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مقدمه
شهرها پیچیدهترین گسترههای فضایی محسوب میشوند که با وجود شتاب در نوآوری و تالش برای توسعه و تعالی ،با
آسیبها و چالشهای زیربنایی و روبنایی متعددی مواجه هستند .قرارگرفتن شاخص آمایش امنیت و ایمنی در طرح آمایش
سرزمین ،بهعنوان الگوی هدایت خردمندانة فضا ،نشاندهندة اهمیت این حوزه در فرایند پویایی و رونق گسترههای مکانی از
جمله شهرهاست .این امنیت و ایمنی فضایی ،در مقابل آسیبها و بالیایی مطرح میشود که میتوانند در فرایند
توسعهپذیری شهری از راههای مختلفی شهرها را با تهدید و بحران مواجه کنند ( Berke and Campanella, 2006:

 .)193آسیبهای یادشده در دو بخش انسانی و طبیعی میتواند قابلیت زندگی 0در شهرها را دچار بحران ،و شرایط زیست را
در این مکانها مختل کند .از سوی دیگر بالیای سالهای اخیر در شهرها و پیچیدهشدن ابعاد و جنبههای آن نشاندهندة
افزایش آسیبپذیریها و خطرات ناشی از این تهدیدات در شهرهاست (فرزاد بهتاش و همکاران)23 :0233 ،؛ بنابراین داشتن
نگرشهای نو و مواجهشونده در برابر تهدیدات و ارائة تمهیدات راهبردی امری ضروری است .آنچه امروزه بهعنوان مفهومی
دربرگیرنده و برنامهریزیشده برای مواجهة شهرها و ساختارهای شهری در برابر تهدیدات انسانی و طبیعی مطرح میشود،
مقولة تابآوری 3است ( .)Gonzales and Ajami, 2017: 129در نخستین برداشت از مفهوم تابآوری میتوان آن را
فرایندی برای مواجهه با اختالالت ،غافلگیریها و تغییرات دانست (مبارکی و همکاران .)30 :0231 ،به عقیدة پژوهشگران،
امروزه برای مواجهه با تهدیدات و آسیبهای ناشی از آن در شهرها دو نوع راهبرد وجود دارد :راهبردهای پیشبینیکننده و
راهبردهای مبتنی بر تابآوری (صالحی و همکاران011 :0231 ،؛ فرزاد بهتاش و همکاران.)20 :0233 ،
درواقع ،راهبردهای مبتنی بر تابآوری بهدنبال خلق ساختارهایی است تا ظرفیت مانایی و بازیابی آن ساختارها را تضمین
کند؛ زیرا تابآوری رویکردی است که در آن ظرفیت تحملپذیری و پایداری شرایط در برابر حوادث ،تهدیدات و چالشها
ارزیابی میشود .این شرایط میتواند در قالب مؤلفههای متعددی مانند ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،زیرساختی ،کالبدی ،فرهنگی
و زیستمحیطی در وجهة کالن آن تصور شود (فرزاد بهتاش و همکاران .)20 :0233 ،هرچند رویکرد تابآوری ابتدا در حوزة
اکولوژیکی ظهور یافت ،ورود آن در عرصة بحرانشناسی و آسیبشناسی در حوزة مطالعات شهری میتواند مقولة نوینی باشد
که برنامهریزی را از کاهش مخاطرات به ارتقای ظرفیت تحمل و پایداری وضعیت گرایش دهد (صالحی و همکاران:0231 ،
 .)010آییننامهها و برنامههای ملی و بینالمللی متعددی در زمینة تشریح اهمیت و ابعاد درگیرشوندة توسعه در قالب
تابآوری آنها ارائه شده است که نشان از اهمیت موضوع دارد ()Callaghan and Colton, 2008: 9
مطالعة پیشینة موضوعی پژوهش در پژوهشهای سلمانیمقدم ( ،)0232ضرغامی و همکاران ( ،)0230پرتوی و همکاران
( ،)0230حاتمینژاد و همکاران ( ،)0231امیری و همکاران ( ،)0231مرو و همکاران ( ،)3101گراشما و کومار ( ،)3101پاتل و
گالسون ( ،)3101اسپانس و واترهوت ( ،)3101آجیبید ( )3101و زانگ و لی ( )3100نشان میدهد تابآوری شهری بنیانی نو
در راستای تحققبخشی به برنامهریزی راهبردی در حوزة ارزیابی ،تحلیل ،کنترل و مدیریت بحرانها و چالشهای ناشی از
بالیای انسانی و طبیعی است که راهبردهای برنامهریزیشدة پیشگیرانه را با هدف ظرفیت مانایی زیرساختها و منابع توسعه
