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چکیده
تاب آوری مفهومی راهبردی برای افزایش تحمل پذیری دارایی های شهری می باشد که در این بین زیرساخت
های شریانی انرژی از جمله برق در این زمینه حساسیت و ضرورت دو چندانی دارد .چرا که هرگونه ایجاد

زیرساخت برق

شوک و تهدید بیرونی برای آن می تواند زندگی در شهرها را با توجه به ماهیت امروزی شهرنشینی و

کالن شهر مشهد

شهرگرایی با اختالل جدی مواجه سازد .در این راستا در پژوهش حاضر با رویکرد کاربردی و روش شناسی

روش دلفی

توصیفی -تحلیلی تالش شده است تا به هدف آن که تحلیل تاب آوری زیرساخت شریانی برق در کالنشهر

FTOPSIS

مشهد می باشد ،پرداخته شود .با توجه به نامشخص بودن شاخصه های تبیینی و عدم پهنه بندی مناطق پر

خطر در این فرآیند برای گردآوری شاخص های تبیین کننده تاب آوری از روش دلفی به صورت هدفمند و برای تحلیل فضایی این مسأله از نرم
افزار  Arc GIS 10,3و همچنین مدل تاپسیس فازی استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان می دهد که اوالً شاخص های تبیین کننده تاب
آوری در زیرساخت شریانی برق به صورت الگوی تراکم مصرف شبکه ،الگوی طراحی شبکه و همچنین الگوی قرارگیری در بافت شبکه می باشد
و ثانیاً پهنه شمالی و شرقی شهر با توجه به تحلیل فازی و تحلیل فضایی آن در محیط نرم افزار  Arc GIS 10,3نشان دهنده آسیب پذیری و
متعاقباً تاب آوری پایین تری نسبت به سایر پهنه های شهر برای زیرساخت شریانی برق می باشد.

مقاله حاضر مستخرج از رسالة دکترا با موضوع" ارائه مدل تابآوری زیرساختهای شریانی از منظر پدافندغیرعامل درکالن شهر مشهد"می باشد. *2آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئولa.khademolhoseiny@yahoo.com :

تحلیلی بر تاب آوری زیرساخت شریانی برق در کالنشهر مشهد

 -1مقدمه

مربوط به تاب آوری(صالحی و همکاران100 :1390 ،؛ فرزاد فرتاش و

شهرها پیچیده ترین سیستم های اجتماعی می باشند که نیازمند

همکاران.)35 :1392 ،

پویا ترین رویکردها برای توسعه و تعالی خود می باشند

عدم توازن در پایایی زیرساختهای شریانی در مناطق شهری

( .)Meerow et al.,2016: 39این مکان ها علیرغم شتاب در

کالنشهر مشهد ،نبود مطالعات مدون و راهبردی مورد نظر برای

نوآوری و تالش برای توسعه با چالش های زیربنایی و روبنایی

ارزیابی تاب آوری در حوزههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی؛ نبود

متعددی نیز مواجه هستند .این آسیب ها می تواند در فرآیند

نهادهای تصمیم گیر در این راستا با توجه به عملکرد نامناسب آن

توسعه پذیری شهری به صور مختلفی شهرها را با تهدید و بحران

در بروز بحرانها ضرورت مطالعه حاضر را مورد تأیید قرار می دهد.

مواجه سازد(.)Berke & Campanella, 2006: 193

بنابراین پیگیری و ضرورت شناسی موضوع مقاله از دو جنبه

آسیب های یاد شده در دو بخش انسانی و طبیعی می تواند قابلیت

اهمیت خود را نشان می دهد(موضعی و موضوعی) .در پژوهش

زندگی1در شهرها را با بحران مواجه ساخته و شرایط زیست را در

حاضر کالنشهر مشهد به عنوان بستر مورد نظر انتخاب شده

این مکان ها مختل سازد (فرزاد بهتاش و همکاران.)34 :1392 ،

است .این کالن شهر عالوه بر موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی

