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 11/71/1071: مقاله پذیرش                                                                      70/70/1071: مقاله دریافت

  چکیده
 بشور را همووار    یو زنود   شوود یبشر محسوب م یجزء مصارف دائم ات،یح واملع نیتراز مهم یکیعنوان  آب به

هوای حیواتی   های مهم و بخشی از شریانازجمله زیر ساخت شربتامین آب  هایزیرساختقرار داد  است.  ریتأث تحت

سابقه، ثمر  افزونی تقاضوا و  ین حساسیت مضاعف و بیاچه در شرایط معمول و چه در شرایط اضطرار تلقی می شوند. 

خشکسوالی و تیییور   تهدیدات طبیعی منجملوه  در حال حاضر با بروز  .مناسب است کمیابی منابع آب با کمیت و کیفیت

ایجواد   وعملیات روانی دشمن با سوء استفاد  از این تهدیدات و انجام اقداماتی خصمانه همچون اقلیم در سطح کشور، 

تور  سریع تامردم را علیه دولت و حاکمیت تحریک نمود  تواند می ،ی آب شربها اختالل و یا حذف کارکرد زیرساخت

آوری بوا  تابافزایش  برایهای آب شرب و با نتیجه بهتری به اهداف خود دست پیدا نماید. بنابراین توجه به زیرساخت

 شود.امری بسیار مهم تلقی میرویکرد پدافندغیرعامل 

و در پوی  بوود    های آب شرب کشوور زیرساخت آوریتاب های بعد شاخصها و مولفه این پژوهش باهدف شناسایی

 - کاربردی تحقیق است. نوع "غیرعامل پدافند های آب شرب کشور با رویکردآوری زیرساختتاب" سؤال یافتن پاسخ

 ایون  اهوداف  بوه  رسویدن  بورای  و انجوام  خبر وی  پنل و پیمایش روش از استفاد  با که بود  آمیخته رویکرد با ای توسعه

هوا و  مولفوه  تورین  مهوم  و نشست خبر وی  نخبگان با مصاحبه باالدستی، انجام تحقیق، اسناد ادبیات مرور با ابتدا پژوهش

 معوادالت  روش هوا و  داد  آوری جموع  بوا  و احصواء  های آب شرب کشوور را آوری زیرساختبر تاب مؤثر هایشاخص

 صورت هدفمنود در دسوتر    نفر به 37آماری طراحی و برای جامعه  پرسشنامه طریق از پیشنهادی ساختاری، چارچوب

 اسوا   بور  و سواختاری  معوادالت  روش  یوری از  بهور   بوا ها  داد  تحلیل و تجربه. شد ارائه تحقیق نهایی مدل تکمیل و

ی آور تواب ( بواالترین اثر وذاری بور بعود     486/0بوا ضوریب مسویر   ) مقاوموت  مؤلفوه دهد که نشان می پژوهش های یافته

(، آماد ی)بوا ضوریب   637/0ی آب شرب کشور دارد و بعد از آن به ترتیب مولفه ترمیم)بوا ضوریب مسویر    ها رساختیز

 ( بیشترین تاثیر را دارند.704/0( و پایداری)با ضریب مسیر 614/0مسیر 

 غیرعامل پدافندآوری، زیرساخت آب شرب، تاب واژگان کلیدی: 

                                                           
1

 دانشیار دانشگا  عالی دفاع ملی  

 استادیار دانشگا  صنعتی مالک اشتر 2

3
 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیر عامل دانشگا  عالی دفاع ملی )نویسند  و مسئول( 

 a_abparvar@yahoo.com 

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک

1091 زمستان، 09سال بیستم، شماره   

111 - 163، از صفحه مشش مقاله  
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 مقدمه

 وجوود  آن مصرف در توقف امکان اصلی خلقت موجودات زند  و مایه دوام حیات است و هیپا آب

است که نقوش ایون عنصور حیواتی در      موجودات کلیۀ زند ی در آب محوری نقش دلیل ندارد. به

 :شود یمخداوند متعال قرار  رفته است و به آفرینش انسان از آب اشار   تأکید و تأیید قرآن کریم مورد

 ی را از آب پدید آوردیم.ا زند ( هر چیز 70)انبیا/« وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء کُلََّ شَیءٍ حَی»

و  یمصورف  یی،روز افوزون بوه موواد غوذا     ازین ،تیجمع ند فزای ی، رشداقتصاد یرقابت ها شیافزا

را موورد هجووم قورار     یطو یمحستیو ز یاتیمنابع ح ،شهرهاابر توسعه شهرها و  یاز طرفو  یانرژ

انسوان و   یاتیو منابع ح نیتراز مهم یکیآب  .کند یروبرو م میعظ یهارا با بحران ند یداد  و نسل آ

و کمبوود   یبا بحران جد یاتیمنابع ح ریاز سا شیباشد که ب یم ستمیس وکا یاصل راز سه عنص یکی

است در  یزیهر چ رییو تی لیتبد شرفتیتکامل پ یاز منابع مهم برا یکیآب  نیروبرو است همچن

منطقوه بوه وجوود آمود  انود و       کیو در  یدر اثر وجود منوابع آبو   یبشر ی ذر زمان اکثر تمدن ها

آب  یاتفاق افتاد  است از جهتو  یمنابع آب یدارا یها میبه دست آوردن اقل یبرا یاریبس یها جنگ

بوه آب بوه    یشد  اسوت و دسترسو   میتقس نیو در کر  زم ینامساو یا به  ونه فاد قابل است نیریش

 .(1600)بشیری،مختلف وجود دارد یها جوامع و  رو  نیصورت نابرابر ب

ای ایران با بارشی معادل یک سوم متوسط بارش دنیوا و یوک دوم متوسوط بوارش آسویا، در منطقوه      

خشک و کم آب قرار دارد. به همین دلیول مسوئله آب و منوابع آبوی در کشوور موا، چنوان مهوم و         

اتژیک است که ضرورت توجه بسیار جدی و راهبردی به آن را دوچندان ساخته اسوت. رشود   استر

ت غوذایی،  الروزافزون جمعیت شهرها، افزایش سطح بهداشت عمومی، نیواز  سوترد  بوه محصوو    

هوای توأمین و   هوا، فرسوود ی شوبکه   محدودیت منابع آب شهرها، آلود ی منابع آب، تثبیت قیموت 

برداری از همین منابع انود  آب را نیوز دچوار چوالش نموود  و بور       بهر  توزیع و سایر مواردی که

 (.1600)محرابیان،پیچید ی مدیریت منابع آب در کشور افزود  است

 یریتبوا فقودان الگوو و برناموه جوامع مود       های آب شرب کشورزیرساخت که یطیدر شرا ینبنابرا

احصواء و شوناخت   بوه   تووان  یه است مو مواجآوری با رویکرد پدافند غیرعامل ارتقاء تاب یراهبرد

بوا   آوری زیرسواخت آب شورب  تواب بوه   یابیدستضرورت و  پرداخته آوریتابعوامل و الزامات 

