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Abstract 

In recent years, the infrastructure systems have been mostly failed due to the increase in natural or 

manmade disasters as well as the internal and external dependencies among system components. The 

mutual infrastructure dependencies might cause more vulnerability and bring about cascading 

failures. The main objective of this study was to develop scenarios of geographic interaction in 

critical infrastructure during urban hazards in Ahvaz. The study was developmental-applied in terms 

of purpose, while in terms of methodology, it was descriptive-analytical done based on field study 

and document analysis. The study indices were extracted and related via combining the results of 

expert opinion and existing records. To develop scenarios, after identifying the variables, the key 

factors affecting each topic were specified, and then various conditions were defined for each 

variable. The identification of driving forces in Ahvaz infrastructures interaction was done using 

models such as “cross-impact analysis” using MICMAC software. In order to identify, analyze, and 

adopt selected scenarios, cross-impact balance analysis was run in ScenarioWizard software. The 

inspection of scenario screen in ScenarioWizard software showed that from among 80 existing 

settings of critical infrastructure spatial interaction drivers, 26 cases (32.5 percent) were in statistic 

form and 25 cases (3.125 percent) in critical conditions.  
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 حیاتی های زیرساخت در جغرافیایی اندرکنش سناریوهای تدوین

 اهواز در شهری مخاطرات حین

 3پرویزیان رضا علي ،2فیروزی محمدعلي ،1چشمه ده محمدی مصطفي

 اهواز، چمران شهید دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات ةدانشکد شهری، ریزی برنامه و جغرافیا گروه دانشیار .1

 ایران اهواز،

 اهواز، چمران شهید دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات ةدانشکد شهری، ریزی برنامه و جغرافیا گروه ستادا .2

 ایران اهواز،

 چمران شهید دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات ةدانشکد شهری، ریزی برنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی .3

 ایران اهواز، اهواز،

 (19/07/1401 ذیرش:پ تاریخ ـ 09/05/1401 دریافت: )تاریخ

 چکیده
 بـی   خـاریی  و داخلـی  هـای  وابستگی دلیل به و ساز انسان یا طبیعی بالیای افزایش دلیل به ،زیرساختی های سیستم اخیر، های سال در

 باعـ   و کنـد  ایجـاد  بیشـتری  پـذیری  آسـی   اسـت  ممکـ   زیرساختی متقابل های وابستگی .اند شده اختالل دچار غالباً سیستم، ایزای
 شـرری  مخاطرات حی  حیاتی های زیرساخت یغرافیایی اندرکنش سناریوهای تدوی  حاضر پژوهش کلی هدف .شود آبشاری های رابیخ
 هـای  بررسـی  و مطالعات بر مبتنی تحلیلی ـ توصیفی شناسی روش نظر از و کاربردیـ  ای توسعه هدف لحاظ به پژوهش ای  .بود اهواز در

 بـرای  شـد.  سـنجی  ارتبـا   و اسـتخرا   مویود سوابق و خبرگان یآرا نتایج تلفیق اساس بر پژوهش یها شاخص .است اسنادیـ  میدانی
 هـای  وضـعیت  متغیرهـا  از یـ   هـر  بـرای  سـس   و مشخص موضوع بر مؤثر کلیدی عوامل ابتدا متغیرها، شناسایی از بعد ینگاریوسنار

 تحلیـل » نظیـر  ییهـا  مـدل  از اسـتفاده  بـا  اهواز شرر های رساختزی کنشراند در مؤثر و پیشران نیروهای شناسایی .شد تعریف مختلفی
 اثرهـای  بـانن   تحلیـل  از منتخـ   سناریوهای گزینش و تحلیل و شناسایی یرت شد. انجام «م  می » افزار نرم و« متقاطع اثرهای
 وضـعیت  80 مجمـوع  از دهـد  مـی  نشان نیز سناریوویزارد افزار نرم در سناریو صفحۀ بررسی .شد استفاده سناریوویزارد افزار نرم در متقابل
 درصد( 25/36) حالت 29 تعداد مطلوب، وضعیت درصد( 5/32) حالت 26 تعداد حیاتی های زیرساخت مکانی اندرکنش های پیشران مویود
 دارند. بحرانی وضعیت درصد( 25/31) حالت 25 تعداد ایستا، وضعیت

 واژگانکلید
 .اهواز شرر کالن ،یغرافیایی اندرکنش ریوهایسنا ،شرر حیاتی های زیرساخت ،اندرکنش
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 مسئله بیان و مقدمه
 در اساسدی  نقد   و هند دار عهده   بر را انسانی مختلف های فعالیت و کارکردها حیاتی های زیرساخت

 Yang et) نده ا وابسدته  دیگر یک به و نیستنه مجزا زیرساختی های سیستم طرفی از .کننه می ایفا جوامع

al. 2022: 606.) تدوجهی   قابل طور  به 1شهری حیاتی های زیرساخت سیستم بین متقابل های ابستگیو 

 :Magoua et al. 2022) گداارد  مدی  تأثیر مهرن جوامع آوری تاب و ها آن عملکرد و اطمینان قابلیت بر

 هبد  شروع ،استرالیا و مریکاا ةمتحه ایاالت مثل ،کشورها از زیادی تعهاد بیستم، قرن آخر ةده از (.102

 حدهود  گاشته، سال د  طی (.Enrico et al. 2011: 140) کردنه خود های زیرساخت تههیهات بررسی

 مجدرو   نفدر  و چهارصدههزار  میلیدون  یدک  از بدی   انده،  داد  دسدت  از را خود جان نفر هزارهفتصه

 .(Nuha et al. 2018: 576) انه شه  خانمان بی طبیعی بالیای دلیل به نفر میلیونبیست و سه  و ،انه شه 

 دلیدل  بده  و سداز  انسدان  یدا  طبیعدی  بالیدای  افزای  دلیل به زیرساختی های سیستم اخیر، های سال در

 :Yang et al. 2022) انده  شده   اخدتالل  دچار غالباً سیستم اجزای بین خارجی و داخلی های وابستگی

 بده  نسدبت  سدتنه ه جدا  همده  و دیگدر  یک به وابسته و پیچیه  که آنجا از حیاتی های زیرساخت .(606

 باعد   و کنده  ایجداد  را رویهادها از ای زنجیر  توانه می جزئی اختالل یک حتی. نها حساس اختالالت

 .Chen et al) دارد دنبدال  بده  را تدوجهی  قابل عواقب که شود زیرساختی های سیستم عملکرد کاه 

 واحده  سیسدتم  یک به آسیب دهه می نشان حیاتی زیرساخت های سیستم بین متقابل ارتباط (.1 :2019

 فاجعده  یدک  پدی  در کده  نحدوی  بده  ؛(Yang et al. 2022: 606) باشده  آن ةمحدهود  از فراتدر  توانه می

 هدای  خرابدی  باعد   و کنده  ایجداد  بیشتری پایری آسیب است ممکن زیرساختی متقابل های وابستگی

