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چکيده
با توجه به ماهیت چندوجهی و پیچیدگی مفهوم تابآوری ،در اکثر مطالعات بهویژه مددیریت بردراح زدو ه
آب ،به دلیل عدم تمرکز بر معیارهای صریح تابآوری ،نتایج قابل قبولی در یافتهها مشاهده نمدیگدردد؛ بندابرای
ای ترقیق با هدف تمرکز بر جامعیت مبانی در تعیی ابعاد و مؤلفههدا و در تدش

بدرای یدافت ال دوی دندی در

مدیریت برراح آب در جوامع شهری است .در ترقیق پیش رو که به شیوه اکتشافی و توصیفی انجام شده ،ضدم
مرور منابع مختلف ،تعداد  601پیشینه منتخد

هدد در زدو ه عمدومی تدابآوری و هدد در زدو ه اتتااصدی

تابآوری آب ،با بهرهگیری ا شبکه مضامی  ،طبقهبندی شده و پس ا تعیی ابعاد ،مؤلفهها ،میزاح ارتباط اجدزا بدا
مسئله اصلی به شیوه مدلسا ی معادالت ساتتاری آ موح شده و بر اساس تروجی مدل ،نمودار استخواح مداهی
برای اجزا ترسید گردید .مطابق یافتهها ،تعداد پنج بُعد و  92مؤلفه بهعندواح اجدزای جوامدع تدابآور در مددیریت
برراحهای زو ه آب تعیی و پس ا اعمال نظر تبرگاح تا سطح شاتصبندی ،تعداد  16شاتص در شهر تهدراح
در راستای هدف ترقیق معرفی شد و پس ا بررسی میزاح تبیی کنندگی هر بُعد با مسئله اصلی و نیز مؤلفدههدا بدا
بُعد مربوطه ،ال وی مربوطه ترسید گردید .تبیی ابعاد ،مؤلفهها و شاتصها براساس نتدایج اید ترقیدق ،بده دلیدل
دنی بودح و جامعیدت در زدو ه مبدانی ،ال دوی مناسدبی بدرای سدنجش تدابآوری در مددیریت بردراح آب در
کشحشهرهایی همچوح تهراح است.
کليد واژهها :تابآوری ،برراح آب ،شهر تهراح ،ابعاد ،مؤلفهها.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 . 6دانشجوی دکتری مدیریت برراح دانش اه شهید اشرفی اصفهانی ،اصفهاح ،ایراح (برگرفته ا رساله دکتری)
(نویسنده مسئول) ()eh.bashiri@gmail.com
 .9استاد گروه جامعهشناسی دانش اه عالی دفاع ملی ،تهراح ،ایراح.
 .۳استادیار گروه مهندسی عمراح دانش اه اصفهاح ،اصفهاح ،ایراح.
 .۴استادیار گروه مدیریت دانش اه شهید اشرفی اصفهانی ،اصفهاح ،ایراح.





مقدمه
افزایش رقابتهای اقتاادی ،رشد فزاینده جمعیدت ،نیدا رو افدزوح بده مدواد دد ایی،
مارفی و انرژی و ا طرفی توسعه شهرها و ابرشهرها ،مندابع زیداتی و یسدتمریطدی را
مورد هجوم قرار داده و نسل آینده را بدا بردراحهدای عظدید روبدرو مدیکندد .آب یکدی ا
مهدتری منابع زیاتی انساح و یکی ا سه عنار اصلی اکوسیستد اسدت کده بدیش ا سدایر
فالنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یا دهد ،شماره  ،۴۴پاییز 6۴00

منابع زیاتی با برراح جدی و کمبود روبرو است

(آل یاسی

 .)6۳۳۴ ،همچنی آب یکی ا منابع

مهد برای تکامل ،پیشرفت ،تبدیل و تغییر هر چیزی است و در گ ر ماح اکثدر تمددحهدای
بشری براثر وجود منابع آبی در یك منطقه به وجود آمدهاند و جنگهای بسدیاری بدرای بده
دست آوردح اقلید های دارای منابع آبی اتفاق افتاده است ا جهتی آب شیری قابل اسدتفاده
بهگونه ای نامساوی در کره می تقسید شده است و دسترسی به آب به صورتی نابرابر بدی
جوامع و گروههای مختلف وجود دارد .بیشتر جمعیت دنیا ،در مناطقی ندگی میکنندد کده
تقاضددا بددرای آب ا زددد آتیددره آح متجدداو اسددت یددا در بهددرهبددرداری و اسددتفاده ا آح
مردودیتهای کیفی وجود دارد (شجاعی میاندرق.)6۳2۱ ،
رویدادهای بی المللی و اجشس های تشکیل شدده ا جملده آتدری اجدشس شدورای
ج هانی آب برگزارشده در سال  906۳میشدی در شهر برا یلیا 6با شعار «آب برای همه» و
با مرورهدای موضدوعی مهمدی همچدوح مددیریت تقاضدا ،نجیدره آب ،دد ا و اندرژی،
شهرهای هوشمند و مدیریت پایدار منابع آب ،ازیا و تعادل بخشدی آب هدای یر میندی،
فناوری های نوی  ،مدیریت آب در شرایط اضطراری و سا گاری با تغییر اقلید مؤید اید
است که آب در کانوح توجهات جهانی قرار گرفته است .توجه به مسدالل آب متندا ر بدا
فقر ،گرسن ی ،بیماری و نابرابری های فزاینده جوامدع بشدری اسدت .اگدر نقدش نیدروی
انسانی در جامعه ،مرور توسعه شناتته شده است ،نقش آب نیز در منابع طبیعی بدهمثابده
مرکز توسعه بیشتری تأثیر را در روند گستر
جهانی داشته
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 .6هشتمی اجشس شورای جهانی آب (.)WWF8



جوامع بشری و پیدایش فرهنگ و تمددح


کل زجد منابع آب شیری تجدیدپ یر کره می معادل  6616۱کیلومتر مکع

(میلیدارد

مترمکع ) در سال است که ا ای مقدار ،زجمی معادل  ۳2۴6میلیارد مترمکعد

در سدال

توسط بشر برای ماارف کشاور ی ،صنعت و شرب برداشت

میشود (سا ماح دد ا و کشداور ی

ملل متردد .)9060 ،6به همی منوال کل منابع آب تجدیدپ یر کشور ایدراح معدادل  6۳۳میلیدارد
مترمکع

در سال است که زجمی معادل  2۳میلیارد مترمکع

در سال ا آح برای سه نوع

کل منابع آب تجدیدپ یر در ایراح برابر  0/1۳است که قابل مقایسه با نسبت مشدابه در کدل
کره می (یعنی  )0/0۱نیست

(مهندسی

مشاور جامآب .)6۳۳۴ ،ای موضوع نشاحدهندده پدراکنش

نامتوا ح آب در سطح کره می و وجود کمبود و برراح آب در کشور ایراح است.
مقایسه فوق نشاح میدهد ،مشکل برراح آب در تمامی کدره مدی عامدل مردودکنندده
توسعه و پیشرفت نبوده و ای مشکل در همده مداحهدا و در همده جدای مدی ازسداس
نمی شود؛ اما میزاح آب موجود در ایراح ،ای کشور را ا جمله کشورهایی قرار میدهدد کده
نقش آب بهعنواح عامل مردودکنندهی توسعه و پیشرفت پررنگتر است.
عشوه بر افزایش تقاضا برای آب آشامیدنی ،افزایش تقاضا بدرای دد ا نیدز تقاضدای آب
برای تولیدات کشاور ی را افزایش داده است .بخش عمدده سدبد دد ایی یدك تدانوار بده
بخش کشاور ی وابسته است .ا مهد تری مسالل زو ه کشاور ی و اقلید مرتبط بدا مندابع
آب می تواح به افت بارندگی در مقایسه با روندد بلندمددت ،عددم تعدادل مدانی و مکدانی
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ماارف م کور برداشت میشود .مشزظه میشود که نسبت برداشت مندابع آب سدالیانه بده

بار ها در کشور ،افت زجد جریاحهای سطری آب در کشور نسبت به روندد بلندمددت،
بهرهبرداری بیرویه و افت منابع آبهای یر میندی ،ال وهدای نامناسد

تخادیص آب در

بخش کشاور ی ،جای اه قوانی کنترلکننده و با دارنده ،نبود قوانی تطبیق ال وی کشت بدا
ار

اجتماعی مراول ،پساب ها و ضایعات مرادوالت کشداور ی و همچندی ال دوی

کشت سا گار با شرایط کدآبی اشاره کرد.

