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تعیین و اولویتبندی معیارهای مؤثر در تابآوری انرژی در محیط
شهری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ()FAHP
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چکیده

امروزه حدود  %06جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند .شهرها مصرف کنندههای عمده انرژی بوده و لذا ایجاد
تابآوری شهری در حوزه انرژی امری ضروری است.
تابآوری انرژی در محیط شهری را می توان به دو دسته کوتاه مدت نظیر توان مقابله با پدیده هایی همچون زلزله و
سیل ،و بلند مدت در جهت مقابله با تأثیرات منفی ناشی از پدیده اقلیم تقسیم نمود.
در این مقاله با استفاده از منابع علمی ،نظرسنجی از خبرگان ،و روش تحلیل عاملی فازی ،معیارهای اصلی به چهار دسته
فنی و زیرساختی ،محیطی انسان ساخت ،حکمرانی ،و اجتماعی -فرهنگی تقسیم و زیر معیارهای هریک در هر دو رویکرد
اولویت بندی گردیدند .در رویکرد کوتاه مدت ،عوامل مؤثر در تابآوری انرژی به ترتیب شامل ذخیره سازی انرژی ،الگوی
توسعۀ شهری ،برنامهریزی آموزش و فرهنگ سازی و در بلند مدت شامل افزایش راندمان انرژی ،کاهش مصرف انرژی در
ساختمان ،قانون گذاری و آگاهی عمومی می باشند.
همچنین با مقایسه اولویتها در هر بخش ،عوامل مشترک تأثیرگذار در هر دو دیدگاه ارائه گردیدند که می توانند ابزار
مناسبی را جهت مدیریت برای برنامهریزی به منظور توسعۀ جوامع کم کربن و تابآور فراهم آورند.
کلید واژه

تاب آوری ،انرژی شهری ،معیارها ،تحلیل سلسله مراتبی فازی ،مدیریت انر
سرآغاز
امروزه اکثریت جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند
و انتظار می رود که سهم جمعیت شهری در دهههای آینده
رو به افزایش باشد .از اینرو واژه تابآوری در محیط
* نویسنده مسئول

شهری از اوایل دهه  ۰۷میالدی در ادبیات مدیریت شهری
مطرح گردید). (Godschalk, 2003

شهر تابآور ،متشکل از شبکهای پایـدار از سیستمهای
Email:abbpor@sharif.edu
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کالبدی و جوامع انسانی است .سیستمهای کالبدی ،مؤلفه

مخاطرات ،اکولوژی ،حمل ونقل ،زیرساختها ،اقتصاد ،فقر،

های ساخته شده و طبیعی شهرند که شامل جاده ها،

بیماریهای واگیر ،حکومت و کشاورزی تمرکز داشته اند .در

ساختمان ها ،زیرساختها ،ارتباطات و تاسیسات تأمین

همین حال مطالعات محدودی با تمرکز بر توسعۀ معیارها و

انرژی و همچنین مسیرهای آب ،خاك ،توپوگرافی ،جغرافیا

شاخصها برای ارزیابی تابآوری شهری در دامنههای

و سیستمهای طبیعی هستند .در مجموع ،سیستمهای

مختلف صورت گرفته

است).(Engle et al., 2014

کالبدی به مثابه بدن شهر هستند .در حین حوادث،

تابآوری انرژی یك رشته از تابآوری است که در

سیستمهای کالبدی باید باقی بمانند و در فشارهای شدید

ادبیات مدیریت شهری به خوبی مطالعه نشده است .از

نیز به عملکرد خود ادامه دهند .شهر بدون سیستمهای

مطالعاتی که درباره انرژی شهری صورت گرفته اند ,تنها

کالبدی تابآور در برابر حوادث بسیار آسیب پذیرخواهد

تعداد اندکی به بررسی تابآوری و انرژی به صورت

.