 و اجتمداعی  بافدت  و ژئواستراتژیک موقعیت دلیل به اهواز شهر (.Sun et al. 2022: 21) شود آبشاری

 در را اختالالتدی  و خسدارات  هند توان مدی  کده  روسدت  روبده  هایی چال  و سوانح با حساس فرهنگی

 تجمدع  1396 مدا   بهمن در (.387 :1399 پرویزیان و پور )امان کننه ایجاد اهواز شهر حیاتی زیرساخت

 و اهدواز  ورودی رقبد  توزیدع  فوق و توزیع های سیستم بر ریزگردها طوفان از ناشی گردوغبار ذرات

 بدا  و فرورفت خاموشی در اهواز شه. برق های پست و ها ایستگا  در اختالل موجب باران نم نم بارش

 و آب قطدع  به منجر اهواز در برق ةگسترد قطعی .افتادنه کار از نیز مناطق این آب های پمپ برق قطع

                                                                                                                                                       
1. CIS 
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 اسدتان  شهرسدتان  دوازد  شده.  را همد  تلفدن  ارتباطی های شبکه در اختالل ایجاد و قطعی آن دنبال به

 :Mohammadi Dehcheshmeh & Ghaedi 2020)بودنده   رو روبه چال  با ما  یک مهت به خوزستان

 اهدواز  شهر ها، آن از ناشی یزیرساخت پیوستگی و حیاتی های زیرساخت از ای شبکه وجود دلیل به (.7

 درک ،بندابراین  .اسدت  رسداختی زی هدای  وابسدتگی  تأثیرات از ناشی یها آسیب و خطرات معرض در

 در آوری تداب  افدزای   و ندامطلوب  پیامدههای  کاه  برای ها آن تأثیر ارزیابی و متقابل های وابستگی

 است. ضروری بلنهمهت در بالیا برابر

 پژوهش االتؤس و اهداف

 حدین  حیداتی  های زیرساخت در جغرافیایی انهرکن  سناریوهای تهوین پژوه  این اصلی ههف

 ،اهواز شهر حیاتی های زیرساخت شناسایی شامل فرعی اههاف و است اهواز در شهری مخاطرات

 کدارگیری  بده  و ،سدناریوها  تدهوین  در کلیدهی  هدای  پیشران تأثیرپایری و تأثیرگااری میزان برآورد

 اسدت.  شدهری  مخداطرات  بدا  رابطده  در سدناریوویزارد  افزار نرم و مک میک افزار نرم های توانمنهی

 از یناش نانهیبهب و نانهیب خوش یوهایسنار که شه تعیین اساس این بر حاضر وه پژ اصلی پرس 

 .نها کهام اهواز یشهر یها رساختیز مکانی انهرکن 

 پژوهش نظری ةپیشین
 آن های ویژگی و حیاتی های زیرساخت

 تحدوالت  بده  کده  شود می گرفته نظر در جهیه ای واژ  کلی طور به «حیاتی های زیرساخت» اگرچه

 هدای  سازمان توسط شماری بی اسناد سپتامبر 11 از ،گردد بازمی 1990 ةده اواسط در متحه  االتای

 شده   تهیده  حیداتی  های زیرساخت از حفاظت مورد در تحقیقاتی سساتؤم و ها دولتو  المللی بین

 حفد   بدرای  کده  اسدت  هدایی  دارایدی  معندای  بده  حیداتی  زیرساخت (.Aradau. 2010: 492) است

 و اسدت  ضدروری  کشدور  یدک  مردم (رفا  امنیت، ایمنی، بههاشت، اجتماعی،)  حیاتی عملکردهای

 (.Singh et al. 2014: 72)بگداارد   عملکردهدا  بدر  توجهی قابل تأثیر توانه می آن تخریب یا اختالل

 تولیده  بدرای  که هستنه بزرگ مقیاس در بشر دست ةساخت های سیستم 1شهر حیاتی های زیرساخت

                                                                                                                                                       
1. resilience adaptive cycle 
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 هدای  مراقبدت  ،داری باندک  ونقدل،  )حمل خهمات و ها( داد  ،آب )انرژی، ضروری کاالهای توزیع و

 هایی زیرساخت چنین (.Cantelmi et al. 2021: 341) نها وابسته دیگر یک به کامل طور به بههاشتی(

 ایدن  کدارکرد  بیندی  پدی   کده  نقدل  و حمدل  ةشدبک  و ،آب گداز،  و نفت مخابرات، برق، از نها عبارت

 ،متقابدل  وابسدتگی  از ناشدی  پدایری  آسدیب  دلیدل  به خود، درونی پیچیهگی بر عالو  ها زیرساخت

 یدا  طبیعدی  بالیدای  مکدرر  وقدوع  دلیدل  بده  امروز  (.Zimmerman et al. 2016: 52) است تر سخت

 اسدتراتژیک  اهمیدت  مدورد  در جهدانی  آگداهی  انسدانی  های فعالیت با مرتبط آمیز فاجعه رویهادهای

 است یافته افزای  گااری سیاست و دانشگاهی های محیط در فزاینه  طور به حیاتی های زیرساخت

(Cantelmi et al. 2021: 341.) 

 حیاتی های زیرساخت در آن از ناشی شهری پیامدهای و جغرافیایی اندرکنش

 یدک  .اسدت  دادن واکدن   دیگر یک با و دیگر یک بر گااشتن تأثیر معنی به 1انهرکن  یا کن  برهم

 مجداورت  در متعدهد  هدای  زیرسداخت  عناصدر  کده  افته می اتفاق زمانی غرافیاییج متقابل انهرکن 

 تواننده  مدی  سدوزی  آتد   یا انفجار ماننه رویهادهایی نزدیکی، این به توجه با باشنه. نزدیک مکانی

 کننده  ایجداد  هدم  بده  وابسدته  رافیدایی جغ هدای  زیرسداخت  این در را مرتبطی تغییرات یا اختالالت

(Robert & Morabito 2010: 19). مدهیریت  یدا  مالکیدت  تحدت  زیرسداختی  های دارایی که آنجا از 

 کده  نیسدت  موضدوعی  دیگر زیرساختی منابع این از حفاظت هستنه، خصوصی و دولتی های بخ 

 ةتغاید  منبع همچنین و برق ةشبک آن در که کنیه تصور را سناریویی باشه. ها دولت به مربوط فقط

 شدرایطی،  چندین  در شدود.  مدی  قطع کاری خراب یا طبیعی بالی کی دلیل به منطقه یک در پشتیبان

 و اقتصدادی  پیامدههای  بدالقو   طدور  به و شونه می فلج همگی غیر  و ،تولیه داری، بانک مخابرات،

 از ای نمونده  (.Singh et al. 2014: 71) کدرد  خواهنده  ایجداد  دیه  آسیب ةمنطق برای یجهّ اجتماعی

 شمالی مریکایا شرق شمال خاموشی جریان در حیاتی های ساختزیر انهرکن  ویرانگر پیامههای