1. Livability
2. Resilience
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در شهرها در نظر دارد .این رویکرد با بهرهگیری از مؤلفهها و شاخصهای تبیینکننده سعی در ارتقای شرایط کنونی منابع و
امکانات توسعه در عرصههای توسعة فضایی شهرها برای مواجهه با آسیبها و تهدیدات دارد .در مطالعات یادشده ،تمرکز اصلی
بر کارکرد تابآوری در دو بعد تهدیدات انسانی و طبیعی است .برایناساس شاخصهایی ارائه شدهاند که در ابعاد اقتصادی،
اجتماعی ،کالبدی ،زیرساختی ،زیستمحیطی و نهادی بر بازیابی و ظرفیت مقاومت سیستمهای کالن مثل شهر و سیستمهای
خرد مانند هریک از اجزای کارکردی شهر (انرژی ،مسکن ،ارتباطات) تأکید دارند .یکی از مهمترین سنجهها برای ارزیابی
تابآوری سیستمهای ساختاری در مطالعات پیشین ،ظرفیت و زمان بازگشت به شرایط اولیه پس از تهدیدات و میزان مقاومت
در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی با حفظ ثبات در شرایط فعلی است؛ نتایجی که گویای کارکرد جامع تابآوری از منظر
شاخصهای متعدد برای دستیابی بهنوعی پایداری در عملکرد سیستمهای کالن و خرد است .با توجه به پژوهشهای یادشده،
این رویکرد نوعی راهبرد پایدار است که به مانایی و پایداری در کارکرد ،ساختار و طراحی سیستمهای کالن و خرد منجر
میشود و بهدلیل این اهمیت ،ارزیابی آن در حوزههای مختلف از جمله زیرساختهای شریانی صورت میگیرد.
ضرورتشناسی موضوع پژوهش از دو جنبه اهمیت دارد .جنبة اول به مفهوم و ماهیت تابآوری بهدلیل اهمیت آن در
تحلیل ظرفیت تحمل و پایایی زیرساختهای شریانی در حوزة حملونقل شهری بهعنوان شریانهای ارتباطی کالنشهر اهواز
مربوط است .جنبة دوم مطالعة آن در این کالنشهر یکی از پرچالشترین بسترها در زمینة نیازمندی به تابآوری در حوادث و
بحرانهاست؛ رویکردی که فرایند برنامهریزی را از کاهش آسیبپذیری ،به مقاومت و پایایی جریانهای زیرساختی سوق
میدهد که این مقوله میتواند یکی از راهکارهای عملکردی دفاع غیرعامل و حتی مدیریت بحران در برابر حوادث و بالیا باشد.
اهمیتشناسی مسئله افزون بر نواقص ،کمبودها و ضعفهای ساختاری متعدد منابع و امکانات توسعه در این کالنشهر
راهبردی و مهم کشور در مواجهه با بحرانهای طبیعی ،بهویژه شرایط نامساعد آبوهوایی و پدیدة ریزگردها ،همچنین تهدیدات
احتمالی انسانی با توجه به قرارگیری در نقطة مرزی میتواند در فرسودگی زیرساختهای حملونقل نشان داده شود .همچنین
ناتمامماندن سهم بزرگی از پروژههای حملونقل شهری در بخشهای مختلف شهر ،نبود توازن در امکانات زیرساختی و
روساختی حملونقل در مناطق درونشهری این کالنشهر ،ناپایداری سازههای آن بهدلیل فرسودگی و ساخت سنتی و نبود
توازن در ساختوسازهای اطراف این شریانها بهدلیل رعایت اصول دفاعی و نفوذپذیری بخشی از معضالت عمدة حملونقل
شهری در کالنشهر اهواز است .با توجه به ضرورت یادشده ،در مطالعة حاضر ضمن تدوین و ارائة شاخصهای سنجش
تابآوری در زیرساختهای شریانی حملونقل در کالنشهر اهواز ،به پهنهیابی تابآوری در گسترة فضایی این کالنشهر با
محوریت حملونقل شهری پرداخته شد؛ بنابراین دو پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که شاخصهای تبیینکنندة
تابآوری در بخش زیرساخت شریانی حملونقل در شهر اهواز کدامند و اولویت این شاخصها در تحلیل فضایی تابآوری
حملونقل و نقاط بحرانی تابآوری حملونقل شهری در کالنشهر اهواز چگونه است.