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1۳

1. FAO.




با توجه به پیچیدگی موضوعات فوق در اجتماعدات ملدی ،مرلدی و بدهویدژه شدهرهای
بزرگ و پرجمعیت ،متخاااح درصدد زدل مشدکشت مبتشبده مددیریت آب بدا رویکدرد
تابآوری میباشند.
در سال های اتیر ،مفاهیمی مانند اجتماع تاب آور ،6معیشدت تداب آور 9ایجداد جوامدع
تاب آور ۳بهصورت معمول در متوح علمی به کار رفته است (مانیندا .)9001 ،۴اجتماع تداب آور
فالنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یا دهد ،شماره  ،۴۴پاییز 6۴00

جامعهای است که توانایی ترمل شوکها و ضربههای واردشده ا تطر بدهگوندهای کده آح
تطرها به برراح تبدیل نشود را داشته باشد و در عی زال توانایی یا رفیدت برگشدت بده
زالت عادی در زی و پس ا برراح و همچنی امکاح و فرصت بدرای تغییدر و سدا گاری
پس ا برراح را نیز دارا باشد (دیویس و ایزدتواه .)9001 ،6البته بایدد در نظدر داشدت کده تادور
جامعه تاب آور در برابر برراحها یك ایدهآل است؛ یعنی هیچ جامعدهای هرگدز نمدیتواندد
بهطور کامل ا مخاطرات طبیعی و انسانی ایم باشد.
در سطح جهانی ،تغییرات چشم یری در ن ر
دیدگاه دال

به مخاطرات دیده میشود ،بهطوری که

ا تمرکز صرف بر کاهش آسدی پد یری 1بده افدزایش تدابآوری ۱در مقابدل

برراحها تغییر پیدا کرده است (کاتر و همکاراح )900۳ ،۳و به همی منظور امرو ه بدر تدابآوری
که مفهومی دنیتر و دربردارنده راهکارهای اثربخشتری است ،تأکیدد مدیشدود

(رکد الددی

افتخاری و صادقلو .)6۳21 ،تدابآوری ندهتنهدا بدر راهزدلهدای کالبددی نظیدر یرسداتتهدا و
ساتتماحها ،بلکه با ن اهی فراتر بر رفیتسا ی 2در سیستدهدای اجتمداعی و اقتادادی و
سا مانی و سکونت اه تأکید فراواح داشته و به موضوع مشارکت مردمی و توسدعه اجتمداعی
عمیقتر و جدیتر ن اه میشود.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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1. Resilient Communities.
2. Resilient Livelihoods.
3. Building Community Resilience.
4. Manyena.
5. Davis & Izadkhah.
6. Vulnerability.
7. Resiliency.
8. Cutter et al.
9. Capacity Building.


در سطری فراتر امرو ه دیدگاهها و نظریههای توسعه پایدار نیز به دنبدال ایجداد جوامدع
تاب آور هستند .ا اید رو بده نظدر بسدیاری ا مرققداح ،تدابآوری یکدی ا مهددتدری
موضوعات برای رسیدح به پایداری است (رفیعیاح و همکداراح .)6۳۳2 ،بدا وجدود اینکده توسدعه
پایدار با تاب آوری در ارتباط است؛ اما در یك مقایسه روش  ،تابآوری به مر هدای فراتدر
ا پایداری و وقایع فراتر ا تعادل ،تغییرپ یری باال و انطباق با تغییدر تأکیدد دارد

(رکد الددی

تابآو ری شدهری ،واقعیدت اساسدی در فرایندد مددیریت شدهرهای امدرو ی بدهعندواح
کانوحهای اصلی و عمده استقرار جمعیت در مقابل مخاطرههای مختلف به شمار مدیآیدد.
در تهراح بهعنواح یکی ا کشح شهرهای بزرگ جهاح در کنار سایر مشکشت مبتشبه آح ،آب
بهعنواح منبع زیاتی اساسی ،ا عوامل بسیار مهد در ناپایداری ای شهر مرسوب میگدردد.
بهطور کلی شهر تهدراح و یرسداتتهدای آح ،مانندد سدامانههدای تدأمی و تادفیه آب و
فاضشب با برراح های متعددی مواجه است .برو سیشبهدای شدهری ،انتشدار آلدودگی و
افددت کیفیددت آب ،وقددوع تشددكسددالی دورهای و کمبددود آب شددرب و بهداشدتی ،لزلدده،
فرونشست می  ،فرسودگی سامانهها و تلفات آب و افزایش جمعیت و تقاضا بدرای تدأمی
و تافیه آب در طول ماح ا جمله ای برراحها است که ای موارد بسیار مشابه بدا عوامدل
شناتتهشده کاهش امنیت آبی در مطالعه اسپرلینگ و سارنی 6مندرج در شکل  6است.
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افتخاری و صادقلو.)6۳21 ،

شکل  :0عوامل مؤثر در کاهش امنيت آبي در مناطق شهري (اسپرلینگ و سارنی)9062 ،
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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1. Sperling and Sarni.




همچنی عواملی مانند عوامل فرهن ی همچوح مارف گرایی یا سدواد عمدومی ،عوامدل
اقتاادی مانند سطح درآمد و نرخ تورم ،عوامل نهادی مانندد توسدعه بخدش تاوصدی یدا
دولتی و یا دسترسی به یرساتتها توسط عموم مردم ،در تشددید یدا کداهش اثدرات اید
برراح ها بسیار اثرگ ار است .برای مواجهه با انواع ای برراحها در صدنعت آب ال م اسدت
تا رفیتهای ال م برای افزایش تابآوری در زو ههای اجتماعی ،اقتاادی ،نهادی ،فنی و
فالنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یا دهد ،شماره  ،۴۴پاییز 6۴00

تأسیساتی بهصورت جامع و مناس

ایجاد شود.

مجموعهای ا عوامل میتوانند بر تابآوری آب تأثیرگ ار بدوده و تدابآوری مددیریت
آب در جوامع دارای اندرکنش با انواع مؤلفدههدای فنی ،اقتاادی و اجتماعدی مدیباشدند و
می بایست بهصورت جامع و با توجه به تأثیرپ یری شریاح ا هر یك ا ای مؤلفهها ،مدورد
بررسی و ار یابی قرار گیرد

(زسی

پور کاشانی .)6۳2۳ ،بنابرای تبیی و شناسایی ابعاد ،مؤلفههدا

و شاتصهای تابآوری در مدیریت برراح آب که بر اساس یدك سدنجش دقیدق ،دندی و
منطبق بر مضامی اصلی تاب آوری باشد ،در جوامعی همچوح تهراح ،راهزلهای مناسدبی را
برای یافت ال ویی مناس

در تش

برای ایجاد جامعه تداب آور در مددیریت بردراح آب،

فراهد میآورد.
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
الف) پيشينهشناسي تحقيق
پيشينه مطالعات خارجي
6

د وی لیو و ژاویانگ سانگ ( )9090در مقاله تود با عنواح بررسی مطالعات تدابآوری
شبکه یرساتت زیاتی شهری ،تدابآوری را بدا دو رویکدرد مفهدومی در جوامدع شدهری
طبقهبندی نموده است .اول اینکه تابآوری بهعنواح یدك مقیداس جدای زی بدرای مفداهید
دی ر ا جمله قابلیت اعتماد ،ثبات ،رفیت ن هداری و پایداری دانسته و بدا فرایندد آمداری
قابل بررسی است .در رویکرد دوم تأکید شدده کده تاوصدیاتی نظیدر سدا گاری ،قابلیدت
11
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ج ب و رفیت با یابی بایستی در ای مفهوم گنجانده شود و درواقع انعکاس کارایی یدك
سیستد پویا قبل و بعد ا مخاطرات است.
د بولتز و همکاراح ،)9062( 6در مقاله تود با عندواح زدل مسدئله تدابآوری در عادر
جدید ،سه ویژگی ترت عنواح کلی پدات 9شدامل رفیدت مقاومدت ،رفیدت سدا گاری و
رفیت انتقال را برای سنجش و ار یابی تابآوری سیستدها پیشنهاد نموده است.
آنتروپوس

۴

نقش آب را در میانجی گری انواع مختلف اکوسیستد ها بررسی نمدوده و

بر سیستد های در معرض تطر نا بودی ناشدی ا مسدالل آبدی تعمدید دادندد و نتیجده
گرفتند که آب یك نقش بنیادی در فراهد آوردح تداب آوری اجتمداعی  -اکولدوژیکی
با ی می کند.
د مقدس و همکاراح ) 9062( 6در مقاله توح با عنواح یك رویکرد چند معیاره برای
ار یابی تاب آوری سیشب شهری در تهراح ،میزاح تاب آوری شهر تهراح در برابر وقدوع
سیل براساس چندی پارامتر ار یابی شد که نتایج آح ها در شکل  9آمده است .در اینجا
مشخص است که مناطق شش و  99باالتری تاب آوری و منطقه یك کمتری تاب آوری
را در برابر سیشب در شهر تهراح دارا هستند .در ای پژوهش صرفاً منداطق پهنده بنددی
شده است ،اما راهکاری اراله نشده و تأسیسات آب و فاضشب را نیز مدنظر قرار نداده
است.