همزمان پرداخته اند .این موضوع به رغم این حقیقت است

بود

جوامع انسانی ،مؤلفه های اجتماعی و نهادی یك شهر

که حدود  ۰۷درصد انرژی جهانی در شهرها مصرف میشود

هستند .در مجموع ،جوامع به عنوان ذهن و مغز شهر عمل

و با احتساب افزایش نرخ شهرنشینی در جهان ،پیش بینی

می کنند ،فعالیت هایش را هدایت کرده و نیازهایش را بر

میشود که شهرها مکان اصلی مصرف سوخت جهانی در

آورده می کنند .در شهر تابآور در حین حوادث ،شبکه

آینده باشند .با تغییر غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر و

های انسانی نیز باید بتوانند عملکردهایشان را در حد قابل

در نتیجه تشدید اثر گازهای گلخانه ای ،افزایش مصرف

قبول ادامه دهند) . (Vale and Campanella, 2005شهرها

انرژی در مناطق شهری منجر به افزایش گرم شدن اقلیم

مصرف کنندههای عمده انرژی هستند و تأمین پایدار انرژی

شده و بنابراین میتواند به عنوان یك محرك اصلی در

برای عملکرد آنها امری ضروری است .افزایش جمعیت به

تغییرات آب و هوا در نظر گرفته شود .به نوبه ی خود

همراه تغییر الگوی زندگی در محیط شهر ،پیچیدگیهای

تغییرات اقلیمی وگرمایش جهانی میتواند دارای تأثیرات

عرضه و تقاضای انرژی در آینده را افزون مینماید (Caputo

منفی در بخش انرژی از طریق افزایش تقاضای انرژی و

 et al., 2012) .از سویی دیگر ،افزایش مصرف جهانی

تشدید حوادث گردد که موجب تهدید امنیت ساختارهای

انرژی باعث انتشار گازهای گلخانهای و تشدید پیامدهای

تولید ،انتقال و توزیع می شود .اختالل در تأمین انرژی با

تغییرات اقلیم خواهد شد .تغییر اقلیم عوارضی همچون

هر کدام از این تهدیدات (با تشدید اثر در صورت ترکیب

تابستانهای گرم تر و زمستانهای طوالنی ،وقوع سیل و

شدن تهدیدات) دارای پیامدهای قابل توجهی برای امنیت

طوفان و حوادث غیر مترقبه دیگری را در بر خواهد داشت،

انرژی در جوامع شهری بوده و با توجه به رابطه تنگاتنگ

در نتیجه تقاضا برای تولید انرژی گرمایشی و سرمایشی

انرژی و آب ،غذا و سالمت ،اختالل در تأمین انرژی

افزایش خواهد یافت ،امنیت و پایداری انرژی به خطر افتاده

میتواند سبب مشکالت جدی برای عملکرد سیستمهای

و پیامد آن کاهش منابع ذخیره انرژی ،افزایش هزینههای

شهری شود .عمده تهدیدهایی که موجب اختالل در تأمین

سوخت و در شرایط بحرانی ،تهدید منابع تولید ،عدم امکان

انرژی شهری میشوند را میتوان در جدول  1خالصه نمود.

انتقال و توزیع انرژی خواهد بود (.)Lloyd-Jones, 2010
در طول چند سال گذشته حجم زیادی از پژوهشهای

مروری بر مطالعات گذشته

شهری در باب تابآوری بوده است .این مطالعات اغلب با

در خصوص موضوع تابآوری شهری ،مفاهیم و

رویکرد تك مخاطرهای بوده که بر موضوعاتی نظیر کاهش

استراتژیها به منظور تابآوری در مواجهه با مخاطرات

تعیین و اولویت بندی معیارهای مؤثر در تاب آوری انرژی ...
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لیال محقق زاهد و همکاران

محیطی و تغییرات اقلیمی و برنامهریزی جهت ایجاد

تابآوری انرژی شهری و آزمودن رابطه این معیارها با

شهرهای تاب آور ،مطالعات گستردهای صورت گرفته است

اجزای اصلی چارچوب مفهومی می پردازد .چارچوب

 Abhas ،)۲۷1۲( Jabareenو همکاران ( Béné ،)۲۷1۲و

مفهومی که در این مقاله پیشنهاد شده است ،از سه جزء

همکاران ( ،)۲۷1۲صالحی و همکاران ( ،)1۲۳۷رضایی و

متصل به هم شامل ابعاد مرتبط با پایداری ،توانایی

رفیعیان (.)1۲۳۱مطالعه مروری نشان داده است که در

تابآوری و اصول تابآوری تشکیل شده است.برای پایدار

مبحث تابآوری انرژی در محیط شهری پژوهشهای

بودن با در نظر گرفتن چهار بعد در دسترس بودن ،قابل

کمتری صورت گرفته که به برخی از آنها اشاره می شود:

دستیابی بودن ،مقرون به صرفه بودن و مورد پذیرش بودن

در مقاله " اصول و معیارهای ارزیابی تابآوری انرژی

به عنوان ابعاد مرتبط با پایداری ،سیستم باید آمادگی و

Sharifi and Yamagata

برنامهریزی برای جذب ،بهبود و سازگاری در برابر خطرات

( )۲۷1۲به بررسی ادبیات مربوط به تابآوری انرژی برای

و ریسك را نیز داشته باشد .تعدادی از اصول تابآوری نیز

ایجاد یك چارچوب مفهومی برای ارزیابی تابآوری انرژی

تعریف شده اند .انطباق با این اصول برای افزایش

شهری ،برنامهریزی و تعیین معیارها جهت ارزیابی

تابآوری انرژی شهری ضروری است.

شهری ،بررسی ادبیات موضوعی"

جدول .1تهدیدهایی که موجب اختالل در تأمین انرژی شهری می شوند
نوع رویکرد

نوع تهدید
کوتاه مدت

بلند مدت



بالیای طبیعی مانند سیل ،زلزله ،طوفان
)(Esteban and Portugal-Pereira ,2014
)(Kennedy and Corfee-Morlot ,2013; Kruyt et al., 2009; O .Temby ,2014

حمالت تروریستی ,تخریب ،دزدی
))O'Brien ,2009; Nik et al., 2020
اختالل فنی در سیستمهای تولید،انتقال و توزیع به دلیل عدم استحکام زیرساخت




) (Coaffee, 2008 ; Pereira, 2014



کاهش منابع انرژی فسیلی
)( O'Brien ,2009 ; Bostan et al., 2012; Nik et al., 2020



افزایش جمعیت
)(Byrd and Matthewman ,2014; Perrone and Hornberger ,2014
)(Elmqvist et al., 2019; Mutani and Todeschi ,2018

تغییرات اقلیمی (خشکسالی ،افزایش دما)... ،


)(Clancy ,2011

(Roege et al., 2014; Salimi and Al-Ghamdi ,2020; Scanlon et al., 2013; Hussey
)and Pittock ,2012; Razmjoo et al., 2019; Perera et al., 2020

(منبع :نگارندگان)

همچنین معیارهای مختلف برنامهریزی و طراحی از

مقاله "تابآوری انرژی شهری ،ایجاد سیستمهای انرژی

بررسی ادبیات موضوعی مقاالت استخراج گردید که به

شهری کارآمد ،کم کربن و تابآور در شرایط متغیر آب و

شش موضوع تقسیم می شوند :زیر ساخت ،منابع ،کاربری

هوایی" )۲۷1۰ (Ohshita and Johnsonبر طیف وسیعی از

زمین ،وضعیت هندسی و مورفولوژی شهری ،حکومت ،و

ادبیات موضوعی و اقدامات انجام شده در رابطه با تغییرات

جنبههای جمعیت شناختی و رفتار انسانی .بررسی رابطه

آب و هوایی ،تابآوری و قدرت انطباق تمرکز می کند ،که

این معیارها با مؤلفههای پایه چارچوب مفهومی ،پیچیدگی

از قابلیت اطمینان منبع انرژی ،مدیریت ریسك تا راندمان

و چند وجهی بودن ماهیت تابآوری را برجسته می کند.