 زمدان  کدرد.  فلدج  2003 سدال  در را متحده   ایداالت  و کانادا از هایی بخ  که شه نمایان وضو  به

 هدای  حالدت  بده  مختلدف  هدای  قهرت با وابسته زیرساخت های سیستم بازگردانهن برای شه  صرف

 طدول  کامدل  سداعت  72 بدرق  زیرساخت بازسازی مثالً بود. متفاوت توجهی قابل طور به شان اولیه

                                                                                                                                                       
1. interaction 
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 و افتداد  کدار  از هنه در برق های شبکه از تعهادی ،2012ة ژوئی در (.Haggag et al. 2020: 2) کشیه

 آن ةکننه فلج اثرهای اثر و خاموشی شه. شرقی شمال و شمالی های ایالت اکثر در برق قطع به منجر

 .Singh et al) داد قرار تأثیر تحت را نفر ششصهمیلیون تقریباً زنهگیِ حیاتی های زیرساخت سایر بر

 هدای  سیستم متقابل وابستگی از ناشی آبشاری پایری آسیب بزرگی های خاموشی چنین (.71 :2014

 هدای  سیستم متقابل وابستگی ارزیابی به مبرمی نیاز اساس، این بر دهه. می نشان را ما جوامع حیاتی

 اتخداذ  طریدق  از متقابل وابستگی این منفی اثرهای اثر رسانهن حهاقل به نآ از تر مهم و زیرساختی

 (.Haggag et al. 2020: 2) دارد وجود آوری تاب ةبرنام ةفلسف

 پژوهش تجربی ةپیشین

 هدا  آن از تعهادی به که گرفته صورت مختلفی مطالعات شهر حیاتی های زیرساخت انهرکن  ةزمین در

 پایدهاری  بدرای  یکپارچه رویکرد ارزیابی ههف با (2018)  انهمکار و نگوا شود. می  اشار  ادامه در

 .کردنده  ارزیابی تحلیلید  توصیفی روش با را چین هاربین متروی شهری های زیرساخت آوری تاب و

 و شدیائو  .دارنده  شهری های زیرساخت آوری تاب بر متفاوتیآثار  ارزیابی های شاخص داد نشان نتایج

 بدا  هم، به وابسته حیاتی شهری های زیرساخت ای لرز  آوری تاب ارزیابی ههف اب (2022)همکاران  

 بده  وکردنده   بررسدی  را بلژیدک  گاز ةشبک به وابسته حیاتی خطوط عملکرد ،تحلیلی د توصیفی روش

 مداگوا  .دارد آوری تاب بر مختلفی تأثیرات بودجه و بازیابی منابع شبکه هر برای که رسیهنه نتیجه این

 سدازی  مدهل  بدرای  بداال  سدطح  معمداری  بدر  مبتندی  چدارچوب  ةارائد  ههف با (2022)ان  همکار و

 ،سازی شبیه ابزارهای و ها داد و  شه  آزمای  های شیو  از هم به وابسته حیاتی زیرساخت های سیستم

 مبتندی  حیداتی  های زیرساخت مهل داد نشان نتایج .کردنه استفاد  انه، شه  گسترد  ها سال طول در که

همکداران    و یاندگ  .بکشده  تصدویر  بده  را هدا  آن نداهمگن  رفتارهای توانه می باال سطح معماری بر

 ةشدبک  ةنظرید  ترکیدب  بدا  ناندت  شهر کالن در کارکردی متقابل های وابستگی تحلیل ههف با (2022)

 در هدا  زیرسیسدتم  کدارکرد  و کنشگران که رسیهنه نتیجه این به عملکردی های مهل رویکرد و کنشگر

 و ندورالهی  داشدت.  خواهده  متفداوتی  بهبدودی  و خرابدی  های حالت هاخطر انواع برای شهری مناطق

 تحلیدل  از استفاد  با ریشه های پهنه و ها دارایی حساسیت میزان ارزیابی ههف با (1392)همکاران  

 کردنه بررسی فرضی شهری ةپهن یک دررا  شهری های پهنه حساسیت یزانم یکمّ روش با انهرکنشی
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 بیشدترین  از بدرق  زیرسداخت  بده  مربدوط  هدای  دارایدی  محدهود   ایدن  در که رسیهنه نتیجه این به و

 در انهرکنشدی  تحلیدل  مدهل  ةارائد  هدهف  بدا  (1393)همکداران    و عبهالهی .برخوردارنه حساسیت

 بررسدی  را شدهری  هدای  پهنه و ها زیرساخت ،حساسیت میزان ارزیابی جهت ،شهری ریسک مهیریت

 نمیدزا  بده  توجده  بدا  بایده  هدا  دارایدی  اسدتقرار  و یدابی  مکان ضوابط که رسیهنه هنتیج این به وکردنه 

 پدایری  آسیب تحلیل ههف با (1395)همکاران   و نکوئی شود. تعیین شهری های هنهپ در حساسیت

 ةشدبک  اسدتخرا   بدا  داد نشان نتایج .کردنه اقهام یکمّ روش با گراف ةشبک از استفاد  با ها زیرساخت

 پدایری  آسدیب  کداه   برای را نظر مورد ةشبک نقاط ترین حساس توان می آن بنهی هخوش و مرکزیت

 هدای  شداخص  فضدایی  حلیدل ت هدهف  بدا  (1398)همکداران    و چشدمه  د  محمدهی  کرد. شناسایی

 تحلیلدی د  توصدیفی  روش بدا  اهدواز  شهر کالن ونقل حمل شریانی زیرساخت در آوری تاب کننهة تبیین

 کده  رسدیهنه  نتیجده  ایدن  بده  و کردنده  بررسیرا  اهواز شهری ونقل ملح های شریان آوری تاب میزان

 ونقل حمل در آوری تاب تبیین برای را حساسیت بیشترین شبکه محصوریت درجة کننهة تبیین پیشران

 .دارد اهواز شهری

 مطالعه مورد قلمرو و محدوده

 مرکدزی  بخد   در کده  شدهر،  ایدن  .است ایران شهرهای کالن از یکی خوزستان، استان مرکز اهواز،

 دقیقدة  35 و درجده  31 تدا  دقیقه 20 و درجه 31 جغرافیایی موقعیت در دارد، قرار اهواز شهرستان

 ای جلگده  بخد   در شدرقی  طدول  دقیقدة  75 و درجه ۴8 تا دقیقه ۴0 و درجه ۴8 و شمالی عرض

 (.387 :1399 پرویزیان و پور )امان است شه   واقع دریا سطح از متر 18 ارتفاع با و خوزستان

 
 اهواز شهر حیاتی های زیرساخت بندی دسته .1 شکل
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 تحقیق ابزار و روش

 سدناریوهای  تدهوین  بده  دارد سدعی  که است کاربردید  ای توسعه حاضر پژوه  بر حاکم رویکرد

 و اسدنادی  ةشدیو  دو از پدژوه   این در .بپردازد اهواز شهر حیاتی های زیرساخت مکانی انهرکن 