مقاله پژوهشی :تبیی ابعاد و مؤلفههای تابآوری در مدیریت برراح آب (مورد مطالعه :شهر تهراح)

د فالک مارک و همکاراح ) 9062( ۳در مقاله تود با عنواح درک تاب آوری آب در

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. Boltz et al.
2. PAT (Persistence, Adaptability, Transformability).
3. Falkenmark et al.
4. Anthropocene.
5. Moghadas et al.
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فالنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یا دهد ،شماره  ،۴۴پاییز 6۴00

شکل  :2ارزيابي تابآوري مناطق شهر تهران به تفکيک در شرايط بروز سيالب
(مقدس و همکاراح)9062 ،

د یوح ساای وانگ و همکاراح ،)906۳( 6در مقاله تدود بدا عندواح تعیدی تاوصدیات
جوامع شهری تاب آور ،پس ا مطالعه تاص تدود در شدهرهای لدسآنجلدس ،کوپنهداگ،
شان های و سیدنی به ای نتیجه رسیدند که ویژگیهای یك جامعده تداب آور شدامل چندد
تابعیتی بودح ،انعطاف پ یری ،هوشمندی ،مردم مروری ،پیشبینی ،مشارکت داشدت  ،بدا در
هد کنش داشت و تنوع میاح مؤلفهها است.
د ژون لی وانگ و همکاراح )906۱( 9در مقاله تود با عنواح آنالیز مفهومی تدابآوری،
ضم بررسی مطالعات پیشی  ،مفاهید تاب آوری را در دو بخش کمی و کیفدی طبقدهبنددی
نموده اند .در مطالعه آکرشده بخش کمی شامل سنجش قابلیت اعتماد ،پویایی ،یکپدارچ ی،
مهندسی ،شانس و درتت ازتمال رتدادها و بخش کیفی شامل بخش اکولدوژیکی ،بخدش
سیستد ،بخش سا مانی و نهادی بوده است.

1۳



دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. Yun-cai Wang et al.
2. Zhonglin Wang et al.


د آتااویی و ارمینی )9066( 6در مقاله تود با عنواح مدل ار یابی تابآوری بررسی تود
را در سه بخش تابآوری تقاضای آب ،تابآوری فشدار آب و تدابآوری کیفیدت آب بده
شیوه ترلیل سلسله مراتبی با رویکرد فا ی انجام و نشاح داد مدل م کور در سیستد تو یدع
آب ترت شرایط عملیاتی نرمال عملکرد مناسبی دارد.
د فتوره چی و میلرهوکس )9066( 9در مقاله تود با عنواح اندا هگیدری کدارایی سیسدتد
در برابر اتتشالت با تأکید بر با گشت به عملکرد عادی میداند.
د آماراسینق )906۴( ۳در پایاح نامه دکتری تود در دانش اه صدنعتی کوییزلندد بدا عندواح
تابآوری سیستدهای تأمی آب در مواجهه بدا چدالشهدای ناشدی ا تغییدر اقلدید و رشدد
جمعیت ،با توسعه یك متدولوژی برای ار یابی تدابآوری سیسدتد آبرسدانی سدا گار بدا
مریط یست ،سطوح مردودیت آبی را بهطور بهینه فرموله کرد.
د فرانسیس و بکرا )906۴( ۴در مقاله تود با عندواح آندالیز تدابآوری مهندسدیشدده و
سیستد های یرساتت ،گوناگونی دیدگاهها در بررسی تابآوری را عامل دشواری بررسدی
و اندا ه گیری آح دانسته و سه رفیت الف) انطباقپد یری ،ب) جد ب و ج) با گشدت بده
زالت اولیه را در یك چارچوب ترلیل تابآوری معرفی مدینمایدد و معیارهدایی را بدرای
اندا هگیری آحها بیاح میدارند.
پيشينه مطالعات داخلي

مقاله پژوهشی :تبیی ابعاد و مؤلفههای تابآوری در مدیریت برراح آب (مورد مطالعه :شهر تهراح)

زملونقل در بشیا با رویکرد یکپارچه ،تابآوری را توانایی مقاومدت ،جد ب و سدا گاری

د قانوح جدید مدیریت برراح کشور ( )6۳2۳برتشف قانوح قبلی بر موضوع تابآوری
توجه ویژهای نموده و در بخش مفاهید تاب آوری را توانایی یك نظام یا جامعه در معدرض
مخاطرات ،برای ایستادگی ،ترمدل و سدا گاری در برابدر زدوادس و سدوانح و بدا توانی و
با سا ی مؤثر و بهموقع جامعه آسی دیده تعریف نموده است.
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د رضایی و همکاراح ( )6۳2۴در مقاله تود با عنواح بررسی ابعاد ،رویکردهدا و مفداهید
تاب آوری در جوامع شهری با تأکید بر سوانح طبیعی ،شهر تداب آور را بدهعندواح یکدی ا
رویکردهای نوی در مینه کاهش آسی پ یری و ارتقای مددیریت بردراح معرفدی کدرده و
تأکید نموده که بُعد اجتماعی-اقتاادی بهعنواح بُعددی کده بیشدتری ارتبداط را بدا مدردم و
شهرونداح دارد دارای اهمیت بسیار یاد است.
فالنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یا دهد ،شماره  ،۴۴پاییز 6۴00

د دادا پور و عادلی ( )6۳2۴در مقاله تود با عنواح سنجش رفیتهای تدابآوری در
مجموعه شهری قزوی  ،رفیتهای تاب آوری قزوی را تعیی نمودند کده در آح شداتص
تختهای بیمارستاح ا بُعد تابآوری کالبدی ،شاتص سرمایه اجتماعی ا بُعدد تدابآوری
اجتماعی ،شاتص مسازت مراکز کس وکار ا بُعد تابآوری اقتاادی و شاتص عملکرد
نهادی ا بُعد تاب آوری نهادی وضعیت نامناس تری داشتند که باید در اولویت برنامهریزی
قرار گیرند.
د زسی پور کاشانی ( )6۳2۳در پایاح نامده کارشناسدی ارشدد تدود بدا عندواح پیشدنهاد
شاتص سنجش تابآوری لر های برای شبکههای تو یع آب شهر بجندورد ،نتیجده گرفدت
که سامانه آبرسانی شهر به ازتمال  9۳۳۱درصد در برابر لزله مفروض تاب آور است.
د فر اد بهتا

و همکاراح ( )6۳29در مقاله تود بدا عندواح ار یدابی و ترلیدل ابعداد و

مؤلفههای تابآوری کشحشهر تبریدز ،میدزاح تدابآوری را در بخدشهدای مختلدف مدورد
ار یابی و سنجش قرار داده و ای شدهر را بده لرداظ نظدر نخب داح ا نظدر تدابآوری در
وضعیت کامشً مطلوب نمیداند.
د رفیعیاح و همکداراح ( )6۳۳2در مقالده تدود بدا عندواح تبیدی مفهدومی تدابآوری و
شاتص سا ی آح در مدیریت سوانح اجتمداعمردور؛ تعداریف ،رویکردهدا ،شداتصهدا و
مدلهای سنجشی مختلف را بررسدی کدرده و مددل ترکیبدی  DROPکدارتر و  CBDMرا بدا
توجه به ویژگی هایی نظیر مکاح مرور بدودح ،یکپارچدهن دری ،مشدارکتپد یری مدردم در
جوامع مرلی بهعنواح مناس تری مدل براساس رویکرد مفهومی و ساتتار شاتص سدا ی
اراله نمودند.
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د بینیا ( )6۳۳2در پایاحنامه کارشناسی ارشد تود در دانش اه تهراح با عندواح توسدعه
پایدار شهری جهت مقابله با برراح آب؛ کشحشهر تهراح ،بدا اسدتفاده ا تلفیدق فد ترلیدل
سلسلهمراتبی و طیف ن رشی لیکرت ،مشخص کرده است که سامانه آب تهراح در وضعیت
نیمه پایدار قرار دارد و در نهایت راهکارهای اصشزی را در سطوح پیشدنهادی ارالده کدرده
است.