تهدیدهایی که متوجه زیرساخت ها هستند می تواند در قالب

آن و شرایط ماهوی اهمیت آن برای ارزیابی مقوله تاب آوری از

حمالت تروریستی (فیزیکی یا سایبری) ،بالهای طبیعی،

یک طرف و کمبودها ،نواقص و ضعف های موجود در فرآیند

اختالالت فناورانه ،سوانح و حوادث و  ...دسته بندی شوند .به عنوان

برخورداری از ظرفیت تحمل پذیری مؤلفه های تاب آوری آن در

مثال سیستم ارتباط مخابراتی ،اینترنت و تعداد فزاینده اکسترانت،

مواقع بحرانی مانند آن چه در شرایط بحران های طبیعی و

زیرساخت های بسیاری را پشتیبانی می کند که از جمله می توان

تهدیدات انسانی احتمالی مشاهده می شود ،پیگیری مفهومی و

به خدمات اضطراری ،شبکه های مالی ،سامانه های فرماندهی و

عملیاتی رویکرد تاب آوری به عنوان یکی از راهکارهای استراتژیک

کنترل نظامی ،خطوط نفت وگاز ،حمل و نقل و سامانه های

دفاع غیر عامل شهری در حساس ترین دارایی های آن یعنی

آموزشی اشاره کرد( .)Hellstrom,2007بنابراین در این راستا

زیرساخت های شریانی انرژی به خصوص در حوزه برق در این

داشتن نگرش های نو و مواجه شونده در برابر تهدیدات و ارائه

کالن شهر را ضروری جلوه میسازد .چرا که این زیرساخت در

تمهیدات راهبردی امری ضروری می باشد .آن چه امروزه به عنوان

صورت وجود هر گونه اختالل می تواند سایر زیرساخت های

مفهومی دربرگیرنده و برنامه ریزی شده برای مواجهه پذیری

شهری از جمله آب و گاز و عملکرد نهاد های مدیریتی و انتظامی

شهرها و ساختارهای شهری در برابر تهدیدات انسانی و طبیعی

را با مشکل مواجه نماید .بنابراین پیگیری مبحث تاب آوری و تهیه

مطرح می شود مقوله تاب آوری2می باشد( & Gonzales

شاخص ها و ارزیابی آنها می تواند چشم انداز روشنی از نقاط قوت

 .)Ajmani,2017: 128به اعتقاد محققان امروزه جهت مواجهه

وضعف تحلیل فضایی این زیرساخت از منظر تاب آوری را در

با تهدیدات و آسیبهای ناشی آن در شهرها دو نوع استراتژی

کالنشهر مشهد نمایان سازد.
بنابراین دو سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که:

وجود دارد .استراتژی های پیش بینی کننده و استراتژی های

نخست :شاخص ها و استانداردهای تبیین کننده تاب آوری در
- Livability
- Resilience

زیرساخت برق کدامند؟

1
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دوم :پهنه های فضایی آسیب پذیر و ناتابآور برای زیرساخت

نظامی ،تروریستی و به عبارتی دیگر تهدیدات نرم و سخت که

شریانی برق در کالنشهر مشهد چگونه است؟

در حوزه تهدیدات انسانی قرار می گیرد و تهدیدات طبیعی از

هدف اصلی مقاله ،تحلیل فضایی پهنه های تابآور از منظر دفاع

جمله سیل ،زلزله ،خشکسالی و نوسانات شدید آب و هوایی،

غیرعامل برای زیرساخت های شریانی برق در کالنشهر مشهد می

لغزش و رانش زمین ،آتشفشان ها و طوفان ها و سایر تهدیدات

باشد.

از جمله تهدیدات طبیعی می باشد که نیازمند عملکرد خاصی
از جانب سیستم هدف در قالب تاب آوری آن در برابر این
حوادث می باشد(.)Yamagata & Maruyama, 2016: 5-6

 -1مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری
تاب آوری ظرفیت مانایی و تحمل پذیری را در برابر
خطرات و سوانح در نظر دارد .این فرایند در چهارچوبی خاص