 حیاتی های زیرساخت اجزای تحقیق این در شه.  استفاد  اطالعات و ها داد  ریآو جمع برای میهانی

 توسدط  مربوطده  ةحدوز  بدا  متغیرهدا  ایدن  میدان  ارتبداط  میدزان  و شناسدایی  متغیر 30 در اهواز شهر

اثرهدای   اثدرات  تحلیدل » نظیر ییها مهل از ها داد  تحلیل جهت شه. داد  تشخیص خبر  کارشناسان

 شه. استفاد  «سناریوویزارد» و «مک میک» رافزا نرم و« متقاطع

 (1401)منبع: نگارندگان  اهواز شهر حیاتی های زیرساخت اجزای .1 جدول

1 .
ت

خهما
 

ی
اضطرار

 A1 
 نشانی آت 

۴. 
انرژی
 

D1 
 گاز ایستگا 

A2 
 انتظامی مراکز

D2 
 گاز و بنزین  پمپ

A3 
 نجات و امهاد و احمر هالل مراکز

D3 
 برق پست

A4 
 بههاشت مراکز و ها رستانبیما

D4 
 نفتی ساتیتأس

A5 
 پزشکی خهمات سایر و اورژانس

D5 
 برق خطوط

A6 
 بسیج مقاومت های پایگا  و بسیج کل ةادار

D6 
 شهری گازة شبک

2. 
سیاسی
 د 

مهیریتی
 B1 

 نظامی مراکز

5 .
ب

آ
 

E1 
 آب منبع

B2 
 قضایی مراکز

E2 
 فاضالب و آب

B3 
 مایصهاوس

E3 
 خانه تلمبه و خانه تصفیه

B4 
 فرمانهاری استانهاری،

E4 
 فاضالب و آب پمپاژ های ایستگا 

B5 
 1دولتی و اداری مراکز سایر

E5 
 فاضالبة شبک

3 .
حمل
 

ونقل
 C1 

 آهن را 

6 .
ت

مخابرا
و 

 
ت

ارتباطا
 

F1 
  مخابرات

C2 
 ها پایانه و فرودگا 

F2 
 تلفن مراکز

C3 

 قطار و توبوسا ةادار ،یترابر و را  ةادار

 یشهر
F3 

 الکترونیک خهمات و بانک پست

C4 
 ریلی( و ای )جاد  ارتباطی یها را  ةشبک

F4 
 مخابرات دکل

                                                                                                                                                       
 یشهردار بحران، مهیریت ستاد بهزیستی، خمینی، امام امهاد ةکمیت. 1
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 حیاتی های زیرساخت در جغرافیایی اندرکنش سناریوهای تدوین

 مداتریس  ابتدهای  در مکداني   اندییکن   سدنایيههای  کليدیی  متغيرهای شناسايي. اول گام

 تفصدیل  به آن نتایج و شه تنظیم 30× 30 ابعاد با اهواز شهر حیاتی های اختزیرس مکانی انهرکن 

 تعدهاد  3 جدهول  در شه  ارزیابی تأثیرپایری و تأثیرگااری ةرابط 900 مجموع از آمه. دست به ذیل

 دارای رابطده  71 کم(، )اثرگااری 1 ارزش دارای رابطه 157 اثر(، )بهون 0 ارزش دارای رابطه 580

 روش، ایدن  در .اسدت  شهیه( )اثرگااری 3 ارزش دارای رابطه 92 و ،متوسط( ااری)اثرگ 2 ارزش

 .(MII) 2غیرمستقیم تأثیر و (MDI) 1مستقیم تأثیر هستنه: تأثیر دو دارای متغیرها

 اهواز شهر حیاتی های زیرساخت مکانی اندرکنش ماتریس های ویژگی .2 جدول

 جمع P تعداد 3 تعداد 2 تعداد 1 تعداد 0 تعداد ماتریس ابعاد

30 580 157 71 92 0 900 
 

 جمدع  متغیرهدا،  تأثیرپدایری  و تأثیرگدااری  میدزان  بررسی برای  ها پيشران انییکن . دوم گام

 میدزان  متغیدر  هدر  سدطرهای  اعدهاد  جمدع  متقداطع  مداتریس  در کده  طدوری  شود؛ می محاسبه ماتریس

 .دهه می نشان دیگر متغیرهای از را متغیر آن تأثیرپایری میزان نیز متغیر هر ستونی جمع و تأثیرگااری
   شاخص را ثیرگااریأت بیشترین اهواز شهر حیاتی های زیرساخت بین ،3 جهول نتایج اساس بر

D1، D2 ،انه.  داد  اختصاص خود به را بعهی های  اولویت ... و، ۴0 ،۴3 امتیازهای با ترتیب به ... و 

 ... و، 38 ،۴۴ امتیازهدای  بدا  ترتیدب   بده  ... و، D2، D4   شداخص  را ثیرپدایری أت بیشدترین  همچنین

 انه.  داد  اختصاص خود به را بعهی های  اولویت

 از یدک  هر انییکن   پالن دی استقرای مهقعيت به تهجه با ها پيشران تحليل. سهم گام

 .گیرنده  مدی  قدرار  نمدودار  در خاصدی  مکدان  در تأثیرپایری و تأثیرگااری میزان به توجه با متغیرها

 تحدوالت  و پویدایی  در هدا  آن نقد   و سیسدتم  در ها آن وضعیت بیانگر نمودار در متغیرها موقعیت

 شدمارة  اسداس  بر و مستقیم تأثیر اساس بر متغیرها پراکنهگی نقشة 2 شکل است. آینه  در سیستم

 دهه. می نشان را متغیر

                                                                                                                                                       
1. matrix of direct influences 
2. matrix of indirect influences 
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 ماتریس های ستون و سطرها مجموع اساس بر ها پیشران اندرکنش .3 جدول

متغیر (MDI) مستقیم (MII) غیرمستقیم
متغیر (MDI) مستقیم (MII) غیرمستقیم 
 

 ثیرگااریأت ثیرپایریأت ثیرگااریأت ثیرپایریأت ثیرگااریأت ثیرپایریأت ثیرگااریأت ثیرپایریأت

22۴78 27512 35 ۴3 D1 0 0 0 0 A1 

27830 25318 ۴۴ ۴0 D2 15۴51 15۴70 21 21 A2 

21295 18925 32 28 D3 90۴2 8988 12 12 A3 

22329 21803 38 35 D4 23508 20821 35 32 A4 

0 0 0 0 D5 18927 20017 28 29 A5 

۴386 ۴737 7 8 D6 1182۴ 11788 16 16 A6 

16270 15230 28 25 E1 2366۴ 23508 3۴ 35 B1 

9۴31 11356 12 16 E2 1۴95۴ 18358 23 28 B2 

16958 168۴3 26 26 E3 175۴6 15035 2۴ 20 B3 

1۴183 139۴1 22 23 E4 1۴985 11963 22 17 B4 

0 0 0 0 E5 15675 136۴۴ 20 18 B5 

9307 9526 11 11 F1 15013 1578۴ 21 22 C1 

3۴15 50۴0 5 7 F2 18۴80 18606 26 26 C2 

7695 108۴2 10 1۴ F3 17695 16999 22 22 C3 

3110 3397 5 5 F4 0 0 0 0 C4 

 
 متغیر شمارۀ اساس بر و مستقیم تأثیر اساس بر متغیرها پراکندگی نقشۀ .2 شکل

 بخد   در قابدل بررسدی اسدت.    سیسدتم  کدل  بدر  متغیرهدا  از یک هر آثار ،2 شکل نتایج اساس بر