 رویکرد پدافندغیرعامل پی برد.
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حفو    هماننود  آوریارتقواء تواب   هایمولفهدر این پژوهش محقق در این اندیشه است که با در   

هوای   شناسوایی شواخص  ها و همچنوین  پایداری و ترمیم زیرساختآماد ی، افزایش توان مقاومت، 

، لذا در این نمایدمشخص و ترسیم  های آب شرب کشور راآوری زیرساختتاب ،تأثیر ذار در آن

های آب شورب کشوور بوا    آوری زیرساختتابکه پاسخ مناسبی برای سؤال:  پژوهش بر آن هستیم

 کدام است؟ بیابیم. غیرعامل پدافند رویکرد

 مباني نظری

 پیشینه شناسي:

در قرن  یشهر یخدمات آب یتاب آور"مقاله خود با عنوان  ( در0000)1التینین و همکاران

چه نوع جنبه  نکهیا نییمطالعه تع نیهدف از ا، "در فنالند نیو مشترک نفعانیذ شیمایپ قیاز طر 01

مطالعه  نیخدمات آب فنالند. ا یداریو پا یریانعطاف پذ تیتقو یبرا ابدیتوسعه  دیبا ینهاد یها

و  ارزش در مورد نفعانیذ د ا ید یآنها با بررس یفنالند و تاب آور یآب شهر خدمات یبر رو

 :دارد ریپاسخ سواالت ز افتنی و سعی در انجام شد  است خدمات آب جامعه یهاو یش نیبهتر

 ست؟یچ یآب شهر تیریدر مد ی. تاب آور1

 ست؟یچ یخدمات آب کاف نیتام یبرا یاتیح ی. جنبه ها0

 یموضوع و ارسال پرسشنامه برا اتیادب یبررس قیاز طرتحلیلی -با روش توصیفیمطالعه  نیا

 انجام پذیرفته است.خدمات آب شهری ها و موسسات  وزارتخانه نیخدمات آب در ب یدیکل نفعانیذو کارشناسان 

مناسب به تنهایی برای تاب فناوری مناسب و کیفیت آب دارند در پاسخ به سوال بیان می

آوری خدمات شهری کافی نیستند، بلکه آموزش و مدیریت نهادی موضوعات اساسی هستند. که 

  .این امر با یک سیستم آموزشی روشمند ، ظرفیت سازی و حکمرانی خوب انجام می شود

-تابل مسئله حی برای لآب متیییر اص " نود با عنواخمقاله  در( 0012)0نبولتز و همکارا

موضوع "طرح سوال به تحلیلی -با روش توصیفی، در مجله امنیت آب "جدید رصآوری در ع

می پردازد و بیان  "و مدرن شدنچالش آیند  بشریت در شهرها با محوریت  سترش شهرنشینی 

کلی  نت عنواحسه ویژ ی تو  می کند اصلی ترین عامل محدود کنند  برای آن موضوع آب است

                                                           
1  Jyrki Laitinen et al. 

2 Boltz et al. 
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-یابی تابزرفیت انتقال را برای سنجش و ارظ اری و ازرفیت سظرفیت مقاومت، ظشامل  1پات

 اند.ها پیشنهاد نمود مآوری سیست

، نآور شامل چند تابعیتی بودهای یک جامعه تابویژ ی( 0018)0یون سای وانگ و همکاران

و تنوع  نکنش داشت مدر هن، بینی، مشارکت داشتوری، پیشحری، هوشمندی، مردم مذیپانعطاف

 .اندمورد توجه قرار داد ها مؤلفه نمیا

 در هاسازمان یموثر بر تاب آور های¬یژ یو یی( ضمن شناسا0016) 7نیریپال و سا -

 ،یاجتماع ،یمال) ها ییدارا دسته: سه در را هادر کشور سوئد، آن یاقتصاد هایبحران

 ،یافزونگ ،یرپذیانعطاف هایشاخص :شامل) ایپو یرقابت (،ناملمو  یها ییدارا

و  یرهبر اتیخصوص یها شاخص :شامل) یریاد یفرهنگ و ی( و استحکام، شبکه ساز

 ( دسته بندی نمودند.رفا  کارمندان ی و، احسا  مشتر  و جمعیر یمیتصم

 یبرا ییرا به صورت توانا یاتیح رساختیز کی یتاب آور (0011)6انگلستان نهیدفتر کاب

 فیبر اسا  تعر کند یم فیحادثه مخرب تعر کیاز  عیسر یابیباز ایجذب، انطباق و  ،ینیب شیپ"

 نان،یاطم تیمقاومت، قابل شامل: آور تاب یاتیح رساختیز کی یاصل یهایژ یو ،نهیدفتر کاب

 .هستند یابیباز ایو پاسخ ی افزونگ

در  آوریتاب جادیا یبرا یراهبرد کردی( چهار رو0010) 5و تررنت بسونیدر پژوهش  

 .یریپذو انعطاف یبودن، افزونگ نانیمورد استفاد  قرار  رفته است که عبارتند از: مقاومت، قابل اطم سازمان

را  آوریتاب هایتی( فعال0002)4ی امریکااتیح یهارساختیمشارکت ز یمشورت یشورا

 در نظر  رفته است. " ی، پاسخ  و بهبود صی، تشخ یریشگیپ"شامل: 

به عنوان معیاری برای تواند آوری را که میویژ ی از تاببرنئو و همکاران وی چهار 

(  فته ”the 4 R’s“ها عنوان چهار آر )کند که به آنها مطرح  ردد پیشنهاد میهای سیستم اقدام

 (Bruneau, et al, 2003)شود: می

                                                           
1  PAT (Persistence, Adaptability, Transformability). 

2  Yun-cai Wang et al 

3 Pal & et.al 

4 Cabinet Office London, UK 

5 Gibsonn & Tarrant 

6Critical Infrastrcture Partnership Advisory Council(CIPAC) 
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 یبرا لیتحل یواحدها ریها از سا ستمیعناصر و س ییتوانا ایقدرت و  :1یی(پابرجای)رومندین - 

 و تنزل کارکردها یبه نابود ابتالتقاضا بدون  ایدر برابر سطح مفروض از فشار و  یستاد یا

در  ستمیس یهاو بخش ءاعضا یبرا گرید یهانهی ز ینیگزیو جا ضیامکان تعو یا :0یافزونگ -

 ی(از آماد  یخشب)زمان رخدادها

 ...و عیوقا ،دهایواکنش به تهد ایکاهش  یها برامنابع و اقدام نیتأم ییتوانا :7یو کاردان ریتدب -

-مطلوب و به یرفتار زمان در یک به اهداف یابیو دست ها تیبرآورد اولو یبرا تیظرف :6سرعت -

 یآت یاز اختالل ها یمنظور کاهش تلفات و دورموقع به

با  "آوری در مدیریت بحرانالگوی مفهومی تاب "ای با عنوان مقالهبشیری و همکاران در 

آوری جوامع شامل: ثبات، به مضامین مشترکی در ارزیابی تاب استفاد  از روش تحلیل محتوی