 -2روش شناسی

برای تحلیل کارکرد سیستم ها در برابر حوادث و بالیا مورد

پژوهش حاضر به لحاظ هدف شناسی ،کاربردی -توسعه ای و به

ارزیابی قرار می گیرد تا بتوان تاب آوری را در راستای آن برای

لحاظ روش شناسی به صورت توصیفی-تحلیلی میباشد .برای گردآوری

آن نظام یا سیستم در نظر گرفت .نکته مهم بعدی کارکرد این

دادههای توصیفی پژوهش (آن چه که در بخش کلیات ،چهارچوب

چهارچوب در سطح یا مقیاس مکانی -فضایی خاص آن می

نظری و پیشینه مطالعاتی پژوهش آمد) از روش اسنادی به صورت

باشد .که می تواند از سطح محلی یعنی شهری و روستایی تا

مراجعه به اسناد علمی و پژوهشی کتابخانهای یا آرشیو مجالت علمی -

سطح ملی متغیر باشد( .)Cimellaro,2016: 20مرکز آمادگى

پژوهشی داخلی و خارجی استفاده شده است .برای گردآوری اطالعات

در برابر سانحه آسیا  ،به علت طبیعت اجتماعى پویاى جوامع و

تحلیلی پژوهش با توجه به ماهیت پژوهش از روش پیمایشی به صورت

رویه افزایش و ایجاد تاب آورى درونى و ما بین جوامع ،توجه به

ابزار پرسشنامه و همچنین میدانی استفاده گردیده است .علت این مسأله

مفهوم تاب آورى به عنوان یک محصول نهایى کافى نیست و

داشتن ماهیت کیفی پیشرانها و سنجههای عملیاتی پژوهش در بخش

این مقوله باید به صورت یک فرآیند در نظر گرفته شود( Cuter

تدوین شاخصهای عملیاتی برای وزندهی و تحلیل الیهها با استفاده از

 .)et al., 2008: 599بنابراین در ساختارشناسی و چهارچوب

نظرات کارشناسی از یک سو و تأمین الیههای اطالعاتی مربوط به تحلیل

شناسی تاب آوری باید انعطاف و تغییرات پویا را همواره در نظر

فضایی تابآوری زیرساختهای شریانی برق در کالن شهر مشهد از

گرفت .پنج عامل اصلی در فرایند چهارچوب عملکردی تاب

سوی دیگر بوده است.

آوری :جامعیت (به معنای همه شمولی نه قطعیت)؛ سودمند

برای این منظور یعنی تدوین شاخص های تبیین کننده تاب آوری در

بودن یا بهره وری  ،ارزیابی اثرات  ،تکنیک های مورد استفاده

زیرساخت شریانی برق در کالنشهر مشهد از دیدگاه  30نفر از اساتید و

و تحلیل انتقادی در راستای بهبود هر چه بهتر شرایط موجود

کارشناسان مربوط به موضوع پژوهش در حوزه شهرسازی ،برنامه ریزی

در راستای پایداری می باشد( .)Cimellaro,2016: 20مقوله

شهری ،مهندسی برق و پدافند غیر عامل به روش دلفی و نمونه گیری

مهم دیگر در بحث ارزیابی کارکرد تاب آوری شناخت نوع

هدفمند انتخاب شد تا از طریق اجماع و اشباع نظری به تدوین شاخص

شوک یا تهدید ،نظام هدف و نوع بازیابی یا پوشش می باشند.

ها و استانداردهای تاب آوری در زیرساخت شریانی برق در کالنشهر

نوع شوک یا تهدید می تواند طبیعی یا انسانی باشد .حمالت

مشهد پرداخته شود .برای تحلیل داده ها نیز از مدل تاپسیس فازی و
همچنین نرم افزار  Arc GISاستفاده شد.
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تحلیلی بر تاب آوری زیرساخت شریانی برق در کالنشهر مشهد

شکل  :1مفاهیم کلیدی در تحلیل چهارچوب عملکردی تاب آوری
منبعCimellaro,2016: 21 :

شکل  :2سنخ شناسی تهدید در سیستم های تاب آور
منبعYamagata & Maruyama, 2016: 5-6 :

مطابق شکل 1و ،2در فرایند ارزیابی چهارچوب کارکردی تاب -

برنامه ریزی پیشگیرانه و درجه سازگاری مورد تحلیل و ارزیابی

آوری ،جامعیت و همه شمولی به ارزیابی اندازه جامعه ،سنخ

قرار میگیرد .تأثیرات فیزیکی و زمان بازیابی ،تأثیرات اقتصادی

شناسی تهدیدات ،فرایند بازیابی زمان در مقیاسهای مختلف و

و زمان بازیابی و تأثیرات اجتماعی و زمان های بازیابی در

وابستگی متقابل اجزای کارکردی سیستم در برابر حوادث و

بخش تحلیل اثرات مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد.