مبانینظریپژوهش
واژة تابآوری از واژة التین  Resilioبه معنای «بهطور ناگهانی عقبنشینیکردن» 0گرفته شده است .البته دربارة ریشة
1. To jump back
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این کلمه هنوز اختالفنظر وجود دارد .در این زمینه برخی پژوهشگران معتقدند تابآوری مفهومی اکولوژیکی یا
بومشناسانه دارد .برخی دیگر اعتقاد دارند تابآوری تنها مفهومی فیزیکی است .در زمینة بومشناسی یا اکولوژیک ،مفهوم
تابآوری بهدنبال انتشار اثر اصلی هالوئینگ ،0اکولوژیست معروف کانادایی با عنوان «تابآوری و پایداری سیستمهای
زیستمحیطی» 3در سال  0312رواج یافت (رمضانزاده لسبوئی و همکاران .)20 :0232 ،از دیدگاه او مفهوم تابآوری،
اصطالحی اجتماعی-اکولوژیکی است که میزان تحملپذیری روابط و متغیرهای درونی سیستم را در برابر تهدیدات و
میزان مانایی آن در برابر جذب تغییرات و شوکهای بیرونی سنجش میکند .برای جذب و واکنش مانا در برابر تهدیدات،
مطابق با این تعریف هالوئینگ و تعاریف دیگر ،تابآوری ویژگیها و کارکردهای انتظامبخش خاصی دارد که یکی از
مهمترین کارکردها در این زمینه ،بهویژه در تابآوری سیستمهای اجتماعی ،شرایط بازیابی بعد از حادثه است.
یکی از مهمترین کارکردهای تابآوری یک سیستم یا جامعه ،توان بازیابی آن پس از شرایط بحرانی است .بازیابی
نقطهعطفی در فرایند کارکردی و کارایی سیستمهای تابآور است که سرعت عمل و بازگشت به شرایط اولیه را ارزیابی
میکند .در این فرایند سرعت عمل و زمان سپریشده در مانایی و ضعف سیستمها برای ارزیابی توان بازگشت یا بازیابی
آنها نقشی اساسی دارد (.)Cimellaro, 2016: 94

سیستمهایتابآور

سنخشناسیبازیابیدر
شکل .8

منبعYamagata and Maruyama, 2016:

تابآورییکسیستم
شکل.2مدلبازیابیدرچارچوبکارکردی 

منبع Cimellaro, 2016 :
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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در این میان و با توجه به اهمیت تابآوری ،زیرساختهای هر نظام یا سیستم -چه در سطح کالن آن بهعنوان یک
کشور و چه در سطح خرد آن بهعنوان شهر یا روستا -که نقشی حیاتی در ادامة جریان حیات و پویایی در آن نظام یا
سیستم بر عهده دارند ،نیازمند تابآوری بیشازپیش و برنامهریزی برای تحقق آن در ساختار و کارکرد خود هستند.
زیرساختهای یک سیستم را میتوان مانند شریانهای حیاتی آن سیستم دانست که حساسیت فراوانی برای حفاظت و
پشتیبانی دارند و نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاریهای راهبردی برای تأمین ایمنی فضایی آنها در شهرها هستند.
برایناساس و با توجه به مطالعات میتوان زیرساختها و شریان حیاتی شهر را به دو دستة عمدة شریانهای حیاتی
مبتنی بر انرژی (برق ،آب ،گاز) و شریانهای حیاتی مبتنی بر ارتباطات (حملونقل و مخابرات) تقسیمبندی کرد
()Collier and Venables, 2016: 322؛ بنابراین با توجه به نقش و عملکرد این زیرساختها در حیات سیستم ،تحقق
تابآوری در وضعیت و کارکرد آنها در برابر تهدیدات و نارساییها مهم است؛ از اینرو برای ارزیابی و سنجش تحقق
تابآوری در حوزة زیرساختهای شریانی در شهرها ،مؤلفهها و شاخصهای گوناگونی در پژوهشهای متعدد ارائه و
ارزیابی شده است که گزیدهای از آنها در جدول  0مشاهده میشود.
تابآوریزیرساختی
یینکنندة 
شاخصهایتب 

مؤلفههاو

جدول.8

ارائهدهنده

اویانگ و
همکاران3103 ،

مؤلفه
ظرفیت مقاومت زیرساختی ،ظرفیت
جذب زیرساختی ،ظرفیت بازتوانی
زیرساختی

شریفی و
یاماگاتا3100 ،

جذبپذیری ،انعطافمندی ،تنوع،
ظرفیت خارجی سیستم

گرنای و
همکاران3101 ،
نگ و همکاران،
3100

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

هوآنگ و لینگ،
3100

ظرفیت جذب ،ظرفیت سازگاری،
ظرفیت بازیابی

رمضانزاده و
همکاران0232 ،

دسترسیپذیری ،کیفیت ساختاری

شکری
فیروزجاه0231 ،
نامجویان و
همکاران0231 ،

کیفیت ساختاری ،تراکم مصرف،
دسترسیپذیری
ظرفیت تحمل سیستم ،ظرفیت
واکنش و بازیابی سیستم ،کیفیت
ساختاری سیستم