نهایی مصرف انرژی و برنامهریزی زیرساخت شهری را
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شامل می شود .مطالعات موردی درسه شهر واشنگتن دی

”)  (۲۷1۲ Carréon and Worrellبا بررسی اجمالی در

سی در ایاالت متحده آمریکا ،کپنهاگ دانمارك و گوانجو

مورد استفاده از انرژی در سطوح مختلف ،موضوعات

درچین انجام شده است تا روشن گردد که چگونه شهرها

جدید در مورد متابولیسم شهری را ترسیم می کند.

سیستمهای انرژی خود را کارآمد ،کم کربن ،و تابآور می
کنند .این تجزیه و تحلیل تنوع گستردهای در روشها و
همچنین میزان ارتباط بین شهر کم کربن و شهر تابآور در
ارتباط با انرژی شهری را نمایان می سازد .در حالی که
هماهنگی نهادی چالش برانگیز است ،شهرها دریافته اند که
این عامل ،هدایت کننده جهت انرژی بهتر و استراتژیهای
تغییرات اقلیمی است .استراتژیهای سودمند در سراسر
شهرها شامل :منابع انرژی (مانند میکروگریدها ،سیستمهای
حرارت مرکزی و خنكکنندهها) ،انرژی پسیو وسیستمهای
کارآمد انرژی در ساختمانها و مشارکت آژانسهای دولتی،
کسب و کارها و جوامع هستند.
در مقالهای تحت عنوان “سیستمهای انرژی شهری در

مقاله تطبیق تئوری تابآوری در سیستمهای انرژی
بررسی و چشم انداز که توسط  Jesse et al,در سال
 ۲۷1۳نگارش شده است ،به تحقیق در مورد تابآوری و
کاربرد آن در سیستمهای انرژی می پردازد و شباهتها و
تفاوتها را شناسایی می کند.
چارچوبها و مدلهای ارائه شده
در جدول  ۲مقاالتی که در رابطه با تدوین چارچوب و
مدلی برای تابآوری انرژی به طور عام و تابآوری در
محیط شهری به صورت خاص پرداخته اند ،فهرست شده
است.

حال گذار به توسعۀ پایدار ،تحقیقی برای متابولیسم شهری
جدول  .۲چارچوبها و مدلهای ارائه شده با موضوع تابآوری انرژی

عنوان
نام نویسنده
Roege,
et
al, 2014
معیارهای تابآوری در انرژی

 Sharifi and Yamagata, 2015ارائه چارچوب مفهومی برای ارزیابی تابآوری
انرژی در محیط شهری

روش مطالعه و تحقیق
یک روش مبتنی بر ماتریس برای اندازه گیری تابآوری
انرژی پیشنهاد میدهد که سطرهای آن چهار بعد فیزیکی،
اطالعاتی ،شناختی و اجتماعی ،و ستونهای آن چهار مرحله
تابآوری به ترتیب آمادگی ،جذب ،بازیابی و انطباق می باشند.
اجزای اصلی تابآوری انرژی در محیط شهری را مشخص
می کند و چارچوبی به صورت ماتریسی .با تقسیم معیارها به
دستههای اصلی شامل زیرساخت ،کاربری زمین ،مورفولوژی و
هندسه شهری ،مدیریت منابع ،حاکمیت شهری ،قوانین و
مقررات ،و اجتماع و رفتارهای اجتماعی و مقایسه خصوصیات
تابآوری مرتبط با هر یک ،برای ارزیابی آن ارائه می دهد.

 Lin and Bie ,2016مطالعه تابآوری سیستم یکپارچه انرژی
()IES

به یکپارچگی سیستمهای انرژی در بخش برق ،گاز و
سیستمهای سرمایش و گرمایش می پردازد و تابآوری انرژی
را از دو دیدگاه استحکام سخت افزاری و تابآوری عملیاتی
در برابر حوادث و بالیای طبیعی مورد بررسی قرار می دهد.
روش خاصی برای ارزیابی پیشنهاد نمی کند.

 Van Der Merwe, et al. ,2018چارچوبی برای ارزیابی تابآوری خدمات
ضروری ایجاد شده توسط سیستمهای
اجتماعی  -فنی

چارچوبی برای پرداختن به مؤلفههای فنی و اجتماعی خدمات
اساسی مانند تأمین برق را پایه ریزی می کند که نیاز به
مالحظات خاص و عام تابآوری دارند.

تعیین و اولویت بندی معیارهای مؤثر در تاب آوری انرژی ...
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ادامه جدول  .۲چارچوبها و مدلهای ارائه شده با موضوع تابآوری انرژی

نام نویسنده

عنوان

روش مطالعه و تحقیق

 Gasser, et al. ,2020ارزیابی جامع تابآوری برای امنیت تأمین برق در شاخصی با چهار بعد فنی ،حاکمیت ،ژئوپلتیک و سازمانی برای
تابآوری و تأمین برق ) (ESRIارائه می دهد ،که نشان دهنده
 ۰۴6کشور.
تابآوری منابع تأمین برق در یک کشور است.
 Gatto and Drago ,2020اندازه گیری و مدل سازی تابآوری انرژی

تابآوری انرژی را در چهار بعد پایداری (اقتصاد ،جامعه ،محیط
زیست و حکمرانی) تعریف می کند و تکنیک شاخص ترکیبی
شامل سه جزء اصلی دسترسی به انرژی ،راندمان انرژی و انرژی
تجدید پذیر برای ارزیابی تابآوری انرژی پیشنهاد می کند.