بالیا می پردازد .بهره وری یا سودمندی به توانمندی به

تکنیک ها و فنون تحلیل ،تکنولوژی کاربستی برای ارتقاء

کارگیری و یادگیری کاربران یا سیستم ،ارزش آن در فرایند

ساختارها ،و نوآوری و یادگیری کاربست ابزارهای نو در مرحله

4
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تکنیکها و فنون مورد استفاده مورد ارزیابی قرار میگردد .در

قرار میدهد .کالبد شهرها بیان کننده نوع سازمان فضایی

فرایند تحلیل انتقادی که از آن به عنوان شایستگی علمی و

شهرها نیز میباشد که با جمع نمودن عملکردهای انسانی

یادگیری نیز یاد می شود میزان بهرهمندی از دانش برای

سازمان کالن به نام شهرها را پدید میآورد .در این فرایند

تشخیص نواقص و ناکارآمدیها و پیشنهاد چهارچوب های

بسیاری از محققان کالبد شهری را به بخشهای طبیعی؛

سازنده و نو مورد تحلیل و ارزیابی قرار می -

انسانی و زیرساختی و یا به صورت دیگر به دو بخش زیربنایی و

گردد(.)Cimellaro,2016: 21

روبنایی تقسیم میکنند(فرزاد فرتاش و همکاران.)46 :1391،

در بسیاری از منابع از کالبد شهری به عنوان مهم ترین دارایی

توجه به نوع مکان یابی ،فرایند همجواری؛ سازگاری؛ انطباق

این سیستم کالن نام برده است .چرا که بدون کالبد و منابع

محیطی؛ آرایش فضایی مبتنی بر تراکم و تمرکز به خصوص

فیزیکی نمیتوان ظرفیت و کارکردی هم برای شهرها قائل بود.

برای کاربری های اراضی که نقش حیاتی و حساس دارند بسیار

در واقع ساخت و پرداخت کالبد و فیزیک شهرها به عنوان یکی

مهم می باشد .در این فرایند همچنین به نوع ساخت با

از مهم ترین سیاست های برنامه ریزان و طراحان شهری است.

استحکام سازه ها متناسب با آیین نامه ها و اصول مبتنی بر

در این فرایند با توجه به چالش ها و آسیبهای متعددی که

دفاع غیر عامل و رویکرد راهبردی تاب آوری برای اهمیت

شهرها با آن میتوانند چه به صورت طبیعی و چه به صورت

مواجهه آن ها با بالیا و حوادث در جهت بازیابی و انعطاف -

انسانی دست به گریبان باشد لزوم تابآور نمودن کالبد شهرها

پذیری مجدد در کوتاه ترین زمان ممکن تأکید شده

را به لحاظ ساخت و طراحی و پشتیبانی از آنها مورد تأکید

است(رضایی.)46 :1389،

شکل : 3ویژگیهای تابآوری داراییهای کالبدی
منبع :استنباط از رضایی1389،؛ Yamagata & Maruyama,2016
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مطابق شکل( ، )3انطباق پذیری کالبدی در ابتدا در سازگار

باشد.)Ouyang et al.,2012: 23( .

کالبد انسان محور با ویژگی های طبیعی بستر می تواند تعریف

مطالعه پیشینة موضوعی پژوهش به طور مشخص در مواردی

گردد .این فرایند می تواند در آرایش قانون مند فضایی شکل

مانند :حامد گوهری پور ()1391؛ سلمانی مقدم()1393؛

نظام مند به خود بگیرد .آرایش منظم و قانون مند فضایی

ضرغامی و همکاران()1395؛ پرتوی و همکاران()1395؛ حاتمی

کاربرهای شهری اعم از حیاتی و حساس و مهم در شهرها بحث

نژاد و همکاران()1396؛ امیری و همکاران()1396؛ ابوطالب

اساسی در تابآوری شهرها به خصوص تابآوری کالبدی است.