یینکننده
شاخصةتب 
میزان مقاومت ساختاری زیرساختهای شریانی (برق ،آب ،گاز و مخابرات) در برابر
حوادث ،میزان جذب و تحمل تغییرات در زیرساختهای شریانی ،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 شوک 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 شبکة
زیرساختی ،قدمت کارکردی شبکة زیرساختی
توزیع فضایی زیرساختها ،توانایی تحمل آسیبها و شوکها ،مدیریت و کنترل و
پایش شبکة زیرساختی ،زمان بازگشت به شرایط اولیه ،زمان ارتقای شرایط بهتر از
حالت اولیه
دسترسی به زیرساختهای برق ،گاز و آب ،دسترسی به خدمات ارتباطی و
مخابراتی ،دسترسی با شریانهای حملونقل ،کیفیت جذب و تطبیقپذیری
ساختاری
دسترسی به زیرساختهای شریانی ،کیفیت طراحی و استحکام زیرساختهای
شریانی ،قدمت و عمر شبکة زیرساختی ،سطح و سرانة مصرف شبکة زیرساختی
توان تحملپذیری در برابر شوکهای داخلی خارجی زیرساختها ،ظرفیت جذب
شوکهای خارجی ،اختصاص تنوع و برنامههای پشتیبانی زیرساختی ،کیفیت
طراحی شبکة زیرساختی
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در کنار شاخصها و سنجههای یادشده ،سطح عملکرد یا کارایی زیرساختهای حیاتی و شریانی در مبحث تابآوری
یکی از مهمترین سنجههاست که اهمیت بسیاری دارد .سطح عملکرد را میتوان با معیارهای مختلف اندازهگیری کرد؛
مانند مقدار جریان یا خدمات تحویل دادهشده ،در دسترسبودن امکانات اضطراری ،تعداد افرادی که خدمت میکنند و
سطح اقتصادی فعالیت که با ابعاد مختلف تابآوری ارتباط دارد ( .)Bruneau et al., 2006: 739در این میان ،کارکرد
سیستمهای حملونقل شهری یکی از زیرساختهای شریانی شهرهاست که نقشی اساسی در تابآوری سیستم کالنی به
نام شهر دارد .این سیستمها باید از سنجههایی مانند پایداری زیرساختی ،میزان تراکم مصرف ،توزیع برابر در سطح شهر و
میزان خدماترسانی ،کارکردی تابآور و پایدار برخوردار باشند.

حملونقل
تابآوریدرزیرساختشریانی 
شکل.9مدل 
منبع Tamvakis and Xenidis, 2012 :

روششناسیپژوهش

مطالعة حاضر کاربردی و توصیفی-تحلیلی است که برای گردآوری دادههای توصیفی آن (در اینجا مطالعات نظری) ،از
روش اسنادی ،در قالب مطالعات کتابخانهای و منابع مرجع دربارة موضوع مورد مطالعه استفاده شد .همچنین بهمنظور
گردآوری دادههای تحلیلی (در اینجا شاخصهای تابآوری ،الیههای اطالعاتی و فرایند وزنگذاری به آنها) روش
پیمایشی با ابزار مصاحبه و پرسشنامه کاربرد داشت .گردآوری و تدوین دادههای تحلیلی پژوهش در دو مرحله صورت
گرفت .ابتدا با توجه به نبود شاخصها و استانداردهای مورد مطالعه برای تابآوری زیرساخت شریانی حملونقل ،بهروش
دلفی و با نمونهگیری هدفمند و بهصورت اجماع یا تأیید نهایی ،از دیدگاه پانزده کارشناس 0مرتبط با موضوع استفاده شد و
تهیه و تدوین شاخصها و استانداردهای تبیینکنندة تابآوری زیرساخت شریانی حملونقل در کالنشهر اهواز صورت
 .0کارشناسان پژوهش بیست نفر از استادان دانشگاه و مسئوالن اجرایی در رشتههای برنامهریزی شهری ،مهندسی شهرسازی ،مهندسوی عموران و مهندسوی
حملونقل بودند که تنها پانزده نفر از آنها پاسخگوی پرسشها شدند.

کالنشهراهواز)
آوریدرزیرساختشریانیحملونقل(مطالعةموردی :


کنندةتاب
تحلیلفضاییشاخصهایتبیین
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گرفت 0.مرحلة دوم ،گردآوری و تشکیل بانک اطالعاتی بهصورت الیههای زمین مرجع برای استفاده و تحلیل فضایی
آنها بود .منبع اصلی الیههای اطالعاتی ،نقشة  0:00111کاربری اراضی کالنشهر اهواز در سال  0231است .برای
تحلیل و نمایش فضایی پهنههای تابآور مکانی برای زیرساخت شریانی حملونقل در گسترة فضایی کالنشهر اهواز ،از
بستة تحلیل فضایی نرمافزار  Arc GISو مدل شباهت به گزینة ایدهآل فازی ( )FTOPSISاستفاده شد.