) منبع ،نگارندگان)

مقاله  Roegeو همکاران ( ،)۲۷1۱چارچوبی برای

 ۲۷1۲به چاپ رساندند ،بر پایه چارچوب ارائه شده،

اندازه گیری تابآوری انرژی به صورت ماتریس طراحی

معیارها و زیر معیارهای مرتبط از منابع استخراج شده و

کرده است ،که سطرهای آن چهار بعد فیزیکی ،اطالعاتی،

خصوصیات هرکدام در بحث پایداری و تابآوری

شناختی و اجتماعی ،و ستونهای آن چهار مرحله تابآوری

مشخص گردید .در انتهای مقاله به این نکته اشاره شده

به ترتیب آمادگی ،جذب ،بازیابی و انطباق می باشند .هر

است که چارچوب مفهومی و معیارهای ارائه شده در این

سلول درون این ماتریس بیانگر آنست که چگونه می توان

مطالعه می تواند به عنوان گام مهم مقدماتی برای توسعۀ

با اقدامات انجام شده در حوزه فیزیکی ،اطالعاتی ،شناختی

ابزارهایی برای ارزیابی تابآوری انرژی شهری مورد

و اجتماعی توانایی سیستم را در آماده سازی ،جذب،

استفاده قرار گیرد .مقاله  ،)۲۷1۲( Lin and Bieبه

بازیابی و سازگاری بهبود بخشید .در انتهای مقاله به این

یکپارچگی سیستمهای انرژی در بخش برق ،گاز و

موضوع اشاره شده است که ماتریس تابآوری چندین

سیستمهای سرمایش و گرمایش می پردازد و تابآوری

کاربرد عملی دارد و معیارهای آن را می توان در

انرژی را از دو دیدگاه استحکام سخت افزاری و تابآوری

سیستمهای متعدد از طریق روش تصمیم گیری چند معیاره

عملیاتی در برابر حوادث و بالیای طبیعی مورد بررسی قرار

( )MCDAارزیابی کرد.

می دهد .در این پژوهش مقایسهای از روشهای کیفی و

مقاله  ،)۲۷1۲( Sharifi and Yamagataچارچوب

کمی ارزیابی تابآوری انرژی انجام می گیرد ولی روش

مفهومی با ایجاد ماتریس شامل معیارهای مختلف

خاصی پیشنهاد نمی گردد .این مقاله با بررسی وابستگی

برنامهریزی و طراحی مرتبط با تأمین ،انتقال و توزیع در

متقابل زیر سیستمهای انرژی ،بینشی برای تحقیقات آینده

محیط شهری مطرح می نماید .این ماتریس ،معیارهای

در سیستمهای یکپارچه انرژی مطرح می کند .مقاله  Vanو

استخراج شده از منابع را به دستههای اصلی شامل

همکاران ( ،)۲۷1۲تابآوری خدمات ضروری مانند تأمین

زیرساخت ،کاربری زمین ،مورفولوژی و هندسه شهری،

برق را در دو سیسستم پیچیده اجتماعی -فنی بررسی می

مدیریت منابع ،حاکمیت شهری ،قوانین و مقررات ،و

کند ،چارچوب پیشنهاد شده متمرکز بر سرمایه گذاری در

اجتماع و رفتارهای اجتماعی تقسیم می کند .هر دسته ،از

بخشهای خاص و عمومی در هریك از زیر ساختهای فن

معیارهای مختلفی تشکیل شده است که به نوبه خود ممکن

آوری و اجتماعی می باشد .این چارچوب مربع شکل،

است به زیر معیارها نیز تقسیم شوند .هر معیار با اجزای

مجموعهای متفاوت اما یکپارچه از استراتژیهای تابآوری

تابآوری انرژی و خصوصیات مختلف تابآوری مرتبط

و شاخصهای ارزیابی آن ارائه می دهد که می تواند در

است .در مقالهای که  Sharifi and Yamagataدر سال

سطوح مختلف سازمانی اعمال شود .مقاله  Gasserو
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همکاران ( ،)۲۷۲۷شاخصی را تعریف می کند که به طور

مدلهای تابآوری انجام گرفته ،مالحظه میگردد که هر

جامع نشان دهنده تابآوری منابع برق در کشورهاست و

یك از مدلها به بخش خاصی از تابآوری انرژی پرداخته

دارای چهار بعد می باشد .این شاخص ،شاخص فنی را با

اند و عمده آنها بخش تأمین برق را به عنوان خدمات

عوامل مربوط به حاکمیت ،ژئو پلتیك و عوامل سازمانی

ضروری شهری مد نظر قرار داده اند .از مطالعات انجام

ترکیب می کند.در مرحله بعد ،با استفاده از روش آماری ،از

شده باال می توان به الزام ایجاد یك مدل جامع جهت

طریق تجزیه و تحلیل همبستگی و ارزیابی قابلیت اطمینان،

ارزیابی میزان تابآوری شهری در بخش انرژی پی برد.

همبستگی آماری مجموعه شاخص تأیید می گردد .پس از
نرمال سازی شاخصها ،در نهایت ،شاخص تابآوری
 ،ESRIبرای  1۱۷کشور در سراسر جهان پیشنهاد و تعیین
مقدار می گردد .در مقاله  ،)۲۷۲۷( Gatto and Dragoبه
موضوع تابآوری انرژی به طور خاص در بخش برق با
تعامل بین ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و
حاکمیتی پرداخته می شود و از تکنیكهای شاخصهای
ترکیبی استفاده می گردد .در این پژوهش شاخصهای
ترکیبی برای کشورهای  OECDو کشورهای غیر

OECD

تعریف شده و عوامل تعیینکننده در تابآوری انرژی
بررسی می گردند .اجزای شاخص ترکیبی به سه بخش
اصلی دسترسی به انرژی ،راندمان انرژی و انرژی تجدیدپذیر
تقسیم می شوند که هر کدام زیر معیارهای خود را دارند.
با بررسـی مقاالتـی کـه در خصـوص چـارچوبهـای

مواد و روش بررسی
این پژوهش از جنبه هدف ،کاربردی است و از
دستاوردهای آن میتوان جهت ارزیابی تابآوری انرژی در
محیط شهری استفاده نمود و از نتایج آن در برنامه ریزی،
جهت بهبود و مدیریت جامع تابآوری شهری بهره جست.
برای گردآوری داده ها ،از ابزارهای کتابخانهای ،بررسی
متون و محتوای مطالب و نیز روشهای میدانی نظیر
پرسشنامه استفاده میشود .در این پژوهش ،معیارهای
استخراج شده از ادبیات موضوعی تابآوری به طور عام و
تابآوری انرژی به طور خاص ،به چهار زمینه کلی
تقسیمبندی شدهاند که شامل معیارهای مربوط به فنی و
زیرساختی ،محیطی انسان ساخت ،حکمرانی و فرهنگی -
اجتماعی میباشند(شکل  .)1هر یك از معیارها ،خود شامل
چندین زیر معیار می باشند.