سوال اصلی این تحقیق  .اندپاسخ، بازیابی، کاردانی، افزونگی، خطرپذیری و ساز اری رسید 

تواند الگوی سنجشی مناسبی را آوری با توجه به مضامین خود میآیا تاب» عبارت است از اینکه

روش یک  با»  درنتیجه هدف این تحقیق این است تا« ه دهد؟ئر مدیریت بحران جوامع اراد

ها به آن و تکوین لآوری را با لحاظ نمودن سیر تحوهای تاب، مفاهیم و نظریهف، تعاریبمناس

جهت ارزیابی  بالگوی مناس کت مذکور، یوااللحاظ مضمونی تحلیل نمود  تا ضمن پاسخ به س

 .(1600) بشیری و همکاران،«مدیریت بحران جوامع، تبیین  رددآوری در تاب

روش »در بخش "های حیاتیآوری زیرساختامنیت و تاب "در کتاب و همکاران  نکویی

-ویژ ی(IRAM5آوری زیرساخت )ضمن ارائه روش ارزیابی تاب« هاآوری زیرساختآنالیز تاب

 (106: 1722)نکویی و همکاران،  اند:آوری مطرح نمود های زیر را برای افزایش تاب

طور خودکار در تواند بهای است که در آن سیستم می: به معنای درجه4ظرفیت جذب -

برابر اثرات اختالالت، جذب و یا مقاومت انجام دهد و با صرف کمترین تالش و انرژی 

 پیامدها را به حداقل برساند. 

                                                           
1- Robustness 

2- Redundancy 

3- Resourcefulness 

4- Rapidity 

5  Infrastructure Resilience Assessment Methodology
 

6- Absorptive 
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ی خود و استفاد  از ده سازمانای است که در آن سیستم قادر به مرتبه : 1ظرفیت تطبیق -

  های عملی غیراستاندارد در تالش برای غلبه بر اثرات اختالل)حف  تعادل( باشد.شیو 

 : توانایی سیستم برای تعمیر آسان و مؤثر است.0ظرفیت بازسازی -

 فصل اول با موضوع درو  "های توزیع برقآوری در سیستمتاب "در کتابو همکاران  یدشت

 که اندکرد  شنهادیبرق پ عیتوز هایستمیس آوریتاب یرا برا یساختار« آوریهای تابمشخصه»

 (.74: 1723)دشتی و همکاران، باشدپذیری میشامل: استقامت، بازیابی سریع و انطباق ییهایژ یو دارای

 شامل:آوری های تابویژ یفصل اول به  "آوری شهریتاب "در کتاباز نظر چاروسائی 

اشار   دیجد ستمیس کیمجدد در  یسازمانده یبرا ستمیس کی ییتوانان و شکل داد رییتی ییاناتو

 (.02: 1723)چاروسایی،مقابله کندنتواند در شکل موجود  ستمیس نیکه ا یزمان یعنی   است.نمود

موضوع و یا روش با این  لحاظ ازنوعی   به، منابعی که شد   انجامبا توجه به تحقیقات 

و بررسی قرار  رفت و نسبت  مطالعه مورد، پژوهش مرتبط بود و در مطالعات اکتشافی یافت شد

آوری و پدافند تاب بابه ابعاد و جوانب موضوع و برخی از مفاهیم، سابقه، الگوها و مطالب مرتبط 

های مندیبخشی از نیازشناسی تحقیق آ اهی حاصل  ردید که در تأمین  غیرعامل و نیز روش

از جهت ها از آن نظر که و پیشینه مطالعه موردمنابع  نکهی. باانظری و مطالعاتی پژوهش مؤثر است

بود  است، اما با توجه موضوع پژوهش، برای  کسب اطالعات و افزایش حوز  آ اهی محقق مؤثر

و با انجام فرایند تحقیق تبدیل به را استخراج  موردنظرهای ها و شاخصاینکه بتوان ابعاد، مؤلفه

انجام این پژوهش نسبت به دهد و بنابراین محقق با کافی نبود  و آن را پوشش نمیالگو نمود، 

های  ها و شاخصابعاد، مولفهو تعیین تعریف جدید با رویکرد بومی سازی مفهوم تاب آوری ارائه 

 به آن پرداخته است. «آورینو» را به عنوان های آب شرب  تاب آوری زیرساخت

 مفهوم شناسي:

مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای تدوین سیاست های کلی پدافند غیرعامل : پدافند غیرعامل

هوای غیور   مجموعوه اقودام  "، پدافند غیرعامل را به این  ونوه تعریوف نموود  اسوت:     (1782)کشور

پوذیری، توداوم فعالیوت هوای ضوروری،      ای که موجب افزایش بازدارند ی، کاهش آسیبمسلحانه

 ."ودارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن می ش

                                                           
1- Adaptive 

2- Restorative
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انتظار مقام معظم رهبری)حف  اهلل( از مفهوم پدافندغیرعامل به نوعی مصونیت بخشی به کشور  

اثر کردن تهدیدات بر بی ،یت بخشیباشد. معظم له در تعریف خود از مصوندر برابر تهدیدات می

فرمایند. از نظر ایشان این امر)مصونیت بخشی( بایستی در کالبد کشور، جامعه و بر کشور تاکید می

 (.1720-ها اتفاق بیفتد)سند راهبردی پدافند زیستی کشوردستگا 

آب شرب عبارت است از:  هایترین رسالت پدافند غیرعامل در زیرساختاصلیبنابراین 

شرایط)سند  هر در سالم آبرسانی استمرار و پایدار توسعه و سازی ایمن پذیری، آسیب کاهش

 .(1600راهبردی پدافندغیرعامل صنعت آب،

مفهووم تواب     .  رفتوه شود  اسوت    نیشو یپ طیباز شت به شرا یبه معنا 1یآور واژ  تاب آوری:تاب

 یهوا  ستمیو مقاومت س یبا عنوان تاب آور یا با انتشار مقاله 0نگیتوسط هول ،1230در دهه  یآور

 سوتم یاکوس ییاز توانوا  یاریو را مع ستمیساکو کیدر  یتاب آور وی .مطرح شد (1237ی)کیاکولوژ

 بووم بوار   نیاول یدر واقع برا (.1720)رضایی، کرد  انیب یبا حف  مقاومت قبل راتییجذب تی یبرا

موورد   یواژ  بورا  نیو ا ،از آن زمان به بعود  ،رفتندیقبل پذ سال 70از  شیآن را ب یشناسان مفهوم کل

در  .آب و هوا مورد استفاد  قورار  رفوت   تیییراتبلند مدت مانند  یها د یکوتا  مدت و پد یایبال

و  ی(مهندسو  فیو تعر ک)یهیو در باز شت به حالت اول یش ایماد   ییتوانا، 7فرهنگ لیت آکسفورد

اجه با مشکالت)تعریفی بر  رفته از روانشناسی( معنوی شود  کوه    افراد در مو یعسر یابیباز تیظرف