 و بداال  تأثیرگدااری  مشترک ویژگی دو دارای متغیرها ایناست.  شه  آورد  متغیر 8 دووجهی متغیرهای
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 ریسدک  متغیرهدای  شدونه.  مدی  تقسیم ههف و ریسک متغیرهای دسته دو به که هستنه باال تأثیرپایری

 ،نظدامی  مراکدز ) متغیدر  ۴ و هند دار سیسدتم  کلیدهی  بازیگران به شهن تبهیل برای زیادی بسیار ظرفیت

 قسدمت  ایدن  در ریسدک  متغیر عنوان به قضایی( مراکز ،پزشکی خهمات سایر و اورژانس گاز، ایستگا 

 ،بههاشدت  مراکز و ها بیمارستان نفتی، ساتیتأس گاز، و بنزین  پمپ) متغیر ۴ همچنین. است گرفته قرار

 و سیستم تکاملی نتایج واقع در ههف متغیرهای .است گرفته قرار ههف متغیرهای ةمنطق در برق( پست

 عوامدل  تدرین  مهدم  کده  ،تأثیرگداار  متغیرهدای  بخ  در .هستنه سیستم یک در ممکن اههاف گرنمایان

 ایدن  در یمتغیدر  هیچ نتایج طبق ،هستنه اهواز شهر حیاتی های زیرساخت مکانی انهرکن  بر رگاارتأثی

 مشداهه   پراکندهگی  ةنقشد  در کده  طدور  همدان  ،نتیجه یا تأثیرپایر متغیرهای بخ  در هارد.ن قرار منطقه

اسدت.   شده   آورد  متغیر 11 مستقل متغیرهای بخ  در .هاردن قرار منطقه این در یمتغیر هیچ ،شود می

 و باندک  پسدت  فاضدالب،  و آب از انده  عبدارت  و دارنده  پدایینی  تأثیرپایری و تأثیرگااری متغیرها این

 فاضدالب،  و آب شدهری،  گاز ةشبک مخابرات، نجات، و امهاد و احمر هالل مراکز الکترونیک، خهمات

 ریلدی(،  و ای )جداد   ارتباطی یها را  ةشبک نشانی، آت  ،برق خطوط فاضالب، و آب پمپاژ های ایستگا 

 و دارنده  تنظیمدی  حالت واقع، در انه. گرفته قرار تنظیمی متغیرهای نمودار کانون در ؛ کهفاضالب ةشبک

 متغیرهدای  تأثیرگداار،  متغیرهدای  بده  ارتقدا  قابلیت متغیرها این کننه. می عمل ثانویه اهرم مثابة به گاهی

 هسدتنه.  تحقیدق  تنظیمدی  متغیرهدای  جدز   متغیر 11 دارنه. را ریسک و ههف متغیرهای یا ،کننه  تعیین

، مایصهاوسد بسیج،  مقاومت هایپایگا  و بسیج کل انتظامی، ادار  مراکزاز:  انهعبارت دسته این متغیرهای

 ی وادار  را  و ترابدر هدا،  آهن، فرودگا  و پایانده  را ، دولتی و اداری استانهاری و فرمانهاری، سایر مراکز

 آب و فاضالب های پمپاژخانه و تلمبه خانه، ایستگا  آب، تصفیه ی، منبعشهر ادار  اتوبوس و قطار

 گدراف  :متغيرهدا  غيرمستقيم و مستقيم یوابط دی اثرگذایی فگرا تحليل .چهایم گام

 کلدی  طدور  بده  اسدت.  دیگر یک بر ها آن اثرگااری چگونگی و متغیرها روابط دهنهة نشان اثرگااری

 پمدپ » ،«گداز  ایسدتگا  » متغیرهدای  که است این بیانگر اثرگااری گراف در متغیرها روابط وضعیت

 در را خدود  نق  و هستنه اثرها شهیهترین منشأ «نفتی ساتیتأس» و ،«نظامی مراکز» ،«گاز و بنزین

 دکدل » و ،«تلفدن  مراکدز » ،«شدهری  گداز  ةشدبک » ،«باندک  پست» متغیرهای ه.نده می افزای  سیستم

 ه.ندار قرار سیستم متغیرهای سایر تأثیر تحت شهت به نیز «مخابرات
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 (قوی بسیار تا ضعیف بسیار تأثیرات) متغیرها بین مستقیم روابط گراف .3 شکل

 
 (قوی بسیار تا ضعیف بسیار تأثیرات) متغیرها بین غیرمستقیم روابط گراف .4 شکل

 و اثرگدااری  شدهت  بیدانگر  هدا  گدراف  ایدن  در متغیرها غیرمستقیم روابط وضعیت کلی طور به

 است. شه  بنهی رد  شه  کسب امتیازهای به توجه با که است کلیهی عامل 8 اثرپایری

 مرحلده  این در :مکاني اندرکنش بر ثرؤم کلیدی های پیشران و بحراني عوامل تعیین .پنجم گام

 شدکل ) متغیرها پراکنهگی ةنقش در ود وب باالتر ها آن غیرمستقیم و مستقیم اثرگااری میزان که عواملی

 بدرای  عوامدل  ایدن  .شدهنه  تعیدین  بحراندی  عامل نهودب دووجهی و تأثیرگاار متغیر موقعیت دارای (5

 کداربرد  مکدانی  اندهرکن   در مهم های پیشران ها به منزلة آن .دارنه اساسی کاربرد سناریو منطق تعیین

 اولیده  ةشده  ییشناسدا  ةگاند  سدی  عوامدل  بین از ها پیشران و بحرانی عوامل تعیین شرایط ةپای بر .دارنه

 هدا  پیشدران  و بحراندی  عوامدل  جدز   بنابراین .هستنه اثرگااری ینرتبیش دارای (5)شکل  عاملهشت 

 هستنه. دووجهی و تأثیرگاار متغیر موقعیت در عوامل این است گفتنی .نهشو می تلقی
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 اهواز شهر حیاتی های زیرساخت مکانی اندرکنش برثر ؤم کلیدی های پیشران .5 شکل

 دووجهدی  متغیرهدای  از تحقیدق  ایدن  در  کليیی های پيشران یسنایيه تیوين. ششم گام

 مثابدة  بده  سیسدتم  کلیدهی  عوامدل  بده  شدهن  تبهیل برای باال بسیار ظرفیت دلیل به ههف و ریسک