شکل.4فراینداجرایپژوهش

یافتههایپژوهش

برای تشریح تابآوری در زیرساخت شریانی حملونقل شهری در کالنشهر اهواز ،با توجه به نبود شاخصهای
تبیینکننده و استانداردهای مشخص در این زمینه ،ابتدا از دیدگاه کارشناسان و تیم تصمیمگیری پژوهش استفاده شد تا
تعیین و تأیید شاخصها و استانداردهای تبیینکنندة تابآوری در حوزة زیرساخت شریانی حملونقل صورت گرفت.
حاصل این فرایند به روش دلفی و در قالب شیوة تکرار و اجماع در جدول  3آمده است .بهمنظور تعیین میزان اتفاقنظر
(اجماع) کارشناسی در روش دلفی ،از ضریب هماهنگی کندال 3استفاده شد و فرایند در سه صورت گرفت .همچنین نتایج
دو مرحلة پایانی با توجه به ضرایب (درصد) معناداری آنها در جدول  3آمده است .در این مراحل ،شاخصها و
استانداردهایی مبنا قرار گرفت که بیش از  11درصد تأیید یا اجماع را از سوی کارشناسان گرفته بود .براساس نتایج این

 .0برای انتخاب تعداد نمونة کارشناسی در روش دلفی نگاه کنید به :پورشهابی و همکاران0231 ،؛ احمدی و همکاران0201 ،؛ Windle, 2004
2. Kendall’s Coefficient of Concordance
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مرحله ،شاخصهای تبیینکنندة تابآوری در زیرساخت شریانی حملونقل در پنج شاخص مبنا تفسیر و شناخته میشوند.
این شاخصها عبارتاند از :قرارگیری در بافت با  01درصد تأیید یا اجماع نهایی ،الگوی طراحی شبکه با  011درصد تأیید
نهایی ،درجة محصوریت شبکه با  32درصد تأیید نهایی ،سنخشناسی شبکه با  01درصد تأیید نهایی و تراکم مصرف
شبکه با  011درصد تأیید نهایی.
حملونقلبهروشدلفی
تابآوریزیرساختشریانی 
ییشدهبرایتحلیلفضایی 
فههاواستانداردهایشناسا 
جدول.2مؤل 
پیشران

قرارگیری در بافت
 01درصد

الگوی طراحی
شبکه
 011درصد

میزان تراکم
مصرف
 32درصد

تایپولوژی
سنخشناسی
 01درصد

درجة محصوریت
 011درصد

اندازهگیری

معیار
استانداردها

بافت کامالً نوساز (قدمت تا  0سال)
بافت نوساز ( 0تا  01سال)
بافت نیمهفرسوده ( 01تا  31سال)
بافت فرسوده ( 31تا  21سال)
بافت کامالً فرسوده (بیش از  21سال)
طراحی پهن و گشاده با گرة قوی
طراحی شطرنجی با فاصلة گره
طراحی نیمهشطرنجی
طراحی شعاعی
طراحی ارگانیک یا بدون طرح هندسی منظم
جمعیت تحت پوشش تا  01هزار نفر
جمعیت تحت پوشش از  01تا  30هزار
جمعیت تحت پوشش از  30تا  01هزار
جمعیت تحت پوشش از  01تا  10هزار
جمعیت تحت پوشش از  10تا  011هزار و بیشتر
راههای شریانی اصلی (بزرگراه)
راههای شریانی درجة 0
راههای شریانی درجة دو (خیابانهای منطقهای)
راههای فرعی (خیابانهای محلهای)
راههای بنبست ،پلها و تقاطعها
ارتفاع کالبدی یک طبقه با عرض معبر بیش از  0متر
ارتفاع کالبدی دو طبقه و عرض معبر تا  0متر
ارتفاع کالبدی دو طبقه با عرض معبر  1متر
ارتفاع کالبدی بیشتر از دو طبقه با عرض معبر  1متر
ارتفاع کالبدی بیشتر از دو طبقه با عرض معبر کمتر از  1متر

ارزش

0
3
2
3
0
0
3
2
3
0
0
3
2
3
0
0
3
2
3
0
0
3
2
3
0

درصداجمام

درصداجمام

کارشناسیاولیه

کارشناسینهایی

30
00
12
13
03
33
03
11
32
33
01
03
13
10
32
32
30
03
01
33
33
30
32
03
30

011
31
30
31
31
011
30
31
011
011
31
30
33
31
011
011
011
011
33
011
011
011
011
31
011