در پذری، ساز اری، مقاومت، پایداری، سختی و دوام نیز معرفی شود  اسوت.   خانواد  با انعطافهم

 تحقیقات محققان داخل کشور تعاریفی همچون موارد زیر مد نظر قرار  رفته است:

ا نیروهای ویرانگر به وسیله پایداری و ساز اری، توانایی سیستم در جذب فشارها ی -

ظرفیت ادار ، حف  ساختارها و عملکردهای اساسی و ویژ  در طی سوانح و ظرفیت 

 (1725)رضایی و همکاران،  سانحهپس از یک « به حالت تعادل بر شت» بازیابی

ریزی برای کاهش  یری و تیییرات و برنامهفرایندی برای مواجهه با اختالالت، غافل -

 (.1: 1723)چاروسایی، پایداریمخاطرات به سمت ارتقای ظرفیت تحمل و 

توانایی کاهش بزر ی و یا مدت زمان رویدادهای مخرب از طریق پیش بینی، جذب،  -

 (.05: 1728)بهرام پور،  ساز اری و یا بهبودی سریع از رویدادهای بالقو  مخرب

                                                           
1 Resilio 

2 C.S.Holling
 

3 Resilience 
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ی مراکز، تاسیسات و تجهیزاتی است که موجب دسترسی شامل مجموعه های آب شرب:زیرساخت

کند. عناصر اصلی راحت شهروندان و بخش های مختلف صنعت و خدمات را به آب فراهم می

آب، انتقال آب، ذخیر  آب و توزیع  هیتصفتأمین آب،  های زیرساخت این زیرساخت عبارتند از:

 .(77: 1782آب)حصاری زنوزی، 

  :مفهومي چارچوب
مفهومی پژوهش، یک الگوی مفهومی است که در آن روابط نظری میان شماری از  چارچوب

عوامل که در مسئله پژوهش با اهمیت تشخیص داد  شد  است، به تصویر کشید  می شود. به 

بررسی مجموعه فرضیات، رویکردها و نظرات پیرامون موضوع و  استناد مطالعات انجام شد 

شرب و انجام مطالعات محیطی و دریافت نظرات خبر ان، ی آبها رساختیزی آور تاب

و همچنین بر زاری چندین نشست خبر ی در مورد موضوع تحقیق،  نظران صاحبکارشناسان و 

ی آب شرب ها رساختیزی آور تابمحقق به این نتیجه رسید  است که برای دستیابی به الگوی 

 15و  مؤلفه 6فهومی تحقیق شامل ، مدل مفهومی شکل  رفته شد  در قالب چارچوب مکشور

مدل مفهومی  1در شکل ها ها و شاخصبر اسا  این مولفهکه  مل قرار  یردمال  عشاخص 

 طراحی  ردید.
 

 مدل مفهومی تحقیق: 1شکل

 تحقیق شناسي روش
کوه ایون    ییآنجوا حیث  ردآوری اطالعات از  ازای و توسعه -کاربردی منظر هدف، ازاین پژوهش 

اسوت  بنوابراین بورای     کشوور  شورب  آب هوای  زیرسواخت  آوری تواب ارائه تحقیق در پی کشف و 
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 تحلیلی استفاد   ردید.-از روش توصیفی پژوهشهای این  ها و شاخص احصای مؤلفه 

وزیر، معاون شامل: و متخصصان مرتبط آب صنعت  نظران صاحباز بین  جامعه آماری این پژوهش

اسواتید  و  ،لشوکری و کشووری   فرمانودهان  ،، مودیران دفواتر تخصصوی بحوران    عاملمدیران ، وزیر

مسئولیت شیلی در حد وزیر، معاون وزیر که سابقه حضور  :شاملهای که دارای ویژ ی دانشگاهی

مودیران کول، مودیران عامول، معواونین، و مودیران دفواتر تخصصوی          -در وزارت نیرو داشته باشند

ها که با مسائل حوز  آب، پدافنود   اعضاء هیئت علمی دانشگا  -غیرعاملهای بحران و پدافند  حوز 

هوان و مسوئولینی کوه دارای تخصوص و     فرمانود   -غیرعامل و موضوع رساله آشنایی داشته باشوند 

مهارت کافی برای شناسایی و ارزیابی تهدیدات حوز  آب شرب کشور با رویکرد پدافند غیرعامول  

 :و با استفاد  از فرمول کوکران  ردد یمنفر برآورد  150ذا حجم جامعه آماری در حدود ل انتخاب شدند. داشته باشند،

  
  

  
    
 

    که در آن
    

  
 (1) رابطه  

)درصود   dو  %(25)بورای قابلیوت    Z ،نفور(  150)یآموار جامعه  نمونهحجم به عنوان  Nبا فرض  

محاسوبه و  نفور   35 تعوداد برابور  آمواری   نمونوه حجوم  به عنوان  n ،(08/0خطای قابل تحمل برابر 

عدد پرسشونامه تکمیول و دریافوت     37شد  تعداد  های توزیعاز مجموعه پرسشنامهانتخاب  ردید. 

 .قرار  رفت بشد که میزان باز شت پرسشنامه در وضع بسیار مطلو

 های تحقیق ها و یافته وتحلیل داده تجزیه
نفور از   8با اسوتفاد  از نظورات و دیود اههای    ، این پژوهش یری جهت سنجش روایی ابزار انداز 

بوه عنووان جامعوه آمواری      (نظامی و غیرنظوامی )خبر ان و صنعت آب کشور اساتید و متخصصان 

هوای  شامل: معاونین وزیر، مدیران عامل، اساتید دانشگا  و فرماندهان ارشود نظوامی حووز     خبر ی

های مرتبط و یوا در  و اساتید دانشگا سال سابقه خدمت در صنعت آب  00که دارای حداقل  مرتبط

تا سودمند بوودن سوواالت   پرسشنامه توزیع  ردید باشند  جایگا  مشابه در نیروهای نظامی و امنیتی

 : 1شاخص روایی محتوایی که با استفاد  از فرمولهر  ویه را مورد ارزیابی قرار دهند 

(NE- 
 

 
)/  

 

 
  :CVR  (0)رابطه 

NE : تعداد خبر انی که  فته اند سودمند است 

N :  تعداد کل خبر ان 

بوود  و از نگوا     40/0های  تحقیق بدست آمد که بواالتر از ضوریب   برای تمامی  ویه 38/0روایی 
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Content Validity Ratio )CVR(
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∑  
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 اند.( روا و جایز دانسته شد جامعه آماری تحقیق برای پاسخ به سواالت تحقیق )شاخص

ضریب  شد.استفاد   1از روش آلفای کرونباخپرسشنامه پایائی  پی بردن بهبرای در این پژوهش 

دهد چگونه اجزای یک مجموعه بوه نحوو    آلفای کرونباخ یک نوع ضریب پایایی است که نشان می

 نشان پایای خوب است. 3/0از  بیشترطورکلی مقدار آلفای  به اند.مناسب به یکدیگر همبسته شد 