مدیریت آب

1

مدیریت آب در سطح کشح ،فرایندی ا برنامددهریددزی ،ساماندهی ،هدایت و کنترل است
که جهت ایجاد تعادل و توا ح بی نیا های آبی و هزینددههددای مربوطدده انجددام مددیگیددرد.
مدیریت آب به سه بخش مدیریت تأمی  ،تو یع و مدیریت تقاضا تقسید مددیشددود

(ضددوابط

طرازی سامانههای انتقال و تو یع آب شهری و روستایی.)6۳29 ،
مدیریت بحران

2

براساس تعریف مندرج در قانوح جدید سا ماح مدیریت برراح کشور ،مددیریت بردراح
نظام زاکد بر راهبردها ،رویکردها ،برنامده هدا و اقدداماتی اسدت کده بدا هددف پدیشبیندی،
پیش یری و کاهش تطر ،آمادگی و پاسد کارآمدد و بدا توانی و با سدا ی پدس ا وقدوع
زوادس و سوانح بهصورت چرتهای صورت میگیرد

(قانوح جدید سدا ماح مددیریت بردراح کشدور،

 :6۳2۳ماده  ۳بند «س»).
بحران آب

مقاله پژوهشی :تبیی ابعاد و مؤلفههای تابآوری در مدیریت برراح آب (مورد مطالعه :شهر تهراح)

الف) مباني نظري

3

مانی که ا برراح آب سخ به میاح مدی آیدد ،در زقیقدت منظدور بردراح موجدود در
مدیریت بهره برداری و استفاده ا منابع آب است و نده کمبدود طبیعدی و آاتدی آح .درواقدع
می تواح بیاح کرد که برراح آب مانی رخ میدهد که به هر دلیل توا ح بی منابع و ماارف
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. Water Management.
2. Crisis Management.
3. Water Crisis.
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با کاهش منابع یا افزایش ماارف یا وقوع هد ماح هر دو برهدتورده و امکداح تدأمی نیدا
ماارف توسط مجموع منابع تخایص داده شده به آح مارف در یك با ه مانی مشدخص
و در یك منطقه معی وجود نداشته باشد (بزرگ زداد.)6۳2۳ ،
مفهوم تابآوری

1

تابآوری عبارت است ا

رفیت یك سیستد ،جامعه یدا اجتمداع در معدرض تطدرات

فالنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یا دهد ،شماره  ،۴۴پاییز 6۴00

برای سا گار شدح ،مقاومت کردح یدا تغییدر دادح بدرای رسدیدح بده سدطح قابدل قبدولی ا
عملیات و ساتتار و ادامه آح (دفتر کاهش ریسدك بشیدای سدا ماح ملدل .)9006 ،9تدابآوری مفهدومی
است توصیفی که به ما بینشی در مورد تواص پویایی سیستد میدهدد

(دریسد

 ۳و همکداراح.)9002 ،

تاب آوری مفهومی است دال بر رفیت شهرها و اقتااد بدرای انطبداق بدا شدوک در مداح
رویایی با برراح ،رفیت مقاومت با شوک و اتتشالت بدا زدداقل اتدتشالت در عملکدرد
سیستد (کمیسیوح اقتاادی و اجتماعی آسیایی سا ماح ملل .)9069 ،۴تابآوری به دلیل پویا بودح واکنش
جامعه در برابر مخاطرات ،نوعی آیندهن ری است و به گستر

گزینشهای سیاسدی بدرای

رویارویی با عدم قطعیت و تغییر هد کمك می کند .در ای صورت ،افدزایش تدابآوری در
برابر برراحها ،میتواند به ایجاد افزایش رفیت سا گاری و معیشدت پایددار جامعده منجدر
شود

(گادس چاک900۳ ،6؛ تامپ کینس و آدگدر900۴ ،1؛ بدرکس900۱ ،۱؛ مانیندا)9001 ،۳

در تعریدف قدانوح

جدید سا ماح مدیریت برراح کشور نیز تابآوری توانایی یك نظام یدا جامعده در معدرض
مخاطرات ،برای ایستادگی ،ترمدل و سدا گاری در برابدر زدوادس و سدوانح و بدا توانی و
با سا ی مؤثر و بهموقع جامعه آسی دیده برشمرده شده است

(قانوح جدید سا ماح مدیریت برراح

کشور :6۳2۳ ،ماده  ۳بند «د»).
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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جوامع تاب آور

1

جوامع تاب آور جوامعی هستند که در تمام ابعاد تاب آور بوده و تمامی ابعاد بهگوندهای
با هد مرتبط هستند و آسی پ یری یك بعد میتواند بهطور مستقید یا دیرمستقید بدر دی در
ابعاد نیز تأثیرگ ار باشد .ا طرفی با توجه به ماهیت شهرها به لراظ اینکه سیستدهای پویدا
و پیچیدهای هستند که در آح مؤلفههای اجتماعی و فناوری با هد در تقابل هستند و ارتبداط
تا بهمنظور تاب آور نمودح شهرها ،هد ماح هد بده وجده کالبددی و هدد وجده دیرکالبددی
پرداتته شود.
روششناسي تحقيق
ای ترقیق با دو رویکرد اکتشافی و توصیفی صورت گرفدت .در بخدش کیفدی در اید
مقاله منابع کتابخانهای نظیر پای اههای «ساینس دایرکدت ،پروکولسدت ،اسدکوپوس ،گوگدل
اسکوالر ،ایراح داک ،مرکز اطشعات علمی جهاد دانش اهی 9و مرکز پدژوهشهدای مجلدس
شورای اسشمی» مورد واکاوی قرار گرفته و پیشینههای بخدش کیفدی ترقیدق ،در دو دسدته
اول پیشینههای عمومی تابآوری و دوم پیشینههای اتتااصی تدابآوری آب طبقدهبنددی
شد .سپس ا رو

ترلیل مضموح ۳با تأکید بر شناتت مضدامی پایده ،۴سدا ماحدهندده 6و

فراگیر 1هد برای استخراج ابعاد و هد بدرای اسدتخراج مؤلفدههدای منددرج در دو دسدته ا
پیشینه های فوق بهره گرفته شد .البته در ادامه در راستای تسهیل در شناسایی شاتصها ،در

مقاله پژوهشی :تبیی ابعاد و مؤلفههای تابآوری در مدیریت برراح آب (مورد مطالعه :شهر تهراح)

پویایی بی شبکههای اجتماعی و کالبدی وجود دارد( ،صالری و همکاراح )6۳20 ،ضروری اسدت

دسته دوم یعنی پیشینههای اتتااصی تابآوری آب ،نسبت بده اسدتخراج زدو ههدا و نیدز
برراح های مختلف مرتبط با آب به هماح رو

ترلیل مضموح اقدام گردیدد .ال م بده آکدر

است تمامی ای مرازل مورد تأیید صاز نظراح و تبرگاح قرار گرفت .در ادامه بدهمنظدور
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. Resilient Communities.
2. Science Direct, Proquest, Scopus, Google Scholar, IRANDOC, SID.
3. Thematic Analysis.
4. Basic.
5. Organizing.
6. Global.
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تعیی و ترسید چارچوب نظری ترقیق ا ف ایدهپردا ی با نمودار اسدتخواح مداهی 6بهدره
گرفته شد ،به طوری که تبرگاح ترقیق که به شیوه هدفمند در دسترس انتخاب شده بودندد
به دو گروه تقسید شده که یك گروه در جلسه طوفاح فکری 9شرکت نموده و ا گروه دوم
نیز ماازبه عمیق به عمل آمد .ماازبه ا نوع ساتتار نیافته ۳بوده و برای شروع فرایندد ا
طرح موضوع استفاده شده و در زی ماازبه ،ا ماازبهشدونده سدؤاالتی پرسدیده شدد و
فالنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یا دهد ،شماره  ،۴۴پاییز 6۴00

ماازبه آحقدر ادامه یافت تا به اشباع نظری برسد .در نهایت ابعاد ،مؤلفهها و شاتصهدای
پژوهش استخراج و نمودار استخواح ماهی ترسید شد .جهت تجزیهوترلیل آماری و ترسید
نمودارها ا نرمافزار مینی ت  ۴نسخه  61استفاده گردید .در بخش کمی نیز بهمنظور بررسی
مدل و همچنی تأیید یا رد شاتصها ا ف مدلسا ی معادالت ساتتاری ،6رو

زدداقل

مربعات جزلی ،1نرمافزار اسمارت پی ال اس ۱نسخه  ۳و شیوه ترلیل عاملی تأییدی ۳مرتبده
دوم و مقدار تی 2استفاده شد .در نهایت با توجه به نتایج زاصدل ا مددلسدا ی معدادالت
ساتتاری که میزاح قدرت ارتباط و تبیی کنندگی اجزای ترقیق را نمایش میدهدد ،نمدودار
استخواح ماهی ترسید گردید (شکل  .)۳بدرای بررسدی روایدی و پایدایی در بخدش کیفدی،
تروجی جلسات طوفاح فکری و ماازبهها با مطالعات بررسی شده و مبانی نظری ترقیدق
طی چندی مرزلده فرایندد رفدت و برگشدتی چکدشکداری شدد و ضدم اتد بدا تورد
پاس دهندگاح ،مورد تأیید چند ت ا اساتید تبره قرار گرفت .همچنی پایایی پرسشنامه در
بخش کمی با اسدتفاده ا آ مدوح آلفدای کرونبداخ 60و روایدی آح بدا معیارهدای موجدود در
نرمافزار اسمارت پی ال اس مورد بررسی قرار گرفت.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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1. Fish Bone Diagram.
2. Brain Storming.
3. Unstructured interview.
4. MiniTab.
5. Structural Equation Modeling (SEM).
6. Partial Least Squares (PLS).
7. Smart PLS.
8. Confirmatory Factor Analysis.
9. T-Value.
10. Cronbach's Alpha Test.