شکل  .1معیارهای اصلی تابآوری انرژی در محیط شهری )منبع ،نگارندگان)

اصلیترین متون موجود در رابطه با معیارها وضوابط

و زیر معیارهای مرتبط با ذکر میزان فراوانی آنها در منابع

تابآوری انرژی در محیط شهری ،معیارهای مطرح شده در

معتبر علمی به دست آمد (جداول  ۲الی  .)۲سپس

پژوهش  )۲۷1۲( Sharifi and Yamagataمی باشد .لذا با

پرسشنامهای شامل لیست کاملی متشکل از  ۲۱زیر معیار

استفاده مطالعات کتابخانهای انجام شده و به روز کردن آنها

بدست آمده از منابع موجود ،تهیه شد و جهت نظرسنجی

با بررسی مقاالت و تحقیقات جدید صورت گرفته بین

برای صاحب نظران و متخصصان حوزه مدیریت شهری و

سالهای  ۲۷1۲تا  ،۲۷۲1لیستی از عوامل مؤثر شامل معیارها

انرژی از طریق گوگل فرم ارسال گردید .نظرسنجی از

تعیین و اولویت بندی معیارهای مؤثر در تاب آوری انرژی ...
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خبرگان ،مبتنی بر روش خرد جمعی ) (Delphiاز طریق

نرخ ناسازگاری نیز محاسبه شد و با توجه به آنکه عدد

پرسشنامه غیرحضوری صورت گرفت .که شامل  ۲۲نفر از

بدست آمده در هریك از جداول مقایسه زوجی کمتر از

اساتید ،متخصصان و مدیران دولتی در حوزه انرژی بودند.

 ۷.1بدست آمد ،اولویتهای بدست آمده در روش ،FAHP

پرسشنامه تهیه شده برای سنجش اهمیت هر یك از زیر

مورد تأیید قرار گرفت( ،جداول  ۲الی  .)1۲جهت

معیارها در تابآوری انرژی شهری در دو رویکرد کوتاه

چگونگی بکارگیری این روش می توان به مقاله  Mahadو

مدت و دراز مدت به تفکیك در طیف لیکرت با مقیاس

همکاران (  )۲۷1۳مراجعه نمود .در مرحله نهایی ،اولویت

پنج درجه طراحی گردید .پس از دریافت پاسخ از خبرگان،

چهار معیار اصلی نسبت به یکدیگر با استفاده از پرسشنامه

نتایج در نرمافزار آماری  SPSSثبت شده و پایایی پرسشنامه

مقایسه زوجی و لحاظ نمودن زیر معیارهای هر بخش از

سنجیده شد .برآورد پایایی با استفاده از تعیین همبستگی

نتایج مرحله قبل ،به نظرسنجی گذاشته شد .در این مرحله

درونی با روش آلفای کرونباخ که شایعترین روش آماری

 1۷نفر از خبرگان و مدیران در حوزه مدیریت شهری و

برای بدست آوردن پایایی است ،صورت گرفت(.جدول )۰

انرژی شرکت نمودند .نتایج بدست آمده با روش

از آنجایی که عوامل مؤثر بر أساس میزان فراوانی در منابع

تحلیل گردید و پس از محاسبه نرخ ناسازگاری و تأیید آن،

معتبر استخراج گردیدند روایی آنها تا حد زیادی قابل قبول

وزن معیارهای اصلی نیز در دو رویکرد به تفکیك بدست

می باشد .سپس اولویت بندی زیر معیارها در هریك از

آمد( .جداول 1۱و  )1۲با استفاده از اولویتهای بدست

چهار زیرگروه فنی و زیرساختی ،محیطی انسان ساخت،

آمده در معیارهای اصلی و زیر معیارها ،مدل مدیریتی جامع

حکمرانی و اجتماعی -فرهنگی با انجام مقایسه زوجی و

در هر دو رویکرد به تفکیك ارائه گردید .در شکل ۲

استفاده از روش FAHPبه صورت جداگانه و در دو

مراحل تحقیق به صورت خالصه نمایش داده شده است.

FAHP

رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت به تفکیك صورت گرفت.

شکل  .۲مراحل تحقیق

نتایج
معیارهای استخراج شده از بررسی متون علمـی و مطالعات

کتابخانهای با ذکر تعداد فراوانی آنها در منابع ,در جداول ۱
الی  ۰ارائه شده

است.
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جدول  .۳زیر معیارهای فنی و زیرساختی

ردیف
۰
۵
۲
۴
۲
0
۷
۸
۹
۰6
۰۰
۰۵
۰۲

نماد
Inf1
Inf2
Inf3
Inf4
Inf5
Inf6
Inf7
Inf8
Inf9
Inf10
Inf11
Inf12
Inf13

شرح معیار
تنوع تأمین انرژی
تولید پراکنده انرژی و تولید در محل مصرف
تولید انرژی از منابع تجدید پذیر
زیرساخت فن آوری اطالعات و ارتباطات و امنیت سایبری
ارتباط متقابل زیرساختها و شبکههای آنها
برنامهریزی برای تعمیرات دوره ای
راندمان شبکه خطوط تولید ،انتقال و توزیع
استحکام فیزیکی
سیستمهای ذخیره سازی انرژی (حاملهای انرژی ،باتری)
شدت انرژی
شدت تولید کربن
تنوع بکارگیری حاملهای انرژی
افزایش راندمان انرژی از طریق نوآوری و تکنولوژی