منبع :نگارندگان0231 ،

درواقع ،شاخصهای شناساییشده به روش دلفی نشاندهندة عوامل و فاکتورهای کلیدی در تابآوری زیرساخت
شریانی حملونقل در کالنشهر اهواز است .بدینصورت که شاخص قرارگیری در بافت بر کیفیت و عمر شبکه داللت
دارد و در شناخت آسیبها و میزان تابآوری شبکه از نظر زیرساختی مؤثر است .شاخص الگوی طراحی شبکه بر
استانداردبودن شبکه از نظر طراحی و میزان مقاومت و پایداری طراحی آن در برابر تهدیدها و آسیبها صحه میگذارد.

کالنشهراهواز)
آوریدرزیرساختشریانیحملونقل(مطالعةموردی :


کنندةتاب
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شاخص تراکم مصرف شبکه بر میزان فشار مصرف بر شبکه با توجه به بعد جمعیتی ،به شناسایی نقاطی با آسیبپذیری
زیاد هنگام مواجهه با تهدید اشاره دارد .هرچه این تراکم بیشتر باشد ،از تابآوری شبکه کاسته میشود .شاخص
سنخشناسی شبکه بر شناخت اهمیت و ارزش سلسلهمراتبی شبکه از نظر تابآوری آنها اشاره دارد .درنهایت ،شاخص
درجة محصورت شبکه که به نسبت ارتفاع کالبدی بناها با عرض معابر یا شریانها اشاره دارد ،بحثی مهم در تابآوری
شریانهای حملونقل در شهر است .در ادامه ،با توجه به شاخصها و استانداردهای عملیاتی ،تحلیل فضایی این
شاخصها برای زیرساخت شریانی حملونقل در کالنشهر اهواز صورت گرفت.

حملونقلبراسا،شاخصقرارگیریدربافتشبکه
تابآوریزیرساختشریانی 
پهنههای 
شکل .3
منبع:نگارندگان8937،

براسا،شاخصسنخشناسیشبکه

حملونقل
تابآوریزیرساختشریانی 
پهنههای 
شکل .3
منبع:نگارندگان8937،
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حملونقلبراسا،شاخصالگویطراحیشبکه
تابآوریزیرساختشریانی 
پهنههای 
شکل .7
منبع:نگارندگان8937،

حملونقلبراسا،شاخصتراکممصرفشبکه
تابآوریزیرساختشریانی 
پهنههای 
شکل .1
منبع:نگارندگان8937،

تابآوریزیرساختشریانیحملونقلبراسا،شاخصدرجةمحصوریتشبکه
پهنههای 
شکل.3نقشة 
منبع:نگارندگان8937،
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کالنشهراهواز)
آوریدرزیرساختشریانیحملونقل(مطالعةموردی :
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پس از تشریح و تحلیل فضایی شاخصهای تبیینکنندة تابآوری زیرساخت شریانی حملونقل ،ارزشگذاری نهایی
این شاخصها از دیدگاه کارشناسان پژوهش صورت گرفت که با استفاده از مدل شبیه به گزینة ایدهآل فازی
( )FTOPSISتحلیل شد .در این فرایند ،با استفاده از روابط زیر ،ابتدا برنامهنویسی شاخص فاصله از ایدهآل مثبت (
شاخص فاصله از ایدهآل منفی (

)و

) در نرمافزار  EXCEL 2013انجام شد .شکل  00نشاندهندة فاصله از ایدهآل مثبت

و منفی فازی برای شاخصهای تبیینکنندة تابآوری است.
n

)  d (v ij ,v j


j 1
n

)  d (v ij ,v j


j 1


j

j

S
S

تابآوری
شاخصهایتبیینکنندة 

یدهآلمثبتومنفیفازیبرای
شکل.83نمودارفاصلهازا 
منبع:نگارندگان8937،

) محاسبه

پس از محاسبة شاخصهای فاصله از ایدهآل مثبت و منفی ،شاخص شباهت به گزینة ایدهآل نهایی (

شد که با استفاده از رابطة زیر برنامهنویسی شده است .نتیجة نهایی این مرحله و وزن شاخصها در جدول  2آمده است.

j

j

S



S
j

S



i

حملونقلشهراهواز
تابآوریدر 
شاخصهایتبینکنندة 

وزنگذاریورتبةنهایی
جدول .9
Indexes

S+

S-

CCi

Rank

تراکم مصرف شبکه
سنخشناسی شبکه
درجة محصوریت شبکه
الگوی طراحی شبکه
قرارگیری در بافت شبکه