 نشده  مشخص از بعه است. عامل هشت ها آن مجموع که شه استفاد  کننه  تعیین عوامل ترین مهم

 که شه مشخص است تصور قابل عوامل از یک هر برای که مختلفی های وضعیت عوامل، ترین مهم

 طیدف  سه عوامل از یک هر برای که ترتیب این به ؛گیرد می بر در را مختلف های وضعیت از طیفی

 بیدانگر  زرد( )رنگ بینابین یا ایستا وضعیت و (سبز )رنگ بینانه خوش یا مطلوب وضعیت قالب در

 تدرین  نامناسدب  بیانگر قرمز( )رنگ بهبینانه یا نامطلوب وضعیت و موجود وضع و فعلی رونه امةاد

 شه. گرفته نظر در کلیهی عوامل روی پی  وضعیت

بعده از  : هدای یيداتي   منتخب انییکن  مکاني زيرسداتت  سنایيههای گام هفتم. گزين 

ن  تعهاد محهودی سناریو از میان آن اصلی انتخاب و گزی ةتشکیل فضای ترکیبی برای سناریوها، مسئل

متقابدل   اثرهدای ای به صورت ماتریس اثدرات   های احتمالی، پرسشنامه با مشخص شهن وضعیت. است

تواننده تأثیرگدااری    هدا مدی   و در اختیار کارشناسان قرار گرفت. در این پرسشنامه وضعیت شه طراحی

متغیدر اسدت.    -3تدا   3هنه و اعهاد پرسشنامه از کننه  را نیز نشان د دهنهگی یا تأثیرگااری محهود روا 

 شدهر اهدواز   ةدر آینه D1از عامل کلیهی  D11سؤال محوری این پرسشنامه این است که اگر وضعیت 

 .خواهده داشدت   D2از عامدل کلیدهی    D21وقدوع وضدعیت    عدهم اتفاق بیفته، چه تأثیری بر وقوع یا 

افزار سناریوویزارد امکان استخرا  سناریوهای با  نرمدر  متقابل اثرهایمحاسبات مربوط به تحلیل اثرات 

کنده. بدا    سازگاری را فراهم مدی ناسناریوهای با احتمال ضعیف و سناریوهای با احتمال  و احتمال قوی
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افدزار سدناریوویزارد و بدر اسداس      ، بدا کمدک ندرم   2۴×2۴ ةتوجه به وسعت ماتریس و ابعاد آن با انهاز

های احتمالی تحلیل شده کده خروجدی     وضعیت ةترکیبی مشتمل بر هم های پرسشنامه، سناریوهای داد 

، با سازگاری ضعیف )ممکدن( سناریوی  6۴ ،)محتمل( قویبا سازگاری سناریو  2این تحلیل استخرا  

باال )باورکردنی( است کده پدی  روی آیندهة شدهر اهدواز ناشدی از        انطباق و با سازگاریسناریوی  10

 در )محتمدل(  قدوی  سناریوهای عنوان به باال بسیار امتیاز با سناریو 2 بنابراین، .تأثیرات متقابل قرار دارد

سناریو دارای شرایط  یکها  که از میان آنشه  شناخته های حیاتی شهر اهواز انهرکن  مکانی زیرساخت

 دهه. سناریوی دیگر شرایط بحرانی را نشان میو  برنه ( است مطلوب )سناریوی پی 

 اهواز حیاتی های زیرساخت مکانی اندرکنش کلیدی های یشرانپ سناریوی .4 جدول

 فرض نوع وضعیت کلیهی عوامل
 طیف
 رنگی

 احتمالی های وضعیت

 گاز ایستگا 

D11 سازگاریمالحظات  رعایت با گاز های ایستگا  گسترش سبز مطلوبیت 
D12 گاز های ایستگا  موجود وضع رونه ادامة زرد ایستا 
D13 سازگاریمالحظات  رعایت بهون گاز های ایستگا  ترشگس قرمز بحرانی 

 و بنزین  پمپ
  گاز

D21 سازگاریمالحظات  رعایت با گاز و بنزین  پمپ جانمایی سبز مطلوبیت 
D22 گاز و بنزین  پمپ موجود وضع رونه ادامة زرد ایستا 
D23 سازگاریمالحظات  رعایت بهون گاز و بنزین  پمپ جانمایی قرمز بحرانی 

 نظامی مراکز

B11 غیرعامل پهافنهمالحظات  رعایت به توجه با نظامی مراکزتوسعة  و سازی به سبز مطلوبیت 
B12 نظامی مراکز موجود وضع رونه ادامة زرد ایستا 
B13 غیرعامل پهافنهمالحظات  رعایت عهم به توجه با نظامی مراکز ةتوسع و سازی به قرمز بحرانی 

 نفتی تأسیسات

D41 نفتیتأسیسات  در سازگاری اصول رعایت جهت جامع های سیاست جهت در حرکت سبز لوبیتمط 

D42 نفتی سیساتأت موجود وضع رونه ادامة زرد ایستا 
D43 نفتیتأسیسات  در سازگاری اصول رعایت جهت جامع های سیاست به توجهی بی قرمز بحرانی 

 و ها بیمارستان
 بههاشت مراکز

A41 و ها بیمارستان سازگاری اتظمالح رعایت به توجه با حفاظتی های برنامه یرتقاا سبز مطلوبیت ... 
A42 و ها بیمارستان موجود وضع رونه ادامة زرد ایستا ... 
A43 و ها بیمارستان سازگاری اتظمالح رعایت عهم به توجه با حفاظتی های برنامه ضعف قرمز بحرانی ... 

 و اورژانس
 خهمات سایر

 پزشکی

A51 جواری هم ماتریس رعایت به توجه با پزشکی خهمات سایر و اورژانس گسترش سبز مطلوبیت 
A52 پزشکی خهمات سایر و اورژانس موجود وضع رونه ادامة زرد ایستا 
A53 جواری هم ماتریس رعایت عهم به توجه با پزشکی خهمات سایر و اورژانس گسترش قرمز بحرانی 

 قضایی مراکز

B21 قضایی مراکز یابی مکان در جواری هم مالحضات رعایت سبز یتمطلوب 

B22 قضایی مراکز موجود وضع رونه ادامة زرد ایستا 
B23 قضایی مراکز یابی مکان در جواری هم اتظمالح رعایت عهم قرمز بحرانی 

 برق پست

D31 برق پست ناسازگاری از ناشی مکانی یها ناهنجاری کنترل سبز مطلوبیت 

D32 برق پست موجود وضع رونه ادامة زرد ایستا 
D33 برق پست ناسازگاری از ناشی مکانی یها ناهنجاری کنترل عهم قرمز بحرانی 
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 باورکردنی سناریوهای از یک هر تفکیک به ها پیشران از یک هر وضعیت .5 جدول