ساتتاری

مورد مطالعه
تهراح ا بزرگتری شهرهای درب آسیا است .ای شهر پرجمعیتتری شهر و پایتخدت
کشور و مرکز استاح تهراح است .شهر تهراح در شدمال کشدور و جندوب دامنده رشدتهکدوه
البر واقع شده است .ساتتار اداری ایراح در تهراح متمرکز شده است .جمعیت شهر تهدراح
براساس آتری سرشماری نفوس و مسک سال  6۳26تعداد  ۳1۱22۳1بوده
ایدراح )6۳26 ،و به  99منطقه 69۳ ،نازیه و  ۳66مرله تقسید شده است

مقاله پژوهشی :تبیی ابعاد و مؤلفههای تابآوری در مدیریت برراح آب (مورد مطالعه :شهر تهراح)

شکل  :۳رو

ترقیق با استفاده ا تکنیك ترلیل مضموح ،ایشیکاوا (استخواح ماهی) و مدلیابی معادالت

(مرکز ملدی آمدار

(شدهرداری تهدراح ،سدا ماح

فناوری اطشعات و ارتباطات شهرداری.)6۳21 ،
سامانه تأمی و تو یع آب شرب شهر تهراح براساس گزار های سال  6۳2۳شامل پدنج
سد مخزنی (لتیاح ،الر ،کرج ،ماملو و طالقاح) 160 ،زلقه چداه ،شدش تادفیهتانده آب9۱ ،
مخزح هوایی 690 ،مخزح مدفوح و نیمهمدفوح و  699ایست اه پمپاژ اسدت کده ن هدداری و
بهددرهبددرداری بهیندده ا مجمددوع ایدد تأسیسددات بدده همددراه ایسددت اههددای فشارشددک و
تافیهتانه های فاضشب هد در شرایط عادی و هد در شرایط اضطرار ،امدری ضدروری در

۱6




شهر تهراح است .ای در زالی است کده بردراحهدای طبیعدی 6نظیدر لزلده ،فرونشسدت و
سیشب و نیز برراحهای انساح-ساتت 9در کنار مسالل مهمدی چدوح تشدكسدالی ،تغییدر
و چالش آب کافی و سالد ،بهعنواح موضوعات زالز اهمیت در شهر تهدراح شدناتته شدده
است.

فالنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یا دهد ،شماره  ،۴۴پاییز 6۴00

یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
پس ا بررسی مطالعات کتابخانهای مطدابق بدا مندابع آکرشدده در بخدش رو شناسدی
ترقیق ،واکاوی تعداد  6۱6منبع مرتبط انجام و سپس تعداد  601مورد ا ای مطالعدات کده
ویژگیهای شامل الف) مرتوای معینی در باب چارچوب نظری تابآوری داشته و نیدز ب)
ارجاعات آح براساس گزار

زاصل ا پای اه استنادی گوگل اسکوالر تعداد قابل تدوجهی

بوده یا ج) در مقاالت بهعنواح منبع معتبر ا آح بهرهبرداری میشود ۳را در دو دسدته شدامل
اول) پیشینههای عمومی تابآوری ( ۳0پیشینه) و دوم) پیشینههدای اتتااصدی تدابآوری
آب ( 91پیشینه) ،براساس سال انتشار مرت سا ی و بده شدرح جدداول  6و  9طبقدهبنددی
گردید که دسته اول در با ه  ۴۱ساله بوده (قدیمیتری آحها مربوط به سدال  62۱۳مدیشدی
و جدیدتری مربوط به سال  9062میشدی و  6۳2۳شمسی) و دسته دوم در بدا ه  69سداله
(قدیمیتری آحها مربدوط بده سدال  900۳مدیشدی و جدیددتری مربدوط بده سدال 9062
میشدی) است.

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. Natural Disasters.
2. Man-Made Disasters.
 .۳بهعنواح مثال در ردیف  6ا جدول  6مطالعه هولینگ بدا عندواح «تدابآوری و پایدداری سیسدتدهدای اکولدوژیکی»
۱1

براساس آتری گزار

ا گوگل اسکوالر تعداد  6۴190بار ارجاع شده و ضم داشدت تعریدف مشخادی ا مفهدوم

تابآوری ،بهعنواح منبع معتبر در میاح مرققی  ،شناتته شده است.
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بررسي و تحليل یافتههای شبکه مضامين
 پیشدینه منتخد ) مدورد۳0(  در ابتدا پیشینههای عمومی،برای استخراج ابعاد تاب آوری
 ابتددا مضدامی پایده، ترقیق بدا تشدکیل شدبکه مضدامی

بررسی قرار گرفته و مطابق رو

 سپس مضدامی سدا ماحدهندده تعیدی گردیدده و مضدامی فراگیدر،و تلخیص شده

ترکی

، سددپس در راسددتای اتتااصددی نمددودح ابعدداد در موضددوع تددابآوری آب.اسددتخراج شددد
 پیشدینه منتخد ) مدورد بررسدی قدرار گرفتده و91( پیشینههای اتتااصی تدابآوری آب

۱۳

 در نهایت ابعاد مسدتخرج ا پیشدینههدای عمدومی.مضامی فراگیر مربوطه استخراج گردید



تابآوری و پیشینههای اتتااصی تابآوری آب ترکی

و تلخیص شده و با اتد تأییدیده

ا پنج نفر ا تبره ،به شرح شکل  ۴تعیی گردید .در ادامه بهمنظدور شناسدایی مؤلفدههدای
مرتبط با تابآوری آب ،ابتدا وضعیت تقسیدبندی زو ههای مربوط به امور آب در جوامدع
شهری در پیشینههای اتتااصدی تداب آوری آب مدورد بررسدی قدرار گرفدت و تروجدی
مضامی فراگیر زو ههای مختلف آب به شرح شکل  6تعیی گردید .بدا توجده بده ترقیدق
بدی منظور هماح پیشینههای اتتااصی تابآوری آب که عموماً درصددد زدل مشدکشت
ناشی ا برراح های آب بودند بررسی گردیده و مضامی فراگیر برراحهای مرتبط با آب بده
شرح شکل  1استخراج گردید.

مقاله پژوهشی :تبیی ابعاد و مؤلفههای تابآوری در مدیریت برراح آب (مورد مطالعه :شهر تهراح)

زاضر در تاوص چارچوب نظری تاب آور برای مدیریت برراحهای مرتبط با آب است،

شکل  :4ابعاد تحقيق (ابعاد تابآوري آب)
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فالنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یا دهد ،شماره  ،۴۴پاییز 6۴00
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شکل  :2خروجي شبکه مضامين براي حوزههاي مختلف آب در بررسي پيشينههاي اختصاصي

شکل  :9خروجي شبکه مضامين براي بحرانهاي مرتبط با آب در بررسي پيشينههاي اختصاصي


سپس برای استخراج مؤلفه تاب آوری ،ابتدا پیشینه های عمومی ( ۳0پیشینه منتخ )
مورد بررسی قرار گرفته و مطابق رو
ترکی

ترقیق با تشکیل شبکه مضامی  ،مضدامی پایده

و تلخیص شده ،سپس مضامی سا ماح دهنده تعیی گردیده و مضدامی فراگیدر

استخراج شد .سپس در راستای اتتااصی نمودح مؤلفده هدا در موضدوع تداب آوری در
مدیریت برراح آب ،پیشینه های اتتااصی تاب آوری آب ( 91پیشدینه منتخد ) مدورد
مستخرج ا هر دو گروه ا پیشینه ها جمع بندی شده و با اتد تأییدیده ا پدنج نفدر ا
تبره ،به شرح جدول  ۳به تفکیك ابعاد مربوطه و با کد تعریف شده ،طبقه بندی گردید.
سپس جهت بررسی یافته ها در بخش کمی ،ابتدا شاتص های مربوط به هر مؤلفه بدرای
مورد مطالعه ترقیق که (شهر تهراح) ،شناسایی شد .بددی منظدور تبرگداح ترقیدق بده
شیوه هدفمند در دسترس (به تعداد  ۳۳نفر) و ا افراد مرتبط با ترادیشت کارشناسدی
ارشد و باالتر و سابقه کار باالی ده سال که زتماً سابقه مدیریتی در امور مربوط به آب
را در شهر تهراح داشته اند ،انتخاب شده و سپس به دو گروه تقسید شدند که یك گروه
در جلسه طوفاح فکری شرکت نموده ( 69نفر) و ا گ روه دوم نیدز مادازبه عمیدق ا
نوع ساتتار نیافته به عمل آمد ( 96نفر) که البته نتایج زاصل ا مطالعات پیشدینه هدا و
جلسه طوفاح فکری در ماازبه تا مرزله اشباع نظری (ماازبه نفر هفدهد) پیش رفت
ولی جهت اطمیناح تداطر ا تمدامی  96نفدر مادازبه بده عمدل آمدده و شداتص هدای

مقاله پژوهشی :تبیی ابعاد و مؤلفههای تابآوری در مدیریت برراح آب (مورد مطالعه :شهر تهراح)

بررسی قرار گرفته که مضامی فراگیر مربوطه نیز مستخرج گردید .پس ا آح مؤلفه های

تاب آوری در مدیریت برراح آب شهر تهراح به تفکیك مؤلفه ها و به شدرح جددول ۳
معی گردید.