3/3203
0/1230
3/1013
0/3000
0/3010

3/0110
0/0332
3/010
1/3332
0/0001

1/0113
1/0213
1/0033
1/3210
1/2110

2
3
0
3
0

منبع :نگارندگان0231 ،

CC
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با توجه به وزنهای بهدستآمده براساس شاخص شباهت نهایی ،عامل اصلی عدم تابآوری در زیرساخت شریانی
حملونقل را باید در شاخص تبیینکنندة درجة محصوریت شبکه جستوجو کرد که بیشترین وزن را در تبیین تابآوری
بهدست آورده است .سنخشناسی یا نوع و درجة کارکردی شریانهای حملونقل در کنار تراکم مصرف شبکه ،بهترتیب در
رتبههای بعدی اهمیت قرار دارند که ضرورت توجه به این شاخصها را در بازیابی ساختاری و کارکردی حملونقل
شهری در زمینة تابآوری آن در کالنشهر اهواز نشان میدهد .در ادامه و برای تهیة نقشة نهایی پهنههای تابآوری
زیرساخت شریانی حملونقل در کالنشهر اهواز ،با توجه به وزنهای بهدستآمده ،این ارزشها در قالب الیههای
اطالعاتی طبقهبندیشده مربوط به شاخصهای پنجگانه اعمال ،و در بستة تحلیل فضایی نرمافزار Arc GIS 10.3

تحلیل و تولید شدند که در شکل  03حاصل این فرایند آمده است.

حملونقل
تابآوریبرایزیرساختشریانی 
پهنههای 
شکل.88تحلیلفضایی 
منبع:نگارندگان8937،

نتایج تحلیل فضایی پهنههای تابآوری برای زیرساخت شریانی حملونقل در کالنشهر اهواز نشان میدهد بخشهای
مرکزی گسترة فضایی شهر (واقع در منطقة  )0و بخشهای غربی آن ،که بهصورت خطی مماس با شمال منطقة  1شهر دیده
میشوند ،در کنار بخشهایی از شمال شهر که منطبق با منطقة  3شهر اهواز هستند ،تابآوری ضعیفی برای زیرساخت شریانی
حملونقل دارند .برایناساس ،هرچه از بخشهای چهارگانه به مرکز شهر حرکت کنیم ،شهر تابآوری خود را در بخش
حملونقل از دست میدهد و وضعیت غیرپایداری بهوجود میآید .دلیل اصلی این مسئله را باید در ساختارهای سنتی شهر در
بیشتر منابع و زیرساختهای توسعه از جمله حملونقل در بخشهای منتهی به مرکز شهر یافت که در تراکم مصرف ،ساختار
سنتی بافت ،الگوی طراحی ارگانیک و غیراستاندارد شبکه که بر سنخشناسی یا نوع شریان تأثیر میگذارد ،دیده میشود.

نتیجهگیری

تابآوری رویکردی راهبردی در عرصة دفاع غیرعامل است که حفظ شرایط پایدار برای سیستمها و ساختارهای عملکرد مبنا،
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هدف اصلی آن محسوب میشود .این رویکرد امروزه در بسیاری از کشورهای توسعهیافته بهمنظور حفاظت از منابع و
زیرساختهای توسعه در برابر بحرانهای طبیعی و انسانی مدنظر قرار گرفته است .در این فرایند ،زیرساختها و منابع توسعه
باید در چرخة سازگاری قرار بگیرد و مؤلفههای تبیینکنندة تابآوری در ضعفها و قوتهای آنها و برای سناریوسازی آیندة
آنها تحلیل شوند .در این مطالعه ،تالش شد تا شاخصهایی برای سنجش تابآوری در زیرساخت شریانی حملونقل در
کالنشهر اهواز ارائه شود .برایناساس از شاخصهای زیر استفاده شد :قرارگیری در بافت برای تخمین عمر و ساختار کارکردی
شبکة حملونقل ،سنخشناسی شبکه بهمنظور اهمیت آن در سلسلهمراتب کارکردی شبکه از نگاه تابآوری ،شاخص تراکم
مصرف شبکه برای ارزیابی و اهمیتشناسی مصرف و میزان فشار آن بر شبکه و شاخص درجة محصوریت شبکه که نسبت
میان ارتفاع بناها با عرض معابر را درنظر میگیرد .تحلیل فضایی این شاخصها در قالب پهنههای تابآوری در گسترة فضایی
کالنشهر اهواز ،نشاندهندة سه نقطة بحرانی برای این زیرساخت شریانی در بحث تابآوری آن است.