فراوانی در منابع
۵۲
۲۵
۴۲
۹
۸
۴
۲
۸
۵0
۷
۸
۴
۵۲

جدول  .۴زیر معیارهای محیطی انسان ساخت

نماد

ردیف
۰
۵

Env2

۲

Env3

۴
۲
0
۷

Env4

Env1

Env5
Env6
Env7

شرح معیار
ایجاد فضای سبز ( پارک ها ،دیوار سبز ،بام سبز)
روشهای کاهشی انرژی (عایق کاری ،ایجاد شیشههای دوجداره،
سیستمهای هوشمند ،ساختمان صفر)
روشهای سازگاری انرژی (موقعیت ساختمان با توجه به شرایط اقلیمی،
تعیین نوع مصالح بر اساس اقلیم)
تنوع سیستم حمل و نقل
کاهش ردپای انرژی در تولید ،تصفیه و توزیع آب
الگوی توسعۀ شهری (پراکنده ،فشرده ،حومه گرایی )...
تراکم (سکونت ،جمعیت)

فراوانی در منابع
۸
۲۵
۰۲
۵
۸
۰۰
۲

جدول  .۵زیر معیارهای حکمرانی

ردیف
۰
۵
۲
۴
۲
0
۷
۸
۹
۰6
۰۰

نماد
Gov1
Gov2
Gov3
Gov4
Gov5
Gov6
Gov7
Gov8
Gov9
Gov10
Gov11

شرح معیار
ایجاد پایگاه داده ،نظارت و ارزیابی
گواهینامه ها ،برچسبها و ابزارهای رتبه بندی
چشم انداز دراز مدت
برنامهریزی انرژی مبتنی بر سناریو و مدیریت ریسک
برنامهریزی آموزش و ارتباطات برای باال بردن سطح آگاهی
حکمرانی مشارکتی
وابستگی به واردات انرژی
قانون گذاری و الزامات اجرایی آن ( مقررات ملی ساختمان ،کاربری
زمین ،توسعۀ فن آوری و )...
قیمت گذاری ( مالیات بر کربن ،تعرفههای برق،عوارض جادهای و )...
تخصیص بودجه برای تحقیق و توسعۀ فن آوری
مکانیزمهای مالی ،غیرمالی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در
توسعۀ کم کربن

فراوانی در منابع
۷
۰۰
۲
۰۰
۴
۰۰
۹
۵۰
۰۲
۰6
۰۲
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جدول  .۶زیر معیارهای اجتماعی -فرهنگی

ردیف
۰
۵
۲

نماد
Soc1
Soc2
Soc3

شرح معیار
دسترسی همگانی به منابع انرژی و عدالت طبقات اجتماعی
راه حلهای مشارکتی برای صرفه جویی در انرژی
فرهنگ سازی و آگاهی عمومی از مدیریت مصرف انرژی

جدول  .۷سنجش پایایی پرسشنامه
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.942
71

در قدم بعدی پرسشنامهای برای سنجش اهمیت هر
یك از زیر معیارها در تابآوری انرژی شهری در دو
رویکرد کوتاه مدت و دراز مدت به تفکیك در طیف
لیکرت با مقیاس پنج درجه طراحی شد .پس از دریافت
پاسخ از خبرگان ،نتایج در نرم افزار آماری  SPSSثبت شده
و پایایی پرسشنامه سنجیده شد .از آنجایی که ضریب باالی
 ۷،۰بیانگر پایایی قابل قبول است ،لذا پایایی پرسشنامه با
توجه به نتیجه بدست آمده در خروجی نرمافزار تأیید گردید.

فراوانی در منابع
۴
0
۵۴

در این مرحله ،اولویتهای زیر معیارها در هر یك از چهار
معیار اصلی فنی و زیرساخت ،محیطی انسانساخت ،حکمرانی،
و اجتماعی -فرهنگی پس از نظرسنجی از خبرگان ،و
تحلیل آن به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در هر یك
از رویکردها به شرح جداول  ۲الی 1۲بدست آمد:

اولویت بندی زیر معیارها در رویکرد کوتاه مدت
جدول  .۸رتبه بندی زیر معیارهای فنی و زیرساختی

رتبه
۰
۵
۲
۴
۲
0
۷
۸
۹

نماد
Inf9
Inf8
Inf12
Inf2
Inf1
Inf3
Inf5
Inf4
Inf6

زیر معیار
سیستمهای ذخیره سازی انرژی
استحکام فیزیکی
تنوع بکارگیری حاملهای انرژی
تولید پراکنده انرژی
تنوع تأمین انرژی
تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر
ارتباط متقابل زیرساختها و شبکههای آنها
زیرساخت فن آوری اطالعات و ارتباطات و امنیت سایبری
برنامهریزی برای تعمیرات دوره ای

وزن زیر معیار
6,۵۰۲
6,۰۷۲
6,۰۴۲
6,۰۰6
6,6۹0
6,6۸0
6,60۷
6,60۴
6,6۴0

جدول  .۹رتبه بندی زیر معیارهای محیطی انسان ساخت

رتبه
۰
۵
۲
۴
۲
0
۷

نماد
Env6
Env7
Env5
Env2
Env4
Env3
Env1

زیر معیار
الگوی توسعۀ شهری
تراکم جمعیت
کاهش ردپای انرژی در تولید ،تصفیه و توزیع آب
روشهای کاهشی در ساختمان
تنوع سیستم حمل و نقل
روشهای سازگاری در ساختمان
ایجاد فضای سبز

وزن زیر معیار
6,۵۵۹
6,۵6۲
6,۰0۷
6,۰۲۸
6,۰۲۵
6,6۹۴
6,6۲۴
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جدول  .1۱رتبه بندی زیرمعیارهای حکمرانی

