیاتی، زیرساخت

 های ظرفیت به توجه با زیرساخت این کمی و متوازن پراکنش و کمی تعدد ،مرحله این در .است اهواز شهر کالن در آن

 .شود ارزیابی (RAC) یآور تاب سازگاری ةچرخ به توجه با اهواز شهرکالن در آن یآور تاب راستای در تواند می شهر

 حیاتی زیرساخت پژوهش، معیار ةگان پنچ یها شاخص و (RAC) یآور تاب سازگاری ةچرخ براساس اینکه درنهایت

 این بیانگر نتیجه این دارد. قرار (K) تعادل ةمرحل در نهایی فازی نزو 7313/3 کسب با اهواز شهر کالن در ونقل حمل

 است. آن ابزاری و کالبدی ةزیرمجموع عناصر و آن کیفی ةتوسع ظرفیت ،زیرساخت این نیاز مورد ظرفیت که است مهم

 نظام در نوین رویکردهای از استفاده ،اهواز شهر کالن در شهری ونقل حمل نظام ابزاری و ساختاری کیفیت ارتقای درواقع

 .است الزم اهواز شهر در زیرساخت این یآور تاب راستای در که است ای لهئمس جایی جابه و تردد

 :شود یم ارائه ذیل پیشنهادهای پژوهش، نتایج راستای در

 و مداوم شیپا قیطر از ستمیس سراسر در حساس یها گاه گره مداوم پایش و بحران گسترش از یریجلوگ -

 اهواز شهر کالن در ربط ذی نهادهای توسط برق حیاتی زیرساخت در شبکه یاتیعمل

 اهواز شهر کالن در برق حیاتی زیرساختی ةشبک در حادثه بروز هنگام عیسر واکنش یساختارها جادیا برای ریزی برنامه -

 کاهش یمبنا بر اهواز شهر کالن رد برق زیرساختی ةشبک ساختار مجدد شیآرا و یبازساز برای گذاری سرمایه -

 ندهیآ داتیتهد از یریجلوگ و گذشته ضعف

 برای اهواز شهر کالن در مخابرات زیرساختی ةشبک ساختار در رشددهنده و نو یها ارچوبچ رشیپذ تیظرف جادیا -

 پایدار و مطلوب سراسری، پوشش

 ةشبک ساختار در اطالعات و ارتباطات ةمبادل و جذب در لیتسه و رشیپذ برای ربط ذی نهادهای گرایی تعامل -

 اهواز شهر کالن مخابرات زیرساختی

 اهواز شهر کالن شهری مناطق در مخابرات زیرساختی ةشبک یکارکرد انیجر در رشد یها گره و نقاط یکم یتقارا -

 در آن اجزای و ونقل حمل حیاتی زیرساخت برای یفیک یها شاخص در ینوساز و تنوع یبرا یگذار هیسرما -

 اهواز شهر کالن فضایی ةسترگ

 اهواز شهر کالن در ونقل حمل زیرساختی ةشبک یابیساختار در یدانش و فناورانه یابزارها از یبردار بهره و گذاری سرمایه -
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