کالنشهراهواز
حملونقلشهریدر 
تابآوریزیرساختشریانی 
شکل.82نقاطبحرانی 
منبع:نگارندگان8937،

نقطة بحرانی  Aکه بخش مرکزی شهر (در منطقة  0شهرداری) را نشان میدهد ،یکی از نقاط بحرانی در زمینة عدم
تابآوری است .دلیل اصلی وجود لکههای داغ در این نقطه ،نامناسببودن وضعیت شاخصهای تبیینکنندة تراکم مصرف
شبکه ،سنخشناسی شبکه و شرایط قرارگیری در بافت شبکه است .ساختار سنتی و ارگانیک شبکه بهدلیل قرارگیری در
بافت فرسودة مرکزی شهر که در منطقة  0کالنشهر اهواز واقع شده است ،قرارگیری در مرکز تجاری و اداری شهر که
تراکم مصرف روزانه را بیش از جاهای دیگر شهر قرار میدهد و عمدة شریانهای این منطقه از شهر بهصورت
خیابانهای نامنظم و کوچههای بنبست با عرض باریک ،سبب شده است این منطقه از شهر یکی از نقاط بحرانی و
ناتابآور کالنشهر اهواز در بخش زیرساخت شریانی حملونقل قلمداد شود.
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نقطة بحرانی  ،Bنقطة دوم بحرانی مورد نظر در گسترة فضایی شهر است .لکههای داغ مشاهدهشده در این نقطه،
که بهطور مشخص منطقة کیانپارس در منطقة  3شهر اهواز را نشان میدهند ،بهدلیل وضعیت نامناسب شاخصهای
تبیینکنندة تراکم مصرف شبکه و درجة محصوریت شبکه ،نقطة بحرانی و ناتابآور برای حملونقل بهشمار میآیند.
ارتفاع زیاد ساختمانها بههمراه عرض کم معابر و تراکم باالی مصرف در این منطقة باالنشین ،که بهطور ویژه برای
تفریح و دادوستد از آن بهرهبرداری میشود ،این منطقه را در کنار بخش مرکزی شهر در گروه نقاط پرتراکم شهر قرار
داده و سبب ناتابآوری آن در بحث حملونقل شهری شده است .نقطة بحرانی  ،Cآخرین نقطة بحرانی تابآوری برای
حملونقل شهری در کالنشهر اهواز است .دلیل وجود لکههای داغ این منطقه که در منطقة  1کالنشهر اهواز قرار دارد،
نبود وضعیت استاندارد از نظر تراکم مصرف شبکه ،درجة محصوریت و قرارگیری در بافت است .وضعیت نامناسب این
شاخصها ،ارزش پایین این نقطه از کالنشهر را برای تابآوری حملونقل نشان میدهد.
در پژوهش حاضر ،با شناسایی شاخصهای تبیینکنندة تابآوری در حملونقل شهری در گسترة فضایی کالنشهر
اهواز ،به تحلیل فضایی آنها و شناسایی نقاط بحرانی پرداخته شد .این مطالعه میتواند مطلعی برای پژوهشهای آینده
در زمینة گسترش این شاخصها و ارزیابی تابآوری در زیرساختهای شریانی ،از جمله بخش زیرساختهای شریانی
انرژی در شهر باشد .در پایان براساس نقاط بحرانی شناساییشده پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
الف) پیشنهادهای پژوهش برای نقطة بحرانی ( )Aکه در منطقة  0کالنشهر اهواز قرار دارد:
 توجه به توانمندسازی و بازآفرینی بافت فرسودة مرکزی شهری اهواز؛
 عطف به تعریض و استانداردسازی معابر اصلی و گذرگاههای عمومی در منطقة  0شهر اهواز؛
 توجه به اصل پراکندگی و چندهستهایگرایی در بخشهای تجاری و اداری شهر و واگذاری نقش اداری و تجاری
به سایر مناطق شهر.
ب) پیشنهادهای پژوهش برای نقطة بحرانی ( )Bکه در منطقة  3کالنشهر اهواز قرار دارد:
 توجه به رعایت اصول طراحی ساختمانها و ارتفاع آن نسبت به عرض معابر با توجه به لزوم طراحی عریض
خیابانها در مناطق با ارتفاع باالی کالبدی؛
 توجه به اصل پراکندگی در نقشپذیری مناطق مختلف کالنشهر اهواز از نظر کاهش فشار مصرف و تراکم در
زیرساختهای توسعه ،بهویژه حملونقل.
ج) پیشنهادهای پژوهش برای نقطة بحرانی ( )Cکه در منطقة  1کالنشهر اهواز قرار دارد:
 توجه به طراحی استاندارد شبکة حملونقل از بعد زیرساختی آن؛
 بازتوزیع و آمایش کارکردهای تجاری ،اداری و جمعیتی در راستای تابآوری زیرساختی ،بهویژه در بخش
حملونقل در کالنشهر اهواز؛
 توانمندسازی و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد و اصالح و نوسازی زیرساختهای فرسودة حملونقل.
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