رتبه
۰
۵
۲
۴
۲
0
۷
۸
۹
۰6

نماد
Gov5
Gov6
Gov4
Gov8
Gov10
Gov7
Gov9
Gov11
Gov2
Gov1

زیر معیار
برنامهریزی آموزش و ارتباطات برای باال بردن سطح آگاهی عمومی
حکمرانی مشارکتی
برنامهریزی انرژی مبتنی بر سناریو و مدیریت ریسک
قانون گذاری و الزامات اجرایی آن
تخصیص بودجه برای تحقیق و توسعۀ فن آوری
وابستگی به واردات انرژی
قیمت گذاری
مکانیزمهای مالی ،غیرمالی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در
توسعۀ کم کربن
گواهینامه ها ،برچسبها و ابزارهای رتبه بندی
ایجاد پایگاههای داده ،نظارت و ارزیابی

وزن زیر معیار
6,۰۸۰
6,۰۷۵
6,۰۲۹
6,۰۰۲
6,۰6۸
6,6۷0
6,6۲۹
6,6۲۷
6,6۴۹
6,6۴۲

جدول  .11رتبه بندی زیرمعیارهای اجتماعی -فرهنگی

رتبه
۰
۵

نماد
Soc3
Soc2

زیر معیار
فرهنگ سازی و آگاهی عمومی از مدیریت مصرف انرژی
راه حلهای مشارکتی برای صرفه جویی در انرژی

وزن زیر معیار
6,۷۲۹
6,۵0۰

اولویتبندی زیر معیارها در رویکرد بلند مدت
جدول  .1۲رتبه بندی زیرمعیارهای فنی و زیر ساختی

رتبه
۰
۵
۲
۴
۲
0
۷
۸
۹
۰6

نماد
Inf13
Inf3
Inf10
Inf11
Inf3
Inf12
Inf7
Inf2
Inf3
Inf4

زیر معیار
افزایش راندمان انرژی از طریق نوآوری و تکنولوژی
تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر
شدت انرژی
شدت تولید کربن
تنوع تأمین انرژی
تنوع بکارگیری حاملهای انرژی
راندمان شبکه خطوط تولید ،خطوط انتقال و توزیع
تولید پراکنده انرژی
سیستمهای ذخیره سازی انرژی
زیرساخت فن آوری اطالعات و ارتباطات و امنیت سایبری

وزن زیر معیار
6,6۸۹
6,۰0۲
6,۰۲0
6,۰۴۷
6,6۸۹
6,6۸۸
6,6۷۸
6,6۴۵
6,6۲۸
6,6۰۲

جدول  .1۳رتبه بندی زیر معیارهای محیطی انسان ساخت

رتبه
۰
۵
۲
۴
۲
0
۷

نماد
Env2
Env4
Env3
Env7
Env5
Env6
Env1

زیر معیار
روشهای کاهشی در ساختمان
تنوع سیستم حمل و نقل
روشهای سازگاری در ساختمان
تراکم جمعیت
کاهش ردپای انرژی در تولید ،تصفیه و توزیع آب
الگوی توسعۀ شهری
ایجاد فضای سبز

وزن زیر معیار
6,۵۸۴
6,۵۴6
6,۰۹۷
6,۰6۹
6,6۹6
6,6۲۲
6,6۵۲
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جدول  .1۴رتبه بندی زیر معیارهای حکمرانی

رتبه
۰
۵
۲
۴
۲
0
۷
۸
۹
۰6

نماد
Gov8
Gov11
Gov10
Gov9
Gov5
Gov3
Gov2
Gov6
Gov4
Gov1

زیر معیار
قانون گذاری و الزامات اجرایی آن
مکانیزمهای مالی ،غیرمالی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در
توسعۀ کم کربن
تخصیص بودجه برای تحقیق و توسعۀ فن آوری
قیمت گذاری
برنامهریزی آموزش و ارتباطات برای باال بردن سطح آگاهی عمومی
چشم انداز دراز مدت
گواهینامه ها ،برچسبها و ابزارهای رتبه بندی
حکمرانی مشارکتی
برنامهریزی انرژی مبتنی بر سناریو و مدیریت ریسک
ایجاد پایگاههای داده ،نظارت و ارزیابی

وزن زیر معیار
6,۰۸0
6,۰۸۲
6,۰0۵۲
6,۰0۵۵
6,6۷۲
6,60۹
6,60۲
6,6۴۹
6,6۵۲
6,6۵۲

جدول  .1۵رتبه بندی زیر معیارهای اجتماعی -فرهنگی

رتبه
۰
۵
۲

نماد
Soc3
Soc2
Soc1

زیر معیار
فرهنگ سازی و آگاهی عمومی از مدیریت مصرف انرژی
راه حلهای مشارکتی برای صرفه جویی در انرژی
دسترسی همگانی به منابع انرژی وعدالت طبقات اجتماعی

در مرحله نهایی ،معیارهای چهارگانه اصلی نیز با

وزن زیر معیار
6,0۹6
6,۵6۷
6,۰6۵

بحث و نتیجه گیری

نظرسنجی از خبرگان و با استفاده از روش فازی توسط نرم

از آنجایی که حوادث و بالیای طبیعی و انسان ساخت

افزار  ،FAHPاولویت بندی شد و با احتساب نرخ

در کوتاه مدت و کاهش منابع انرژی و تغییرات اقلیمی در

ناسازگاری کمتر از  ۷.1در جدول مقایسه زوجی هردو

دراز مدت می تواند باعث ایجاد اختالل در عملکرد

رویکرد ،نتایج مورد تأیید قرار گرفتند.