مولویان و همکاران()1397؛ مرو و همکاران()2016؛ گراشما و

تراکم و تمرکز فضایی از یک سو و پراکنش و تفرق فضایی برای

کومار( )2016؛ پاتل و گالسون( )2017؛ اسپانس و

پرهیز از آسیبهای درون شبکهای در کالبد شهری در این

واترهوت( )2017و آجیبید ()2017؛ نشان میدهد که تاب

راستا میتواند تعریف گردد( .)Mauriz et al.,2017:2دفاع -

آوری شهری به عنوان بنیانی نو در راستای تحقق بخشی به

پذیری فضایی در شهرها که مبتنی بر کالبد آن باشد عالوه بر

برنامه ریزی استراتژیک در حوزه ارزیابی ،تحلیل  ،کنترل و

استحکام ساخت و ساز که از اصول اولیه دفاعپذیری است می -

مدیریت بحران ها و چالش های ناشی از بالیای انسانی و

تواند به عملکرد پوششیابی و پوشش پذیری فضاها و کالبد

طبیعی میباشد که استراتژی های برنامه ریزی شده پیش -

شهری از یک سو ،اختفا و استتار کالبدی به خصوص تک

گیرانه را با هدف ظرفیت مانایی زیرساخت ها و منابع توسعه در

بناهای حساس در شهرها تعریف گردد .این مقوله بر امنیت

شهرها در نظر دارد .این رویکرد با بهره گیری از مؤلفهها و

فضایی و در نتیجه امنیت کالبدی بسیار تأثیرگذار خواهد

پیشران های تبیین کننده سعی در ارتقای شرایط کنونی منابع

بود(.)Cozens & Hillier,2012:302

و امکانات توسعه در عرصه های توسعه فضایی شهرها برای

در این بین ،پر واضح است که زیرساخت ها به خصوص

مواجهه با آسیب ها و بالیا دارد.

زیرساخت های شریانی تا چه میزان در حیات ،رونق و پویایی
شهرها تأثیر دارند .در حقیقت جوامع مدرن به طور فزایندهای

 -3بحث اصلی

وابسته به زیرساختهای شریانی برای ارائه خدمات ضروری

همانطور که گفته شد؛ جامعه آماری پژوهش حاضر

هستند که از رونق اقتصادی و کیفیت زندگی در این جوامع

متشکل از مدیران و کارشناسان حوزه برق و اساتید دانشگاه در

حمایت میکنند .امروزه این زیرساختها به عنوان یک شبکه

راستای موضوع مورد مطالعه انتخاب گردید که برای سنجش،

به هم پیوسته عمل کرده و دارای طراحیهای هوشمندانهای

ارزیابی و رتبه بندی شاخص ها از آن ها استفاده شد و با توجه

نیز میباشند .بنابراین تابآور نمودن زیرساختهای شریانی و

به ماهیت پژوهش و نبود شاخص های تبیین کننده تاب آوری

افزودن ثبات و توانمندی و بازیابی سریع بعد از اختالل میتواند

در زیرساخت شریانی برق ،به روش دلفی اقدام به تدوین این

گره گشای بسیاری از بحرانها و تهدیدات انسانی و طبیعی

شاخص ها و استانداردهای تبیین کننده گردید تا بتوان به

پیش روی آن ها باشد .با توجه به شبکه ای عمل کردن

تحلیل تاب آوری در زیرساخت شریانی برق اقدام نمود.

زیرساختهای شریانی شناخت زمان اختالل اولیه و کاهش

در جدول( )1شاخص ها و استاندارد های تبیین کننده تاب

زمان بازیابی و به خصوص پایش اثرات و حذف ناکارآمدیها در

آوری استخراج شده از پرسشنامه آمده است.

ادامه حیات این زیرساختها برای تاب آوری بسیار مهم می
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جدول -1شاخص ها و استانداردهای تبیین کننده تابآوری دارایی های زیرساخت برق

درصد

درصد

معیار اندازه گیری

میزان ارزش

کسب شده

کسب شده

(استاندارد)

ارائه شده

در اجماع

در اجماع

اولیه

نهایی

بافت کامالً نوساز(قدمت تا  5سال)

5

91%

%100

قرار گیری در

بافت نوساز( 5تا  10سال)

4

%89

%96

بافت

بافت نیمه فرسوده( 10تا  20سال)