۳6




جدول  :3مؤلفههاي تحقيق به تفکيک ابعاد و با کد تعريفشده و شاخصهاي مربوطه
بعد

مؤلفه

کد

مدیریت مؤثر

Om1

شاخصهای تابآوری در مدیریت بحران آب شهر
تهران
اقتدار در مدیریت
وجود مدیراح تشق
رعایت الزامات ایمنی سشمت و مریط یست 6در طرحها

آمو

و بستر نهادی
سا گاری

Om3

انطباق و بهرهگیری ا تجربه و درس آموتتهها

قوانی و استانداردها

Om4

روابط نهادی

Om5

تماس مردم با سامانه  699یا 6۳۱

عملکرد نهادی

Om6

رضایت مردم ا سا ماح (عملکرد نهادی)

کاردانی

Om7

ساتتار و برنامهریزی منابع قبل ا رتداد

Om8

عملیات پاس و مقابله سریع زی رتداد

با توانی

Om9

عملیات با سا ی و با توانی سریع پس ا رتداد

سرمایه اجتماعی

Sc1

تدوی قوانی  ،دستورالعملها و استانداردها
تطبیق با استانداردهای بی المللی

اعتماد مردم به آمار و توصیههای مسئوالح
آگاهی و یادگیری مردم
مشارکت مردمی
باورهای دینی و م هبی مردم
ن ر

مردم

Sc2

عادات و رفتار مردم
کاهش استفاده ا وسایل تان ی مدرح و آب بر

اجتماعی فرهن ی

فالنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یا دهد ،شماره  ،۴۴پاییز 6۴00

نهادی مدیریتی

Om2

آمو

پاس

مردم ،متولیاح و دانش آمو اح

رسانه

Sc3

ترمل مردم

Sc4

جمعیت و تقاضا

Sc5

پژوهش

Sc6

فراوانی و کیفیت برنامههای رسانه ملی
فراوانی و کیفیت شبکههای اجتماعی
ترمل مردم در شرایط کدآبی یا قطعی آب
ترمل مردم در مواجهه با آلودگی آب
عدم یا شی

کد افزایش جمعیت

کاهش تقاضای آب شرب
کاهش تقاضای آب مجا ی
کاهش تولید فاضشب تان ی و تام

۳9

ترقیقات و مطالعات پژوهش راح
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. HSE.




بعد

شاخصهای تابآوری در مدیریت بحران آب شهر

مؤلفه

کد

کمیت و دسترسی عادالنه به آب

Pi1

تطا و ترابی یرساتتی

Pi2

فناوری در یرساتت

Pi3

طرح جامع یرساتتی

Pi4

تطرپ یری

Pi5

ثبات

Pi6

داشت استرکام ،پایداری و مقاومت یرساتت

افزون ی

Pi7

آماده بودح تجهیزات جای زی جهت پشتیبانی

کیفیت و پایش آب

He1

آمایش و اقلید

He2

ماارف دیرمجا آب

He3

اقدامات کنترلی سیشب

He4

تهران
ترت پوشش بودح کل جمعیت توسط آبفا
آب در دسترس و ال وی تخایص مناس
تافیه و تو یع عادالنه آب
عدم قطعی آب مشترکی
مقاله پژوهشی :تبیی ابعاد و مؤلفههای تابآوری در مدیریت برراح آب (مورد مطالعه :شهر تهراح)

فشار مناس

آب در شبکه تو یع

عدم فرسودگی و ترابی تأسیسات

کالبدی یرساتتی

کاهش هدررفت واقعی آب
کاهش هدررفت اهری آب
کاهش ماارف مجا بدوح درآمد
استفاده ا فناوریهای نوی
استفاده ا سامانه مانیتورینگ
طرحها و پروژههای کشح و جامع
کد بودح ازتمال وقوع رتدادها
کد بودح شدت وقوع رتدادها

کیفیت مناس

آب آشامیدنی (فیزیکی)

کیفیت مناس

آب آشامیدنی (شیمیایی)

کیفیت مناس

آب آشامیدنی (میکروبی)

بهداشتی یستمریطی

افزایش تعداد نمونهبرداری و پایش آالیندهها
عدم انرراف ا استاندارد ناشی ا پساب و ضایعات
عدم مواجه با تغییر اقلید و ترسالی و تشكسالی
ار یابی اثرات یستمریطی 6طرحها
اجرای سیاستهای آمایش سر می
ال وی کشت متناس

با اقلید و کدآبی

مسلوب المنفعه کردح چاههای دیرمجا
تخری

ساتتوسا های دیرمجا

ازداس سیل بند در نقاط آسی پ یر
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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1. EIA.




بعد

مؤلفه

کد

آب بهاء

E1

بودجه و سرمایه

E2

طرحهای اقتاادی ملی

E3

بیمه اموال و اشخاص

E4

شاخصهای تابآوری در مدیریت بحران آب شهر
تهران
انجام الیروبی و پاکسا ی رودتانه و کانال
آب بهاء (تعرفه آب) مناس
تاوی

و تخایص بودجه مناس

ج ب بودجه مناس

فالنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یا دهد ،شماره  ،۴۴پاییز 6۴00

اقتاادی

سرمایهگ اری بخش تاوصی
ار یابی هزینه فایده و ریسك مالی
اجرای طرحهای اقتااد مقاومتی
اجرای طرح هدفمندی یارانهها
بیمه تأسیسات و مسئولیت توسط سا ماح
استفاده مردم ا

رفیت بیمه (بیمه سیشب ،بیمه مراول و)...

در ا دامه جهت تعیی قدرت ارتباط و تبیی کنندگی هر مؤلفه با بعدد مربوطده ،بدا
تمرکز بر شاتص های به دست آمده ،پرسشنامه ای تنظید و در اتتیدار همداح تبرگداح
( ۳۳نفر) قرار گرفت ،پس ا جمع بندی توسط نرم افزار مینی ت  ،تروجدی مربوطده
وارد نرم افزار اسمارت پی ال اس شده و پس ا ترسید مدل ،ابتدا ترلیل عاملی مرتبه
اول انجام شد که نتایج آح به شرح شکل  ۱آمده اسدت .بدا توجده بده اینکده تمدامی
مؤلفه ها به جز مؤلفه ( om5روابط نهادی) دارای بار عاملی باالتر ا  0/ ۴است ،مؤلفه
م کور ز ف و مدل وارد ترلیل عاملی مرتبه دوم شدد کده در اید مرزلده ،تمدامی
بارهای عاملی در سطح قابل قبول بوده و جهت قدرت تبیی کنندگی مدل مورد تأیید
است (شکل .) ۳

۳۴





شکل  :0بارهاي عاملي اجزاي تحقيق در تحليل عاملي مرتبه دوم به شيوه مدليابي معادالت ساختاري
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شکل  :4بارهاي عاملي اجزاي تحقيق در تحليل عاملي مرتبه اول به شيوه مدليابي معادالت ساختاري
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در ادامه سطح معناداری آ موح با بررسی مقدار تی 6تمامی مؤلفهها به دست آمد کده بدا
توجه به اینکه مقدار م کور در تمامی عاملهدا بداالتر ا  9/6۳اسدت ،آ مدوح در سدطح 22
درصد معنادار است (شکل  .)2سدپس روایدی و پایدایی سدا ه ترقیدق در بخدش کمدی بدا
بهره گیریهای ا معیارهای آلفای کرونباخ ،9ضری

پایایی ترکیبی ۳و نیز میان ی واریدانس

استخراجی ۴تأیید شد (جدول .)۴
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شکل  :6سطح معناداري اجزاي تحقيق به شيوه  T Valueدر مدليابي معادالت ساختاري
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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1. T- Value.
2. Cronbach's Alpha.
3. Composite Reliability.
4. AVE.