 5 سناریوی 4 سناریوی 3 سناریوی 2 سناریوی 1 سناریوی

 وضعیت پیشران وضعیت پیشران وضعیت پیشران ضعیتو پیشران وضعیت پیشران

D11 مطلوب D13 بحرانی D12 ایستا D12 ایستا D12 ایستا 

D21 مطلوب D23 بحرانی D23 بحرانی D22 ایستا D22 ایستا 

B11 مطلوب B11 مطلوب B11 مطلوب B12 ایستا B12 ایستا 

D41 مطلوب D43 بحرانی D43 بحرانی D43 بحرانی D43 بحرانی 

A41 مطلوب A41 مطلوب A41 مطلوب A41 مطلوب A42 ایستا 

A51 مطلوب A51 مطلوب A51 مطلوب A51 مطلوب A52 ایستا 

B21 مطلوب B21 مطلوب A22 ایستا A22 ایستا A22 ایستا 

D31 مطلوب D32 ایستا D32 ایستا D32 ایستا D32 بحرانی 

 0 مطلوب: 2 مطلوب: 3 مطلوب: ۴ مطلوب: 8 مطلوب:

 6 ایستا: 5 ایستا: 3 ایستا: 1 ایستا: 0 :ایستا

 2 بحرانی: 1 بحرانی: 2 بحرانی: 3 بحرانی: 0 بحرانی:

 10 سناریوی 9 سناریوی 8 سناریوی 7 سناریوی 6 سناریوی

 وضعیت پیشران وضعیت پیشران وضعیت پیشران وضعیت پیشران وضعیت پیشران

D11 مطلوب D12 ایستا D11 مطلوب D11 مطلوب D13 رانیبح 

D22 ایستا D23 بحرانی D22 ایستا D21 مطلوب D23 بحرانی 

B12 ایستا B11 مطلوب B12 ایستا B11 مطلوب B13 بحرانی 

D42 ایستا D43 بحرانی D42 ایستا D42 ایستا D43 بحرانی 

A42 ایستا A41 مطلوب A42 ایستا A43 بحرانی A43 بحرانی 

A52 ایستا A51 مطلوب A52 ایستا A53 یبحران A53 بحرانی 

B23 بحرانی B21 مطلوب A22 ایستا B23 بحرانی B23 بحرانی 

D32 ایستا D33 بحرانی D33 بحرانی D33 بحرانی D33 بحرانی 

 0 مطلوب: 3 مطلوب: 1 مطلوب: ۴ مطلوب: 1 مطلوب:

 0 ایستا: 1 ایستا: 6 ایستا: 1 ایستا: 6 :ایستا

 8 حرانی:ب ۴ بحرانی: 1 بحرانی: 3 بحرانی: 1 بحرانی:
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 باورکردنی سناریوهای ۀتخت .6 جدول

 سناریو

1 

 سناریو

2 

 سناریو

3 

 سناریو

4 

 سناریو

5 

 سناریو

6 

 سناریو

7 

 سناریو

8 

 سناریو

9 

 سناریو

10 
D11 D13 D12 D11 D12 D11 D13 

D21 D23 D22 D23 D22 D21 D23 

B11 B12 B11 B12 B11 B13 

D41 D43 D42 D43 D42 D43 

A41 A42 A41 A42 A43 

A51 A52 A51 A52 A53 

B21 A22 B23 B21 A22 B23 

D31 D32 D33 

 

 مکدانی  اندهرکن   در بداورکردنی  سدناریوهای  عندوان  به باال بسیار امتیاز با سناریو 10 بنابراین

و  1 شمارة یسناریو یعنی ،سناریو 3 ها آن میان از که شه شناخته اهواز شهر حیاتی های زیرساخت

 5و  ۴و  3 سناریوهای یعنی ،سناریو 5و  است برنه ( پی  )سناریوی مطلوب شرایط دارای ،7و  2

 ،دیگدر  سدناریوی  2 و گرفتده  نظر در دهه نشان می اهواز شهر ةآینه برای را موجود رونه ،8 و 6 و

 دهه. می نشان را بحرانی شرایط ،10 و 9 سناریوهای یعنی

 وضدعیت  80 مجمدوع  از دهده  مدی  نشدان  نیدز  دسناریوویزار افزار نرم در سناریو صفحة بررسی

 وضعیت درصه( 5/32) حالت 26 تعهاد حیاتی های زیرساخت مکانی انهرکن  های پیشران موجود

 وضعیت درصه( 25/31) حالت 25 تعهاد ایستا، وضعیت درصه( 25/36) حالت 29 تعهاد مطلوب،

 بخد   ایسدتا  هدای  وضدعیت  هکد  اسدت  آن از حداکی  نتایج زمینه، این در دهه. می نشان را بحرانی

 بحراندی  و مطلدوب  هدای  وضدعیت  و اسدت  داد  اختصداص  خدود  به را سناریو صفحة از ای عمه 

 شود. می شامل را صفحه از دیگر های بخ 

 پیشنهاد و نتیجه

 هدای  چال  با مقابله در شهری نهادهای و جوامع سناریوهای و ها برنامه از مهمی بخ  حاضر حال در

 کده  آنجدا  از اسدت.  سدوانح  برابدر  در آوری تداب  منظدور   بده  ریدزی  برنامه آن یتمهیر و شهری محیط

 زیرسداخت  یدک  در اخدتالل  وقوع دهنه، می تشکیل را وابسته هم به و یکپارچه ةشبک یک ها زیرساخت

 شدود.  تشهیه ها زیرساخت سایر در تهریج به حتی و منتشر ها سیستم همة در توانه می (زیرسیستم )یک
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 این بر دهه. قرار تأثیر تحت شهت به را شهر سیستم توانه می نیز آن نامطلوب عوارض و ها اختالل ةدامن

 منظور همین به. است ضروری حیاتی های زیرساخت آوری تاب افزای  برای هایی روش اتخاذ اساس،

د  جغرافیدایی  اندهرکن   سدناریوهای  تدهوین  اصدلی  ههف موضوع، اهمیت به توجه با ،پژوه  این در

با این  مربوط سناریوهای .بود سوانح برابر در آوری تاب جهت در شهری حیاتی های زیرساخت مکانی

 جهدت  در جوامدع  نگدری  آینده   سدطح  و یابه افزای  آینه  بهیل های گزینه دامنةکه  ههف تهوین شه

 انهرکن  بر تأثیرگاار عوامل ترین مهم پژوه ، این در .کنه پیها ارتقا سوانح برابر در آمادگی و تقویت

 حیاتی های زیرساخت بین که شه شناسایی متغیر 30 در حیاتی های زیرساخت اجزای اهواز شهر مکانی

 متغیر به مربوط شاخص ثیرپایرترینأت و گاز ایستگا  متغیر به مربوط شاخص ثیرگاارترینأت اهواز شهر

 وعممج در که شه شناسایی عمتقاط ماتریس از استفاد  با کلیهی عامل 8 همچنین .بود گاز و بنزین  پمپ

 اسداس  بر شه. تهوین بینانه خوش و بینابینو  بهبینانه احتمالی های وضعیت گرفتن نظر در با سناریو 2۴