K نامه های پرسش : تعداد سوال 

S2
M ها به سؤال  آزمودنی : واریانس پاسخ همهM  ام 

S2
t  و های هر پاسخ : واریانس جمع نمر  

 محاسبه شد  است:   1ها در جدول شمار  ژوهش حاضر مقادیر معیار مزبور برای هر کدام از مولفهدر پ
 پایایی پرسشنامه تحقیق  : 1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ متییر

 یآور تاب

 828/0 آماد ی

 382/0 مقاومت

 383/0 پایداری

 218/0 ترمیم

 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه
 ها در دو بخش:ای تجزیه و تحلیل داد بر

توزیع  0های جامعه نمونه پرداخته شد که در جدول این بخش به ویژ یدر  آمار توصیفي:-1

 است. شد  بیان، درصد فراوانی و درصد تجمعی میزان تحصیالت اسا  فراوانی نمونه آماری بر
  

 دهند ان.تحصیالت پاسخ :0جدول 

 درصد تجمعی معتبردرصد  درصد فروانی فراوانی سطح تحصیالت

 7/60 7/60 7/60 02 ارشد یکارشناس

 3/52 3/52 3/52 67 دکتری

  100 100 30 مجموع
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Cronbach's alpha coefficients
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مطالعوات  ای و با استفاد  از اسناد باالدستی، مطالعه وسیع منابع کتابخانوه در این بخش  آمار توصیفي: -2 

آوری شاخص برای بعد تواب  15مولفه اصلی و  چهارجلسات خبر ی تعداد میدانی، محقق با بر زاری 

آماری بین جامعه  شد  عیتوزی ها پرسشنامهی حاصل از ها داد که پس از اجرای تحقیق انتخاب شد این 

 ، نتایج به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار  رفت.1(پی ال ا معادالت ساختاری) اسمارت  افزار نرمدر 

 قیتحقآوری های بعد تابمولفه T بیضرا : 7جدول 

 تفسیر Tضریب  مولفه

 مناسب 648/06 تاب آوری <-آماد ی 

 مناسب 231/16 تاب آوری <-مقاومت 

 مناسب 550/01 تاب آوری <-پایداری 

 مناسب 008/00 تاب آوری <-ترمیم 

مودل اولیوه ضورایب    آوری شود  و خروجوی   ها بر اسا  اطالعات جمعبرای تجزیه و تحلیل داد 

( ضرایب مسیر بررسی و در مودل ثانویوه معنواداری     45/0)بارهای عاملی باالی نرم افزاراستاندارد 

% 5% و خطوای  25با ضوریب   Tمقدار آزمون  بررسی می شوند. T.valueضرایب از طریق آزمون 

ی عودد مقدار که در صورتی یرد و ها مورد بررسی قرار میها و شاخصسطح معناداری برای مولفه

تاثیر موثر آن مولفه یا شاخص بر موضووع تحقیوق   دهند  نباشد، نشان -24/1تا + 24/1 حاصل بین 

، مقاوموت ، )آماد یمولفوه آوری چهوار  بعود تواب   جدول فووق در  Tمقدارآزمون بنابراین  باشد.می

-آوری زیرساختدرصد در تاب 25با ضریب اطمینان ها دهد این مولفهنشان میپایداری و ترمیم( 

-مولفه Tهمچنین از دید ا  جامعه آماری تحقیق ضریب  آفرینی دارند.های آب شرب کشور نقش 

 دارد مورد تایید قرار  رفت.نقرار  -24/1+ تا 24/1چون در باز  مقداری  آوریهای بعد تاب
 قیتحقآوری های بعد تابشاخص T بیضرا : 6جدول 

آمادگی مولفه:  تفسیر Tضریب  معرف 

 مناسب Q1 055/06 نیروی انسانی 

 مناسب Q2 070/02 تجهیزات 

 مناسب Q3 150/12 تاکتیک

 مناسب Q4 750/01  )جمعی(تیمی

مقاومت مولفه:  تفسیر Tضریب  معرف 
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Smart PLS
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 مناسب Q1 202/12 قدرت تحمل 

ناپذیری آسیب  Q2 007/14 مناسب 

 تداوم کارکرد

  )بر مبنای استحکام(
Q3 208/18 مناسب 

پایداریمولفه:   تفسیر Tضریب  معرف 

 حف  و تداوم کارکرد

  (به منظور پایداری سیستم)
Q1 055/00 مناسب 

 مناسب Q2 231/70 حف  تعادل 

 مناسب Q3 514/11 پاسخگو بودن 

ترمیممولفه:   تفسیر Tضریب  معرف 

 مناسب Q1 367/03 نیروی تعمیرکار 

 مناسب Q2 034/03 قطعه و لوازم  

 مناسب Q3 141/18 مهارت تعمیر 

 مناسب Q4 310/12 زمان تعمیر 

 مناسب Q5 830/04 کیفیت تعمیر 

 دهد: فوق نشان می آوریتابدر جدول بعد  Tمقدارآزمون 

 25مولفه آماد ی با چهار عامل)نیروی انسانی، تجهیوزات، تاکتیوک و تیموی( بوا ضوریب اطمینوان       

مولفوه مقاوموت بوا سوه      های آب شرب کشور نقش آفرینی دارنود. آوری زیرساختدرصد در تاب

آوری درصود در تواب   25عامل)قدرت تحمل، آسیب ناپذیری و تداوم کارکرد( با ضریب اطمینوان  

مولفوه پایوداری بوا سوه عامول)حف  و توداوم        های آب شرب کشور نقش آفرینی دارند.زیرساخت

آب هوای  آوری زیرسواخت درصود در تواب   25کارکرد، تعادل و پاسخگو بودن( با ضریب اطمینان 

مولفه ترمیم با پنج عامل)نیروی تعمیرکار، قطعه و لووازم، مهوارت    شرب کشور نقش آفرینی دارند.

هوای آب  آوری زیرساختدرصد در تاب 25تعمیر، زمان تعمیر و کیفیت تعمیر( با ضریب اطمینان 

هوای  شواخص  Tضریب  ،همچنین از دید ا  جامعه آماری تحقیق شرب کشور نقش آفرینی دارند.