جدول  :4روايي و پايايي سازه تحقيق در بخش کمي
استخراجي

ترکيبي

کرونباخ

اجتماعی فرهن ی

0/6۳۱

0/۳۱9

0/۳99

اقتاادی

0/1۳۴

0/۳21

0/۳۴۳

بهداشتی یستمریطی

0/1۴2

0/۳۱2

0/۳66

نهادی مدیریتی

0/610

0/261

0/۳2۳

کالبدی یرساتتی

0/6۳2

0/20۳

0/۳۱2

سازه

در نهایت نمودار استخواح ماهی (ایشیکاوا) مربوط به ابعاد و مؤلفدههدای تدابآوری در
مدیریت برراح آب شهر تهراح با استفاده ا نرمافزار مینی ت

ترسید گردیدد .ال م بده آکدر

است در ترسید ای نمودار ضم تمرکز بر نتایج زاصل ا مدلیابی معادالت ساتتاری در
تاوص قدرت ارتباط و تبیی کنندگی اجزاء با مسئله اصلی ترقیق ،ابعاد با میدزاح ارتبداط
بیشتر به مسئله اصلی ترقیق ،نزدیك به سر ماهی و نیز مؤلفههای با میزاح ارتباط بیشدتر بدا
بعد مربوطه ،نزدیك به استخواح اصلی ماهی ترسید گردید (شکل .)60
نمودار نهایی استخوان ماهی برای ابعاد و مولفه های تاب آوری در مدیریت بحران آب شهر تهران
نهادی -مدیریتی

ت اب آور ی
درم دی ری ت
ب حران آ ب

قوانین و استانداردها
عملکرد نهادی
آموزش و بستر نهادی
پاسخ
مدیریت موثر
بازتوانی
کاردانی
سازگاری

اجتماعی -فرهنگی

پژوهش

اقتصادی

بیمه اموال و اشخاص

سرمایه اجتماعی

بودجه و سرمایه

تحمل مردم
نگرش مردم

طرح های اقتصادی ملی

جمعیت و تقاضا
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ميانگين واریانس

ضریب پایایي

آلفای

آب بهاء

رسانه
ثبات

کیفیت و پایش آب

کمیت و دسترسی عادالنه به آب
خطرپذیری

اقلیم و آمایش

افزونگی
اقدامات کنترلی سیالب

خطا و خرابی زی رساختی
طرح جامع زی رساختی
فناوری در زی رساخت

کالبدی -زی رساختی

مصارف غیرمجاز آب
بهداشتی -زیست محیطی
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شکل  :01نمودار استخوان ماهي ابعاد و مؤلفهها با تمرکز بر نتايج مدليابي معادالت ساختاري

نتيجهگيری و پيشنهاد
هدف اصلی ای ترقیق تمرکز بر تاوصیات یك چارچوب نظری جامع و کامل شامل
ابعاد ،مؤلفهها و شاتصهای تاب آوری در مدیریت برراح آب بود تا بتواح ال وی مناسدبی
را در جهت ار یابی تاب آوری جوامع فراهد نمود .یافتههای ترقیق هدد در بخدش ابعداد و
فالنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یا دهد ،شماره  ،۴۴پاییز 6۴00

هد در بخش مؤلفهها شامل مضامی فراگیر مستخرج ا پیشینههای عمدومی ( ۳0پیشدینه) و
پیشینههای اتتااصی تابآوری آب ( 91پیشینه) بوده که طی فرایندهای ترکی

و تلخیص

و با نظر تبرگاح طبقه بندی گردیده و در نهایت شاتصهدای مربوطده در شدهر تهدراح بدا
بهرهگیری ا مطالعات مربوطه و جلسات طوفاح فکری و ماازبه عمیق ،شناسایی گردید و
در نهایددت جهددت ترسددید نمددودار م د کور بدده شددیوه اسددتخواح مدداهی ،قدددرت ارتبدداط و
تبیی کنندگی اجزای مدل ،به رو

مدل یابی معادالت ساتتاری تعیی گردید.

مطابق بررسدی در پیشدینههدای ترقیدق (مجموعداً  601پیشدینه) ،مشدخص گردیدد کده
صرفنظر ا دیدگاه تكتك صاز نظراح پیشینهها ،ترقیق زاضر بدا مجمدوع و تلفیقدی ا
نظریه ها و رویکردهای متخاااح امر در زو ه تعیی ابعاد و مؤلفهها ،انطبداق بداالیی دارد.
البته ای پیشینهها هرکدام بهتنهایی ادل

به دلیل جزلین ری ،با مشکل عدم تکامل هدد در

زو ه مفاهید ایستا و هد در زو ه مفاهید پویا مواجده هسدتند کده ا جملده آحهدا ،دیددگاه
برونئو و همکاراح 6در ترقیق مربوط به زو ه یرساتتها ا جمله آب است که مؤلفههدای
«ثبددات ،افزون ددی ،کدداردانی و سددرعت عمددل» 9را لردداظ نمددوده اسددت ،در زددالی کدده در
دستورالعملی که توسط کابینه وایت هال لندح ۳با عنواح ارتقای تدابآوری منتشدر شدده بدر
مؤلفههای «مقاومت ،قابلیت اعتمداد ،افزون دی و پاسد و با یدابی» ۴در مفهدوم تدابآوری
تاریح گردیده و در مطالعات دی ر نیز جامعیت کمتری بهویژه در تبیدی مؤلفدههدا وجدود
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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داشته است؛ اما جامعیت ای ترقیق با توجه به روند انجام آح بده لرداظ در نظدر گدرفت و
ترکی

و تلخیص ابعاد مختلف الف) کالبدی یرساتتی ،ب) اجتماعی فرهن ی ،ج) نهادی

مدیریتی ،د) اقتاادی و ه) بهداشتی یستمریطی و تبیی مؤلفهها و شاتصهای مربوطده
با بهرهگیری ا مبانی نظری دنی و تأییدیه تبرگاح کامشً ملموس است.
ای مقاله هماحگونه که قبشً اشاره شد با مجموعهای ا دیددگاههدای صداز نظدراح انطبداق
ا جمله ثبات و سا گاری ،با توانی و آمو

با قدرت ارتباط بداال بدا مسدئله تدابآوری مدورد

تأکید است که در ای راستا مطابق بررسی پیشینهها ،در مطالعدهای کده استونسدوح و همکداراح

6

انجام دادهاند نشاحدهنده وجود  96واژه هدتانواده در  690تعریف مختلف تابآوری بدوده کده
در آح مطالعه واژههای «توانایی و سا گاری» 9بیشتری تکدرار را در میداح واژگداح داشدته اسدت.
همچنی در ای پیشینهها مشخص شد که مطالعده فولدك ۳نیدز تمرکدز مفهدوم تدابآوری را در
چشداندا های مختلف مورد بررسی قرار داده است ،بهطوری که در تابآوری مهندسدی تمرکدز
بر «با یابی» ،در تابآوری اکوسیستد تمرکز بر «ثبدات و مقاومدت» و در تدابآوری اجتمداعی-
اکولوژیکی تمرکز بر «سا گاری ،انتقال ،یادگیری و نوآوری» بوده است.
سیر مانی مطالعات ا سال  62۱۳میشدی الی  9062میشدی و  6۳2۳شمسی در بخدش
عمومی تابآوری و ا سال  900۳الی  9062میشدی در بخدش اتتااصدی تدابآوری آب
بوده که هماحگونه که مشزظه میگردد در بخش عمومی به لراظ مدت و دوره مدانی (۴۱
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داشته بهطوری که مطابق نتایج ترقیق در بخش مطالعدات عمدومی تدابآوری برتدی مؤلفدههدا

ساله) و در بخش اتتااصی به لراظ جدید بودح پیشینهها مورد توجه است و ال م به آکدر
است در بررسی پیشینهها ،مطالعده ای کده بتواندد دندی بدودح مضدامی مربدوط بده ابعداد و
مؤلفههای تاب آوری در بخش عمومی و جدیدد بدودح مضدامی مد کور در اتتااصدی را
نشاح دهد در مطالعات داتلی و تارجی یافت نشد.
ای نکته بسیار زالز اهمیت است که یك جامعده ممکد اسدت در تادوص یدك یدا
تعدادی ا مضامی فراگیر مستخرج ا ای ترقیق عملکدرد مناسدبی داشدته باشدد ،امدا اید
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. Stevenson et al.
2. Ability and Adapt.
3. Folke.
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بهتنهایی کافی نیست و عدم ارتقا در کلیه مضامی بدهصدورت هدد مداح ،تدابآوری کلدی
جامعه را کاهش می دهد؛ بندابرای نقدص در چدارچوب نظدری ،نتدایج صدریری در بداب
ار یابی تاب آوری اراله نخواهد داد ،بنابرای ا آنجایی که رویکرد ترقیدق زاضدر بررسدی
تاب آوری در مدیریت برراح آب در شهر تهراح بوده است ،تناسد

و هم رایدی فد هدای

شناسایی ابعاد ،مؤلفه ها و شاتصها در بخش عمدومی و اتتااصدی کده در بخدش رو
فالنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یا دهد ،شماره  ،۴۴پاییز 6۴00

ترقیق آمده است جهت رسیدح به نتایج مناس

بسیار زالز اهمیت بوده است.