3

%86

%93

بافت فرسوده( 20تا  30سال)

2

%91

%100

بافت کامالً فرسوده(بیش از  30سال)

1

%94

%100

طراحی پهن و گشاده با گره قوی

5

%79

%97

طراحی شطرنجی با فاصله گره

4

%81

%98

طراحی نیمه شطرنجی

3

%75

%91

طراحی شعاعی

2

%79

%94

طراحی ارگانیک یا فاقد طرح هندسی منظم

1

%87

%96

جمعیت تا پوشش تا  10هزار نفر

5

%88

%97

جمعیت تحت پوشش از  10تا  25هزار

4

%83

%97

جمعیت تحت پوشش از  25تا  50هزار

3

%91

%100

جمعیت تحت پوشش  50تا  75هزار

2

%91

%100

جمعیت تحت پوشش  75تا  100هزار و بیشتر

1

%89

%98

شاخص

الگوی طراحی
شبکه

میزان تراکم
مصرف

با توجه به شاخص ها و استانداردهای تدوین شده ،در ادامه به

در این فرایند ابتدا به تشریح پهنه بندی تاب آوری شهری

پهنه بندی تاب آوری شهر بر اساس دارایی زیرساختی شبکه

دارایی زیرساختی برق بر اساس شاخص قرارگیری در بافت

ای برق بر اساس شاخصهای استاندارد و تبیین کننده تاب

اقدام شده است.

آوری یعنی قرار گیری در بافت ،الگوی طراحی شبکه و تراکم
مصرف شبکه پرداخته شده است.
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در این فرایند اطالعات یاد شده در قالب الیه ها و داده های

بازخوانی و تحلیل و طبقه بندی قرار گرفته است .در ادامه

اطالعاتی زمین مرجع شده در محیط نرم افزار  GISمورد

نقشه های تولید شده تشریح شده است.

نقشه  -1نقشه تاب آوری زیرساخت برق بر اساس شاخص قرارگیری در بافت شبکه

نقشه ( ،)1نشان می دهد که بر اساس شاخص قرار گیری در

شاخص الگوی طراحی شبکه نشان می دهد که برای دارایی

بافت سراسر بخش های شرقی بافت و بخش های مرکزی بافت

زیرساختی برق ،به غیر از بخش های شمال شهر و قسمت

در شهر مشهد دارای تاب آوری خیلی ضعیفی در این شاخص

هایی از شرق شهر بقیه بخش های شهر دارای تاب آوری نسبتأ

برای شبکه برق می باشد.

مناسبی می باشد .علت این مسأله در موقعیت های با تاب

در ادامه در نقشه ( ،)2پهنه بندی تاب آوری شهری برای

آوری ضعیف طراحی غیر منظم و ارگانیک یا شعاعی برای

دارایی زیرساختی برق بر اساس شاخص الگوی طراحی شبکه

شبکه برق رسانی می باشد که این بخش ها را با تاب آوری

تشریح شده است .نقشه پهنه بندی تاب آوری شهری بر اساس

ضعیفی نشان داده است.
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نقشه  -2نقشه تاب آوری زیرساخت برق بر اساس شاخص الگوی طراحی شبکه

نقشه  -3نقشه تاب آوری زیرساخت برق بر اساس شاخص تراکم مصرف شبکه
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در نقشه ( ،)3پهنه بندی تاب آوری شهری برای دارایی

زیرساخت های شریانی برق ،به پهنهبندی نهایی تاب آوری

زیرساختی برق بر اساس شاخص تراکم مصرف شبکه ذکر شده

شهری برای دارایی های زیرساختی برق در کالنشهر مشهد

است .بر اساس شاخص تراکم مصرف ،پهنه بندی تاب آوری

اقدام شده است .در این راستا با استفاده از مدل شباهت به

شهری برای دارایی زیرساختی برق ،مناطقی را که دارای

گزینه ایدهآل فازی ( )FTOPSISتالش شد تا برای تولید

پوشش جمعیتی  75تا  100هزار و بیشتر می باشند در پهنه

نقشه نهایی برای هر کدام از داراییهای زیرساختی به وزن

های با تاب آوری خیلی ضعیف قرار داده است .در بخش های

گذاری نهایی برای شاخص های استاندارد پرداخته شود .نتایج

شرقی شهر و نوار شمال غربی دارای تراکم مصرف باال به علت

این مرحله در جدول ( )2تشریح شده است.