 اهدواز  شدهر  حیداتی  های زیرساخت مکانی انهرکن  های پیشران پراکنهگی کلی الگوی پژوه ، نتایج

 نشان را تأثیرپایری و تأثیرگااری از ابینیبین حالت که است ناپایهار محیطی سیستم یک وضعیت بیانگر

 بده  توجده  بدا  بداورکردنی  منتخدب  سدناریوهای  گرفتده،  صدورت  هدای  تحلیل و نتایج اساس بر .دهه می

 سه به ها آن تفاوت یا ،اشتراک وجه مطلوبیت، درجة کلیهی، پیشران 8 از حاصل احتمالی های وضعیت

 اندهرکن   بدر  حداکم  هدای  وضعیت کلی قالب نمایانگر سناریوها از گرو  سه این شود. می تقسیم گرو 

و  2و  1 سناریوی شامل مطلوب، سناریوهای :اول گرو  است. اهواز شهر حیاتی های زیرساخت مکانی

 در تأثیرپدایر  و تأثیرگداار  کلیدهی  های پیشران به توجه با را ممکن شرایط ترین آرمانی و بهترین که ،7

 کامل سازگاری با 1 سناریوی دهه. می نشان اهواز شهر حیاتی های زیرساخت مکانی انهرکن  با ارتباط

 در مکدانی  اندهرکن   سدناریوی  تدرین  مطلدوب  و برنده   پی  سناریوی بهترین خود های فرض پی  در

 هر 7 و 2 سناریوی نهارد. وجود بحرانی و ایستا های حالت سناریو این در و است مطالعه مورد ةمحهود

 برنده   پی  سناریوی بعهی ةمرتب در ایستا وضعیت 1 و بحرانی وضعیت 3و  مطلوب وضعیت ۴ بایک 

 شدامل  ایسدتا،  حدالتی  بدا  موجود وضع ادامة سناریوهای و بینابین سناریوهای: دوم گرو  انه. گرفته قرار

 ایستاست. حالتی دارای وضعیت 26 برای سناریوها این فرض پی  که ،8 و 6 و 5و  ۴و  3 سناریوهای

 شدامل  بحراندی،  سدناریوهای  :سدوم  گرو  است. بحرانی وضعیت 7 و مطلوب وضعیت 7 گرو  این در
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 ایدن  در است. بحرانی حالتی دارای وضعیت 12 برای سناریوها این فرض پی  که ،10و  9 سناریوهای

 ایستاست. وضعیت 3 و مطلوب وضعیت 1 گرو 

 راهکارهدای  طالعده، م مدورد  ةمحدهود  در مطلدوب  سناریوهای و کلیهی های پیشران به توجه با

 است: شه  پیشنهاد زیر ریزی برنامه

 کالن راهکارهای

 حیاتی های کاربری در جواری هم و مکانی الگوی برای  ژوی الزامات تهوین -

 حیاتی و حساس های کاربری از تمرکززدایی -

 حیاتی های کاربری در مجاورت و جواری هم عملی الزامات تهوین -

 حیاتی های کاربری استقرار برای نزمی عمق از گیری   بهر -

 حیاتی های کاربری سازی پراکنه  -

 خرد راهکارهای

 اهواز شهر در انرژی زیرساخت ویژ  به حیاتی زیرساخت امنیتی استحکامات بردن باال -

 و بندزین   پمدپ  و گداز  ایستگا  زیرساخت ویژ  به ناسازگار حیاتی زیرساخت مجهد جانمایی -

 اهواز شهر در گاز

 مدهیریتی  د سیاسدی  های زیرساخت آوری تاب افزای  برای پشتیبان های شبکه گرفتن نظر در -

 سوانح برابر در اهواز شهر

 هدای  زیرسداخت  کالبدهی  کیفیت و کمیت بهبود در سازگاری و سازی مقاوم اصل از استفاد  -

 مطالعه موردة محهود در اضطراری خهمات

 مطالعه مورد ةمحهود در شهری آب ةشبک به مربوط های زیرساخت نوسازی -

 ینقشد  کده  عواملی منزلة به ،شه  شناسایی های پیشران بر تمرکز با شود می پیشنهاد کلی طور  به

 مدهیریت  ةنحو سپس و حاضر شرایط از تری شفاف دیه ه،نکن می ایفا ها گیری تصمیم در مهم بسیار

 قدرار  مدهیریت  و کنتدرل  تحت هستنه اه پیشران این از متأثر که را عوامل سایر و آورد دست به آن

 داد. انجام صحیح ریزی برنامه شهر حیاتی های زیرساخت آوری تاب اههاف به نیل جهت در و داد
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 منابع
 اصدول  بدر  مبتنی شهری چنهمنظورة های  پناهگا   یابی مکان» (.1399) پرویزیان رضا علی ؛سعیه ،پور امان

 د  385، ص (2)12 ،سدرزمین  آمدای   ،«(اهدواز  شهر کالن 1 منطقة موردی: )مطالعة غیرعامل پهافنه

۴06. 10.22059/jtcp.2020.305735.670133 doi: 10.22059/jtcp.2020.305735.670133 

 مدهیریت  در انهرکنشدی  یدل تحل مدهل  ةارائ» (.1393) توانا احمهی بهمن ؛حسینی بشیر ؛مجیه عبهالهی،

 کنفدرانس  دومدین  ،«شدهری  های پهنه و ها زیرساخت حساسیت میزان ارزیابی جهت شهری ریسک

. تهددران شددهری، مددهیریت و ،صددنایع حیدداتی، هددای شددریان در HSE و بحددران مددهیریت ملددی
https://civilica.com/doc/362974 

 یها شاخص ییفضا لیتحل» (.1398) ینگوجا یعباس داود ؛زاد یعل یهاد ؛یمصطف چشمه، د  یمحمه

 ،(«اهدواز  شدهر  کدالن  :یمدورد  ةمطالعد ) ونقدل  حمدل  یانیشدر  رسداخت یز در یآور تاب ةکننه نییتب

 :doi .391د     375 ، ص(2)7 ،یشددددهر یزیددددر برنامدددده یایددددجغراف یهددددا پددددژوه 

10.22059/jurbangeo.2019.273727.1042 
 پدایری  آسدیب  تحلیدل  چدارچوب » (.1395) نیطاهرخدا  اهلل رو  ؛رودبداری  سدار   ؛محمهعلی نکوئی،

. تهران بحران، جامع مهیریت المللی بین کنفرانس هشتمین ،«گراف ةشبک از استفاد  با ها زیرساخت
https://civilica.com/doc/560042 

 حساسدیت  میدزان  ارزیدابی » (.1392) دوسدتی  علدی  علدی  ؛برزگر اکرم ؛سلیمانی عاطفه ؛حانیه ،نورالهی

 مدهیریت  ،«شهری ریزی برنامه رویکرد با انهرکنشی تحلیل از استفاد  با شهری های پهنه و ها دارایی
 .۴1د  33 ص (،2)2 ،بحران
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