درتاوص ارتباط مقوله آب با امنیت پایدار و امنیت د ایی ،در مقاله اعرابدی و دهقداح
که در سال  6۳۳2درتاوص امنیت ملدی منتشدر شدد ،بده ابعداد و مؤلفدههدای اجتمداع ،
فرهن

 ،سیاس  ،عقیدت  ،اقتاادى ،نظام  ،فناورانه ،جغرافیای  ،یست مریطی و قضدای ،

اشاره شده که پس ا واکاوی آحها مشاهده میگردد به لراظ مرتوایی با ابعاد و مؤلفههدای
تابآوری آب مستخرج ا ای ترقیق ارتبداط مفهدومی نزدیکدی دارد .همچندی مطدابق بدا
عوامل شناتته شده کاهش امنیت آبی در مطالعه اسپرلینگ و سارنی در سال  9062مدیشدی
مؤلفههای «کمیت آب ،تطا و ترابی در یرساتت ،سیشب ،کیفیت آب ،آب بهداء ،تلفدات
آب و قوانی و مقررات» و نیز مطابق مفاد پایاحنامه نادری در سال  2۴مؤلفه «دسترسدی بده
آب و ترمل مردم» تبیی کننده مؤلفههای امنیت آبی در جوامع مدیباشدند کده بدا تروجدی
شبکه مضامی  ،ماازبه عمیق و بخش معادالت ساتتاری ای ترقیق کامشً مطابقت دارد.
نکته قابل توجه آنکه در مطالعه تهامی در سال  6۳۳9ال مه ترقق امنیت ،ارتقدا در تمدام ابعداد
آح بوده و نیل به هر یك ا ابعاد مستلزم تدوی سیاستها ،راهبردها ،طرحریزیها ،برنامهریدزیهدا
و اجراى دقیق اقدامات گسترده و همهجانبه است و مؤلفههای مختلدف بده ندوع بدا یکددی ر در
تعامل هستند و در نتیجه ا یکدی ر متأثر میشوند و ای موضوعی است که همداحگونده کده قدبشً
اشاره شد در بررسی  601منبع مستخرج ا ای ترقیق نیز ،در مینه مؤلفههدای تدابآوری آب نیدز
کامشً صادق بوده و در شیوه بهرهبرداری ا مدل با مبرث امنیت تطابق دارد.
هماح گونه که در بخدش کمدی (معدادالت سداتتاری) اید ترقیدق بررسدی شدد کلیده
مؤلفههای مستخرج ا بخش کیفی ،بهجز یك مؤلفه ،با توجه به نتایج ترلیدل عداملی مرتبده
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دوم ،قدرت ارتباط باال با معناداری در سطح  22درصد داشدته کده نشداح ا تبیدی کننددگی


بسیار توب مؤلفهها جهت تاب آوری برراح آب در شهر تهراح دارد ،اما مؤلفههدای «بیمده،
سا گاری ،کیفیت و پایش آب ،آمایش و اقلید ،کمیت و دسترسی عادالنه به آب» به ترتید
پنج مؤلفه اول با بیشتری بار عاملی و قددرت تبیدی کننددگی مدیباشدند کده بدا توجده بده
شاتص های آیل آح ها ،نشاح دهنده ارتبداط بسدیار یداد موضدوعاتی همچدوح «اسدتفاده ا
رفیت بیمه (بیمه مراوالت کشاور ی ،بیمه سیشب و ،)...رویکرد انطباق و سا گاری در
قوانی با دارنده ،اجرای سیاست های آمایش سر می با لراظ کلیده ویژگدیهدای منطقده و
اصشح ال وی کشت متناس

با شرایط کددآبدی ،تخادیص مناسد

آب کشداور ی و نیدز

تافیه و تو یع عادالنه آب شرب» با مسئله تابآوری آب است.
ا طرفی مؤلفه «رسانه» بیشتری قدرت تبیی کنندگی را در میاح مؤلفههای اجتمداعی دارا بدوده،
بنابرای نقش صدا سیما و همچنی فضای مجا ی در تابآوری آب بسیار تأثیرگ ار است.
بسیاری ا ترقیقات صورت گرفته نیز بر سدر اید مسدئله توافدق دارندد کده تدابآوری
پدیدهای پیچیده ،پویا ،چندبعدی ،چند رشتهای و میاحرشدتهای اسدت کده در مداح نوسداح
دارد .با ای توصیف در زو ه مدیریت برراح آب تداکنوح تعداریف متعددد و گونداگونی ا
تابآوری بیاح شده است ،اما با وجود دیدگاهها و نظریههای مختلف و با ن اهی عمیدق بده
عمده مطالعات فوق ،مشاهده میشود که در چارچوبهای مورد بررسدی فقدط بده یدك یدا
چند بعد و مؤلفه تاص ا تاب آوری پرداتته شده و همی امدر موجد

شدده تدا ار یدابی

مقاله پژوهشی :تبیی ابعاد و مؤلفههای تابآوری در مدیریت برراح آب (مورد مطالعه :شهر تهراح)

مواجهه با برراحها (تشكسالی ،سیشب ،لزله و ،)...اهمیت جلدوگیری ا آلدودگی آب و

مناسبی در تاوص تابآوری انجام نشده و بهطور مثال موضوع تابآوری بدا موضدوعاتی
همچوح آسی پ یری ،پایداری و ...اشتباه گرفته شود.
ای موضوع در شهرهایی مانند تهراح با توجه به مسالل مبتشبه آح در زو ه آب ،بسیار زدالز
اهمیت است .بنابرای تبیی ابعاد ،مؤلفهها و شاتصها براساس آنچه که در ای ترقیق صدورت
گرفته است ،به دلیل دنی بدودح و جامعیدت در زدو ه مبدانی ،ال دوی مناسدبی بدرای سدنجش
تابآوری در مدیریت برراح آب در کشحشهرهایی همچوح تهراح تواهد بود.
مهدتری پیشنهادهای ای ترقیق شامل موارد یر است:
26




 )6با توجه به جامعالشرایط بودح مفهوم تابآوری ،پیشنهاد میشود اقددامات مددیریت
برراح آب چه در شرایط عادی و چده در شدرایط اضدطراری بدا تمرکدز کامدل بدر ابعداد و
مؤلفههای اجتماعات تاب آور عملیاتی شود.
 )9پیشددنهاد مددیشددود اولویددت برنامددهریددزی و تاددوی

و تخاددیص بودجدده توسددط

سا ماح های متولی ا جمله شرکت آب و فاضدشب ،شدرکت آب منطقدهای ،سدا ماح جهداد
فالنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یا دهد ،شماره  ،۴۴پاییز 6۴00

کشاور ی ،شهرداری و اداره کل مریط یست براساس مؤلفههای تبیی شده و با مروریت
استفاده ا

رفیت بیمه ،سا گاری در مواجهده بدا بردراح هدا ،جلدوگیری ا آلدودگی آب و

قوانی با دارنده ،اجرای سیاست های آمایش سر می  ،اصدشح ال دوی کشدت متناسد

بدا

شرایط کدآبی و نیز تافیه و دسترسی عادالنه آب باشد.
 )۳با توجه به ابعاد و مؤلفههای تبیی شده برای تابآوری ،پیشنهاد میشدود تدا ضدم
طرازی یك ال وی سنجشی تابآوری آب در کدشحشدهرهایی همچدوح تهدراح ،اهمیدت و
قدرت تبیی کنندگی هر عامل در سنجش و ار یابی لراظ شود.
 )۴با توجه به نتایج بهدستآمده ا پیشینه هدای ترقیدق در تادوص امنیدت آب و بده
لراظ میزاح تبیی کنندگی بداالی مؤلفدههدای تدابآوری آب در ترقیدق پدیش رو ،پیشدنهاد
میگردد مطالعه جامعی درتاوص ارتباط امنیت و تابآوری در مقوله آب صورت پ یرد.
 )6با توجه به اینکه مؤلفه رسانه بیشتری قدرت تبیدی کننددگی را در میداح مؤلفدههدای
اجتماعی دارا است ،پیشنهاد میگردد برنامههای معینی با مروریت تابآوری آب ا طریدق
صدا سیما و نیز بستر فضای مجا ی طرحریزی و منتشر شود.
 )1با توجه به اینکه بسیاری ا طرحهای سنجشی تاب آوری در زو ه آب ،هرکددام بده
دلیل بخشین ری و جزلین ری دچار تسلسل در یکی ا مفداهید آیدل تدابآوری بدوده و
درواقع در یك طرح ار یابی تابآوری به اشتباه موضوعاتی ا قبیل آسی پ یری ،پایدداری،
سددا گاری ،تطرپد یری (ریسددك) را مددورد سددنجش قددرار مددیدهنددد ،پیشددنهاد مددیگددردد
سا ماح های متولی امر ،دستورالعمل ار یابی جامعی را که بر پایه مفاهید دندی ا تدابآوری
و بر اساس ابعاد و مؤلفههای مستخرج ا ای ترقیق ،برای ار یابی هد در شدرایط عدادی و
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هد در شرایط اضطراری با فوریت تدوی نمایند.


 )۱با توجه به قدرت ارتباط و تبیی کنندگی بداالی مؤلفدههدای تدابآوری آب در اید
ترقیق ،پیشنهاد می گردد ،اثرپ یری و اثرگ اری مؤلفهها نسبت به یکددی ر طدی مطالعدهای
ار یابی گردد.
فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي





اجرای استراتژیك امنیت ملی ،فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي ،شماره  ،۳صص .۳۱9-۳2۴

تهام  ،مجتب ( .)6۳۳9امنیت مل  ،دکتری سیاستهای دفاع و امنیت  .تهراح :سازمان عقيدتى
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