جمعیت و یا کاربری های پر مصرف شناسایی شده اند .در ادامه
متناسب با شاخصهای ارائه شده برای تبیین تاب آوری
جدول  : 2وزن نهایی شاخص های تبیین کننده تاب آوری در زیرساخت شریانی برق
منبع :یافته های تحلیلی پژوهش

زیرساخت شریانی

شاخص تبیین کننده

زیرساخت شریانی برق

𝑺−

𝑺+

𝒊𝑪𝑪

Rank

قرارگیری در بافت

2.009

2.091

0.510

3

الگوی طراحی شبکه

2.456

3.014

0.551

1

تراکم مصرف

2.801

3.119

0.526

2

) :S+فاصله از ایده آل مثبت : S- -فاصله از ایده آل منفی : CCi-شاخص شباهت)

مطابق با جدول ( ،)2بر اساس مدل شباهت به گزینه ایده آل

با این نتایج و تلفیق وزنهای به دست آمده برای شاخصهای

فازی( ،)FTOPSISمتناسب با یافتههای پژوهش و بر اساس نظر

پژوهش در قالب بسته تحلیل فضایی نرم افزار Arc GIS 10.3

کارشناسان در زیرساخت شریانی برق در کالنشهر مشهد،

اقدام به ارائه نقشه های نهایی تحلیل فضایی پهنههای تاب -

شاخص تبیین کننده الگوی طراحی شبکه رتبه اول را به خود

آوری برای برای این زیر ساخت در کالنشهر مشهد گردید که

اختصاص داده و تراکم مصرف در رتبه دوم و قرار گیری در

نتایج آن در نقشه ذیل تشریح شده است.

بافت حائز رتبه سوم شده است.
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نقشه  -4نقشه نهایی پهنه بندی تاب آوری زیرساخت شریانی برق در کالنشهر مشهد

آنچه از نقشه نهایی پهنه بندی تاب آوری شهری بر
اساس دارایی زیرساختی برق در گستره فضایی کالنشهر
مشهد مشاهده میشود در بخشهای شرقی و شمالی شهر
کالنشهر مشهد در وضعیت ضعیف و در موقیعت نامناسبی می
باشد.

ع لت اصلی این مسأله در درجه نخست به عدم طراحی
مناسب شبکه در بخشهای یاد شده و از سوی دیگر تراکم
باالی مصرف و همچنین قرار گیری در بافته های ناکارآمد می
باشد.
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 -4نتیجهگیری
پر واضح است که ظرفیت تحمل پذیری و پایداری شرایط