 دارد مورد تایید قرار  رفت.نقرار  -24/1+ تا 24/1چون در باز  مقداری  آوریتاب بعد

 آمار استنباطي

 گیری مدل اندازه برازش

 موردتوجهو مکنون  ریپذ مشاهد ی مدلی است که در آن روابط بین متییرهای ری  انداز مدل 

ی ری  انداز ی مربوط به مدل ها تستدر این بخش به بررسی کلیه  .شود یمی ری  انداز و  قرار رفته
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ی ها مدلبرای بررسی برازش  . رفتندمورد تحلیل قرار  ها آن و پرداخته PLS افزار نرمدر  

 است: شد  استفاد معیارهای زیر  ی،ری  انداز 

 یری  انداز  انجام آزمون همگن بودن و برای بررسی پایایی مدل های پایایي مدل: آزمونالف( 

 آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به شرح زیر محاسبه شدند.، معیارهای ضرایب بارهای عاملی

  به مقدار بارهای عاملی هر یک از متییرهای مشاهد ها  پایایی هر یک از  ویه سنجش بارهای عاملي:

سنجش  از  برایتا چه اند  یری های انداز  که شاخص شد  اشار  دارد و برای مشخص کردن این

و بارهای عاملی  7/0قبول  و حداقل مقدار قابل مورداستفاد  قرار رفته، اند قبول متییرهای پنهان قابل

بارهای عاملی  مقادیر، های عاملی تأییدی دهد. در تحلیل سطح معناداری متوسط را نشان می 6/0

 بود شد  و عامل  رهای مشاهد نشانگر سطح معناداری قوی و همبستگی زیاد بین متیی 5/0باالتر از 

 (0است. )شکل  شد  و نیز بیانگر آن است که ساز  خوب تعریف

 

 مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد: 0شکل 

 

 

QQ1 

QQ2 

QQ3 

QQ4 

QQ5 

871/0  

883/0  

849/0  

829/0  

870/0  

PQ3 

PQ2 

PQ1 839/0  

891/0  

751/0  

OQ3 

OQ2 

OQ1 841/0  

811/0  

852/0  

NQ4 

NQ3 

NQ2 

NQ1 871/0  

883/0  

829/0  

856/0  

305/0  

473/0  

416/0  

684/0  

 پایداری ترمیم

 آمادگی

 مقاومت
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 این تحقیق را چنین تحلیل نمود که: نظران صاحبتوان نظرات  می 0بنابر شکل لذا 

ی هوا  رسواخت یزی آور تابدارای همگرایی مؤثر و معنادار با بعد  ها شاخصو  ها مؤلفهتمامی  -1

 باشند. آب شرب کشور می

ی هوا  رسواخت یزی آور تاب( باالترین اثر ذاری بر بعد 468/0مسیر با ضریب ) مقاومت مؤلفه -0

بوا  (، آماد ی)637/0 با ضریب مسویر مولفه ترمیم) و بعد از آن به ترتیب آب شرب کشور دارد

 ( بیشترین تاثیر را دارند.704/0 با ضریب مسیر( و پایداری)614/0 ضریب مسیر
 

 معناداری ضرایبمدل در حالت : 7شکل

ی آور تواب درصود بور بعود     22/0هوا بوا ضوریب اطمینوان      بیانگر سطح معناداری کلیه داد  7شکل 
شواخص حفو    شکل باال بیوانگر آن اسوت کوه    همچنین  باشد. ی آب شرب کشور میها رساختیز

بوه   میشاخص قطعه و لوازم مؤلفه ترم م،یمؤلفه ترم رکاریتعم یرویشاخص ن ،یداریتعادل مؤلفه پا
 ی آب شرب کشور اثر ذاری دارند. ها رساختیزی آور تاباز سایر عوامل بر بعد  شیبترتیب 

ا ور نتوایج ایون     گور ید عبوارت  به .دیگر استی ها آزمونآزمون کلید ورود به  این آزمون همگن بودن:
اما منظور از همگن بودن   ی دیگر نیز دچار اختالل خواهند شدها آزمون حتماًآزمون درست نباشد 

باید از یک جنس و حول یک محور  ریمتییک مجموعه همان یک  سؤاالتبودن یعنی  جنس همیا 

QQ1 

QQ2 

QQ3 

QQ4 

QQ5 

22/743 

22/743 

22/743 

22/743 

22/743 

PQ3 

PQ2 

PQ1 22/055 

30/971 

11/516 

OQ3 

OQ2 

OQ1 19/909 

16/003 

18/928 

NQ4 

NQ3 

NQ2 

NQ1 24/255 

29/030 

19/150 

21/350 

21/550 

20/028 

24/468 

14/971 

 پایداری ترمیم

 آمادگی

 مقاومت
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  بارهوای عواملی روشوی مشوخص و دارای     ی واریانس محور بر اساافزارها نرمبنابراین در  .باشد 
النوداها   ا ور  0002 0و هنسلر 0013 1است. مطابق با نظر هیر شد   رفتهنقطه برش برای آن در نظر 

 کوه  یدرصورتو  باشد یمآن متییر همگن و از یک جنس  سؤاالت ،باشد 3/0ی ( باال)بارهای عاملی
ی  فتوه  دییو تأی مقدار معین را نداشت باید از مدل حذف شود. به این فراینود تحلیول عامول    سؤال

بوا هموان    جونس  هوم و  سونجد  یمو همان متییر را  قاًیدقیک متییر  سؤاالت. تا مطمئن شود شود یم
 45/0بوود یعنوی بواال     3/0مجموعه است. با توجه به نظر هیر ا ر بارهای عاملی بسیار نزدیوک بوه   

 .در مدل باقی بماند تواند یم ی بعدی را دچار مشکل نکندها آزمون که یدرصورت
 بارهای عاملی بعد از اجرای آزمون همگن: 5جدول 

 ترمیم پایداری مقاومت آماد ی شاخص

NQ1 831/0    

NQ2 887/0    

NQ3 802/0    

NQ4 854/0    

OQ1  861/0   

OQ2  811/0   

OQ3  850/0   

PQ1   872/0  

PQ2   821/0  

PQ3   351/0  

QQ1    831/0 

QQ2    887/0 

QQ3    862/0 

QQ4    802/0 

QQ5    830/0 

 ی دیگر از همان جامعه است.ا نمونهی نتایج در ریتکرارپذبه معنای  ی پایایي مدل:ها آزمون 

                                                           
1  Hair

 
2  Henseler
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 ضرایب آلفای کرونباخ متییرهای پژوهش :4جدول

1ی کرونباخآلفا متییرها
2ترکیبیپایایی   3اشتراکی پایایی   

یآور تاب  257/0 252/0 408/0 

 372/0 212/0 880/0 آماد ی

 423/0 837/0 380/0 مقاومت

 483/0 848/0 331/0 پایداری

 361/0 275/0 217/0 ترمیم
 

کاری با  اصالًیک متییر )خارج از مدل( است. آلفا  سؤاالتیعنی همبستگی  آزمون آلفای کرونباخ: -
باشد. خوشبختانه کلیه ضرایب آلفای کرونباخ برای  3/0از  تر بزرگمدل ندارد و مقدار آلفا باید 

 .شود یم دیتائضریب آلفای کرونباخ  بر اسا است، بنابراین پایایی مدل  3/0متییرهای تحقیق باالی 
 سؤاالتمعنای همبستگی  پایایی ترکیبی به 0002مطابق با نظر هنسلر  (: CR) يبیترکآزمون پایایي  -

خوشبختانه کلیه ضرایب پایایی ترکیبی برای  باشد. 3/0یک متییر )داخل مدل( باید باال 
 .شود یم دیتائاست و پایایی مدل بر اسا  این آزمون نیز  3/0متییرهای پژوهش باال 

بلکه اثبات  پردازد ینم سؤاالتآزمون پایایی اشتراکی به همبستگی  (: AVE) ياشتراکآزمون پایایي  -
ی دارد و نتایج خود ریپذ میتعممجزا چقدر در تحقیقات دیگر  صورت به سؤالکه آیا هر  کند یم

باشد. خوشبختانه برای همه متییرها  5/0از  تر بزرگمیانگین پایایی اشتراکی باید  .کند یمرا تکرار 
 شود یم دیتائآزمون  نیااست بنابراین پایایی بر اسا   5/0 باالی سؤاالتی اشتراکی ها شاخصمیانگین 

 دیو تائیی ترکیبی و پایایی اشتراکی، پایوایی مودل   ایپا سه آزمون آلفای کرونباخ، بر اسا  ی:بند جمع
 روایی مدل را بررسی کنیم. میتوان یمبنابراین    ردد یم

 روایي سازه() مدلی روایي ها آزمونب( 

ی همان چیزی را بسنجند که در ابتودای تحقیوق بنوای    ری  انداز ( های شاخص )سؤالروایی یعنی 
 سنجیدن آن را داشتند.