با  89درصد اجماع نهایی با استانداردهای تشکیل دهنده

در برابر حوادث ،تهدیدات و چالشها در تابآوری مورد

آن ها مورد شناسایی قرار گرفت که الگوهای مهمی برای

ارزیابی قرار می گیرد .این شرایط می تواند در قالب مؤلفه

شناسایی تاب آوری پهنه ای این زیرساخت در کالنشهر

اجتماعی ،اقتصادی ،زیرساختی،

مشهد بود .در این فرایند بعد از شناسایی پیشرانها،

کالبدی ،فرهنگی و زیست محیطی در وجهه کالن آن

اولویت سنجی آنها نشان داد که الگوی طراحی شبکه

تصور گردد .تاب آوری رویکردی استراتژیک برای حفاظت

دارای اولویت اصلی در شناسایی پهنههای ناتابآور در

و ارتقای مقاومت و تحمل پذیری دارایی های یک سیستم

کالنشهر مشهد میباشد .این مقوله نشان میدهد که تا

به خصوص دارایی های زیرساختی بسیار حائز اهمیت می

چه اندازه طراحی دفاع پذیر و مانایی شبکه زیرساختی

باشد .در حقیقت ،هر کدام از این زیرساخت های شریانی

برق در تاب آوری آن مهم میباشد .دوم ،نتایج پژوهش

به خصوص دارایی زیرساختی برق به نوعی هدایت کننده

نشان داد بخش های شمالی و بخش های شرقی شهر

جریان فعالیتها ،کنش و واکنش های جوامع شهری می

مشهد در این زمینه ناتاب آور می باشند .از سوی دیگر

باشند که تصور آسیب و نقصان در فرایند عملکردی

قرارگیری در بافت شبکه با شناسایی پهنههای فرسوده از

هرکدام از این شریان های توسعه می تواند به تصور

پهنه های نوساز در شناسایی قدمت شبکه و آسیب

بحران عمیق در شهرها منتهی گردد .عمده این

پذیری و متعاقباً تاب آوری ضعیف آن بسیار مهم هست

زیرساختها در راستای تبیین مفهومی تاب آوری آن ها

که در این فرایند پهنه های ناتاب آور شهری مورد

با تهدیدات طبیعی مانند سیل و زلزله و تهدیدات انسانی

شناسایی قرار گرفت .تراکم مصرف شبکه نیز نشان داد که

مانند جنگ یا تهدیدات سایبری مواجه میباشد .در این

هر چه میزان تراکم مصرف جمعیت باالتر باشد تاب آوری

راستا ،در این مطالعه تالش شد تا به تحلیل تاب آوری

زیرساخت برق کاهش می یابد که در این مورد بخش

زیر ساخت شریانی برق در کالنشهر مشهد پرداخته شود.

های جنوبی و شمالی شهر دارای وضعیت ناتاب آوری در

بنابراین مهم ترین مسأله گردآوری شاخص های تببین

بودند .به هر حال این نتایج نشان می داد که در کالنشهر

کننده تاب آوری در زیرساخت شهریانی برق در کالنشهر

مشهد برای تاب آوری زیرساخت شریانی برق سه مؤلفه؛

مشهد بود که در این زمینه از دیدگاه کارشناسان و

قرار گیری در بافت شبکه ،الگوی طراحی شبکه و تراکم

متخصصان مرتبط با موضع استفاده شد و نتایج حاصل از

مصرف شبکه می تواند بسیار حائز اهمیت بوده و کلیدی

دلفی هدفمند در این مرحله ،به سواالت پاسخ داده شد؛

باشد .این فرایند می تواند به برنامه ریزی صحیح در

نخست ،مشخص شد که سه شاخص اصلی یعنی قرار

راستای افزایش مانایی و تحمل پذیری شبکه برق رسانی

گیری در بافت شبکه با  92درصد اجماع نهایی ،الگوی

کالنشهر مشهد در برابر تهدیدات و شوک های وارد شده

طراحی شبکه با  0/93اجماع نهایی و تراکم مصرف شبکه

بر آن باشد.

های متعددی چون
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 .4روش های خودکفایی و یا کاهش وابستگی به
شبکه ی برق شهر در زیرساخت های

 -5راهکار ها
.1

اصلی(مراکز ثقل)

تدوین طرح ایجاد منابع پایدار تامین برق در
.5

شهر با توجه به وسعت عرصه ی موجود
.2

تدوین برنامه ی عملکرد حوزه ی برق
(پرسنل -تجهیزات) در مواقع بروز بحران

ارزیابی ایمن سازی و پایداری پست ها و
.6

خطوط انتقال برق

بررسی نقش سرمایه گذاری در بخش انرژی

 .3برنامهریزی جهت بکارگیری و تقویت فنآوری

های نو و تجدید پذیر در کاهش آسیب پذیری

روز در جهت پایش ،کنترل و حفاظت فیزیکی

های ناشی از وابستگی به شبکه ی تامین برق

تأسیسات نیروگاهی و مرکز دیسپاچینگ

موجود و روش های توسعه ی آن

(کنترل و توزیع)
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تحلیلی بر تاب آوری زیرساخت شریانی برق در کالنشهر مشهد

 -6منابع
.1

امیری ،محمدجواد؛ سپهرزاد ،بهناز؛ معرب ،یاسر و اسماعیل صالحی؛ ( .)1396ارزیابی تابآوری ساختاری -طبیعی کاربری
اراضی شهرها (نمونه موردی :منطقه  1تهران) ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال سی و دوم ،شماره  ،1صص .137-148

.2

پرتوی ،پروین ؛ بهزادفر ،مصطفی و زهرا شیرانی؛ ( .)1395طراحی شهری و تاب آوری اجتماعی(بررسی موردی :محله جلفا
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