ی اصلی روایی همگرا است ها آزموناین آزمون یکی از : (AVE)آزمون میانگین واریانس استخراجي یا 
پایایی ترکیبی باید  دهد یمیک متییر را در مدل بیرونی نشان  سؤاالتکه همبستگی و همگرایی 

                                                           
1- Cronbach's Alpha 

2- Composite Reliability 

3- Average Variance Extracted (AVE) 
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 AVEضرایب پایایی ترکیبی از  تک تکباید  0002مطابق با نظر هنسلر  باشد 0.5از  تر بزرگ 
 باشند. تر بزرگمتناظرشان 

 مقایسه پایایی ترکیبی و شاخص میانگین واریانس استخراجی -3جدول 

 اشتراکی پایایی پایایی ترکیبی متییرها

 408/0 252/0 یآور تاب

 372/0 212/0 آماد ی

 483/0 848/0 پایداری
 361/0 275/0 ترمیم

ی ری  انداز ی ها شاخصیا  سؤاالتی یعنی آیا ری  انداز کیفیت مدل  :یریگ اندازهآزمون کیفیت مدل 
بیرونی ی یا مدل ری  انداز ی متییرهای خود در قالب یک مدل ری  انداز کنند ، کیفیت مناسبی برای 

 قوی( 75/0متوسط،  15/0ضعیف،  00/0): شود یمسه مقدار مقایسه  با Cv comدارند یا خیر؟ 
 یریگ مدل اندازه تیفیآزمون ک -8جدول 

  Cv com متییرها
 قوی 518/0 یآور تاب

ی بورای  ریو   انوداز  بنابراین کیفیت مودل   .باشد یمبیشتر  75/0از  Cv comخوشبختانه کلیه مقادیر 
 باشد یمتمامی متییرها بسیار قوی 

در حقیقت  کند یمرا بررسی  پنهانمدلی است که روابط بین متییرهای : ی مدل ساختاریها آزمون
 فت که آن  توان شد نمی دار یمعنی ا هیفرضوقتی  PLSدر  شود میفرضیات ما در این مدل بررسی 

تواند  تنها می افزار نرماین  PLSبینی کنند   است بلکه به خاطر ذات پیش دشد ییتأفرضیه رد یا 
 Tبا نگا  به ضرایب  از همان جامعه فرضیه رد یا تأیید شود. تر بزرگدر یک نمونه  کندبینی  پیش

دهد که معنادار بود  و باالتر می باشند و نشان می 24/1ها از باز  مقداری کلیه مولفه 2در جدول 
 نظران قرار دارند.مورد تایید جامعه خبر ی و صاحب

 ی مدل ساختاریها آزمون -2جدول 

 T.value P.value بتا() ریمسضریب   

 006/0 648/06 714/0 آماد ی

 0.000 231/16 600/0 مقاومت

 0.000 550/01 005/0 پایداری

 0.000 008/00 737/0 ترمیم

  : پیشنهادو  گیری نتیجه
های آب شرب آوری زیرساختاتاب"در پاسخ به سوال اصلی تحقیق یعنی  نتیجه گیری: -الف

ا توجه به چارچوب مفهومی تحقیق و نتایج ب" است؟ غیرعامل کدام پدافند کشور با رویکرد
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ها مورد تایید ها و شاخص( می توان نتیجه  رفت که کلیه مولفه0)شکل  خروجی مدلحاصل از 

(، 637/0(، ترمیم با ضریب مسیر)486/0به ترتیب مولفه مقاومت با ضریب مسیر)قرار  رفته اند و 
 آوری تاثیر ذار هستند.( روی بعد تاب705/0( و پایداری با ضریب مسیر)614/0آماد ی با ضریب مسیر)

به منظور حف  قدرت تحمل وایستاد ی در برابر تهدیودات و مخواطرات   )مولفه اول: مقاومت
 (رسانی و حف  آسیب ناپذیریبرای تداوم خدمات 

هوای موورد قبوول    شاخص سنجید  شد  که از نگا  جامعه آماری شواخص  7این مولفه توسط 
 این مولفه به ترتیب عبارتند از:

 (850/0) با ضریب مسیر شاخص تداوم کارکرد 
 (861/0) با ضریب مسیر شاخص قدرت تحمل 

 (811/0) با ضریب مسیر ناپذیریشاخص آسیب 
به منظور تامین نیروی کار مناسب و با مهوارت بوه همورا  توامین قطعوات و      )ترمیم مولفه دوم:

 لوازم مورد نیاز در زمان شرایط اضطراری برای تعمیر و بازسازی در حداقل زمان ممکن و با کیفیت مناسب(
هوای موورد قبوول    شاخص سنجید  شد  که از نگا  جامعه آماری شواخص  5این مولفه توسط 

 ترتیب عبارتند از:این مولفه به 
  (887/0) با ضریب مسیر شاخص قطعه و لوازم 
 (831/0) با ضریب مسیر شاخص نیروی تعمیرکار 
 (830/0) با ضریب مسیر شاخص کیفیت تعمیر 
 (862/0با ضریب مسیر  )شاخص مهارت تعمیر 
  (802/0) با ضریب مسیر شاخص زمان تعمیر 

ملیواتی)نیروی انسوانی( مجهز)بوه همورا      هوای ع به منظوور توامین اکیو    )مولفه سوم: آماد ی
 (تجهیزات( و سازماندهی شد )تاکتیک( و متخصص در کار تیمی

هوای موورد قبوول    شاخص سنجید  شد  که از نگا  جامعه آماری شواخص  6این مولفه توسط 
 این مولفه به ترتیب عبارتند از:

 (887/0) با ضریب مسیر شاخص تجهیزات 
 (831/0) با ضریب مسیر شاخص نیروی انسانی 
  )(854/0) با ضریب مسیر شاخص تیمی)جمعی 
 (802/0) با ضریب مسیر شاخص تاکتیک 

 (به منظور حف  تعادل و تداوم کارکرد و پاسخگویی به موقع با مصرف کنند مولفه چهارم: پایداری)
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 هوای موورد قبوول   شاخص سنجید  شد  که از نگا  جامعه آماری شواخص  7این مولفه توسط  
 این مولفه به ترتیب عبارتند از:

 (821/0) با ضریب مسیر شاخص حف  تعادل 
 (872/0) با ضریب مسیر شاخص حف  و تداوم کارکرد 
 (351/0) با ضریب مسیر شاخص پاسخگو بودن 

اسوت و امکوان    اتیو دوام ح هیخلقت موجودات زند  و ما یاصل هیپا  آبز آنجائیکه ابنابراین 
عنووان یوک زیرسواخت حیواتی و      های آبی کشور بوه  زیرساختتوقف در مصرف آن وجود ندارد. 

کننود. ایجواد اخوتالل و یوا حوذف       جامعه ایفاء موی  یروزمر حسا ، نقشی بسیار مهم در زند ی 
ی هوا  عهدناموه رغوم تنواقض بوا     علوی  اساساًها یکی از اهداف دشمن بود  و  کارکرد این زیرساخت

که با حمله به عناصور   اند افتهیدر جو سلطهی استعمار ر و ها قدرتالمللی، کشورهای پیشرفته و  ینب
 طوور  بوه تواننود   هوای آب شورب، موی    حیاتی و حسا  زیرساختی یوک کشوور، ماننود زیرسواخت    

کشور هدف را از بین ببرند. وجوود چنوین تهدیودی در کنوار      استمرار خدماتی توانایی ری  چشم
رورت حصوول اطمینوان از کوارکرد مناسوب     ضو یعی نظیر زلزله، سیل، تیییر اقلیم و... مخاطرات طب

 هوای مولفوه ی ریکار  بهاز طریق  ها آنپذیری  ی آسیبساز نهیکمرا در راستای شرب زیرساخت آب 
 سازد. آوری، کامالً آشکار می تاب

 با استفاد  از تعیین مولفوه  ی و نتایج نشست خبر یا کتابخانهبا توجه به اسناد باالدستی، منابع 
  ردد:ارائه می (حاصل از این پژوهشآوری)تاببومی تعریف  تعریف زیر به عنوان تحقیق،

 عیسر( می)ترمیابیو باز یداریمقاومت، پا ،یو آماد  طیبا شرا قیتطب ییتواناتاب آوری عبارت است از 
 اضطرار. طیدر شرا و حسا حیاتی  یهارساختیمخاطرات موثر بر ز ای داتیاز تهد یشد  ناش جادیپس از اختالل ا

 ها:پیشنهاد -ب

سازی فرامین و قانونمندسازی تدابیر مقام معظم رهبوری در خصووپ پدافنود    نسبت به نهادینه -1
 های ذیربط اقدام  ردد.ها و دستگا غیرعامل و اصالح الگوی مصرف در سازمان

ناپوذیر سواختن   افزایش قدرت تحمول، حفو  تعوادل و آسویب    با توجه به لزوم تداوم کارکرد،  -0
آوری در شورایط مواجهوه بوا تهدیودات و     های آب شرب کشور بورای ارتقواء تواب   زیرساخت

قوانون شورایط اضوطرار تودوین نگردیود        تاکنون ردد از آنجائیکه مخاطرات موثر، پیشنهاد می
تا از  آمد  عمل بهاست، از طریق وزارت کشور و همچنین سازمان پدافند غیرعامل پیگیری الزم 

 اصالح و تدوین  ردند. ازیموردنطریق مجلس شورای اسالمی موضوع مطرح و قوانین 

 وردد  پیشونهاد موی  برای مقابله با شرایط اضطرار،  ی آب شربهابرای حفط آماد ی زیرساخت -7
آالت، قطعات و لوازم کار مورد نیاز برای این شرایط از قبل موورد شناسوایی،   تجهیزات، ماشین

 بندی قرار  رفته و در انبارهای مخصوپ شرایط اضطرار دپو  ردد.تهیه و بسته
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های آب شرب کشور، پیشنهاد می  ردد وزارت نیورو و  آوری زیرساختبه منظور افزایش تاب -6

های دارای تونش  های معین و پشتیبان استانهای مادر تخصصی، ضمن بازنگری شرکتشرکت
آبی، نسبت به تهیه سناریو و بر زاری سالیانه مانورهای منظم و مشتر  )دور میوزی و واقعوی(   

 با حضور تمامی عوامل موثر برای مدیریت شرایط اضطرار اقدام نمایند.

-هوای آب شورب کشوور، موی    آوری زیرساختش تاببا توجه به نقش مولفه آماد ی در افزای -5

های های عملیاتی متخصص و متبحر در استانبایست نسبت به شناسایی، تشکیل و آموزش تیم
معین و جانشین اقدام نمود  تا در صورت وقوع شرایط اضطراری در سوطح کشوور نسوبت بوه     

در ایون راسوتا پیشونهاد     ها )طی دستورالعمل مشخص(، اقدام  ردد.فراخوانی و اعزام فوری آن
هوای  های بسیج متخصصین حوز  مقاومت بسیج وزارت نیرو و شرکت ردد از ظرفیت نیرومی

 تابعه به عنوان نیروی مردمی، عملیاتی و متخصص استفاد   ردد.

هوای مورتبط،   آوری و همچنوین تعیوین شواخص   با توجه به تاثیر مولفه ترمیم در افوزایش تواب   -4
بکار یری نیروی متخصص و آموزش دید  سعی در کاهش زمان تعمیور و  پیشنهاد می  ردد با 

 افزایش کیفیت تعمیر نمایند.
های آب شرب آوری زیرساختنتایج نشان داد که مولفه آماد ی بیشترین تاثیر را روی بعد تاب -3

کشور با رویکرد پدافند غیرعامل دارد، در نتیجه باید از توان داخلی و مشوارکت متخصصوین و   
های دانش بنیان)نیروی انسانی متخصص( برای طراحی، ساخت و بهر  برداری بهینوه از  تشرک

تاسیسات و تجهیزات استفاد  کرد ضمن آنکه با رعایت اصالح الگوی مصرف نسبت به ارتقواء  
 بهر  وری و مدیریت منابع تامین آب شرب اقدام نماییم.

آوری هوای افوزایش تواب    ویژ  سیاست های  وزارت نیرو به ها و سیاستدر یک پژوهش برنامه -8
 تبیین شود. شد  ارائهرویکرد پدافندغیرعامل مبتنی بر مدل  های آب شرب کشور  بازیرساخت

هوای  یتوه کمشورای پدافنودغیرعامل اسوتانی و    یلو تشک یده سازمان قیاز طر ردد پیشنهاد می -2
هوا و   دسوتگا   ینبو  یهمواهنگ  یجواد انسبت بوه   بحران وابسته به سازمان مدیریت بحران کشور

در  هوای ضوروری  حف  تعادل و تداوم فعالیوت  یمختلف ادار  امور مردم و شهر برا یها بخش
 ریزی و اقدام  ردد.برنامه یاضطرار یطشرا
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