سیستمهای تأمین انرژی به عنوان یکی از زیرساختهای
مهم شهری شود ،مبحث تابآوری انرژی در محیط شهری

جدول  .1۶اولویت بندی معیارهای اصلی در رویکرد کوتاه مدت

رتبه
۰
۵
۲
۴

نام معیار
حکمرانی
فنی و زیرساخت
محیطی انسان ساخت
اجتماعی -فرهنگی

وزن معیار
6,۵۲۲
6,۵۲۰
6,۵۲6
6,۵۴۲

از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در ابتدای پژوهش ،با مرور بیش از  1۲۷مقاله به بررسی
تحقیقات صورت گرفته در دهههای اخیر در زمینه
تابآوری انرژی پرداخته شد و از طریق شناسایی معیارهای
اصلی و زیر معیارهای آنها در زمینه تابآوری انرژی در
محیط شهری ،عوامل تأثیر گذار تعیین و به چهار دسته

جدول  :1۷اولویت بندی معیارهای اصلی در رویکرد دراز مدت

رتبه
۰
۵
۲
۴

نام معیار
حکمرانی
فنی و زیرساخت
محیطی انسان ساخت
اجتماعی -فرهنگی

وزن معیار
6,۵0۰
6,۵06
6,۵۲6
6,۵۲6

زیرساخت و فنی ،محیطی انسان ساخت ،حکمرانی ،و
اجتماعی -فرهنگی تقسیم گردید .در قدم بعدی اولویت
بندی زیر معیارهای هریك از معیارهای اصلی با نظرسنجی
از خبرگان و انجام تحلیل سلسله مراتبی فازی ،اولویتهای
هر بخش به صورت مجزا و در هر یك از رویکردها ،کوتاه
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مدت و بلند مدت ،مشخص شد.

میگردد ،اولویتهای زیر معیارها در هر بخش در دو

در رویکرد کوتاه مدت ،در بخش فنی و زیرساخت،

رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت است ،آنچه در هر

سیستمهای ذخیره انرژی از باالترین اولویت برخوردار

دو رویکرد دارای اولویت باال می باشد ،بحث آموزش و

است و پس از آن می توان به استحکام فیزیکی ،تنوع

فرهنگ سازی در مدیریت مصرف انرژی در معیارهای

بکارگیری حاملهای انرژی و تولید پراکنده انرژی اشاره

اجتماعی و فرهنگی است .بنابراین اهمیت آموزش و

کرد .در زیرمعیارهای محیطی انسان ساخت ،الگوی توسعۀ

آگاهسازی در ایجاد تابآوری انرژی مشخص می باشد.

شهری و تراکم جمعیت از باالترین اهمیت برخوردار
هستند ،از دیگر موارد با اولویت باال ،کاهش ردپای انرژی

همچنین به برخی اشتراکات در هر دو رویکرد (با
اولویتهای متفاوت) اشاره می شود:

در تولید ،تصفیه و توزیع آب می باشد .در بخش حکمرانی،

در زیر معیارهای فنی و زیر ساخت به تولید انرژی از

برنامهریزی آموزشی و ارتباطات برای باال بردن سطح

منابع تجدیدپذیر ،تولید پراکنده انرژی ،تنوع تأمین انرژی،

آگاهی عمومی ،حکمرانی مشارکتی و برنامهریزی انرژی

تنوع بکارگیری از حاملهای انرژی و ذخیره سازی انرژی

مبتنی بر سناریو و مدیریت ریسك دارای اولویت باال می

می توان تأکید کرد .این موضوع ،اهمیت استفاده از

باشند .فرهنگ سازی و آگاهی عمومی از مدیریت مصرف

انرژیهای تجدید پذیر در محیط شهری را نشان میدهد،

انرژی ،زیر معیار مهم در بخش اجتماعی – فرهنگی می

زیرا بهرهگیری از منابع تجدیدپذیر بسیاری از خصوصیات

باشد .در رویکرد بلند مدت ،در زیرگروه فنی و زیرساخت،

تابآوری همچون تنوع ،ذخیره سازی و تولید پراکنده را در

افزایش راندمان انرژی از طریق نوآوری و تکنولوژی

بر میگیرد.

باالترین اهمیت را دارد .پس از آن تولید انرژی ازمنابع

در زیرمعیارهای محیطی انسان ساخت ،هر هفت زیر

تجدید پذیر و شدت انرژی از عوامل مهم در این بخش می

معیار تعریف شده با اولویتهای متفاوت تأثیر گذار هستند.

باشند .از زیر معیارهای با اولویت باال در بخش محیطی

از مواردی که در هر دو رویکرد دارای اولویت هستند،

انسان ساخت ،به ترتیب به روشهای کاهش مصرف انرژی

روشهای کاهشی مصرف انرژی در ساختمان و ایجاد تنوع

در ساختمان ،تنوع سیستم حمل و نقل و روشهای

در سیستم حمل و نقل می باشند.

سازگاری در ساختمان می توان اشاره نمود .در بخش

در بخش حکمرانی نیز همه زیر معیارهای تعریف شده با

حکمرانی ،قانون گذاری و الزامات اجرایی آن ،مکانیزمهای

درجه اهمیت متفاوت ،تأثیر گذارند و زیر معیاری که در هر

مالی و غیرمالی جهت جذب سرمایه گذاری بخش

دو رویکرد با اهمیت نسبی باال مشاهده می شود ،قانون

خصوصی در توسعۀ کم کربن در باالترین اولویت قرار

گذاری و الزامات اجرایی آن است .بنابراین می توان به

دارند ،در رده بعدی تخصیص بودجه برای تحقیق و توسعۀ

اهمیت تدوین و اجرای قوانین در جامعه شهری جهت

فن آوری و قیمت گذاری انرژی از اهمیت باالیی برخوردار

افزایش تابآوری پی برد .در مجموع نتایج بدست آمده

هستند.

نشان می دهد که اولویت معیارهای اصلی در دو رویکرد

در بخش اجتماعی -فرهنگی ،فرهنگسازی و آگاهی

کوتاه مدت و بلند مدت از یك روند یکسان برخوردار

عمومی از مدیریت مصرف انرژی مهمترین زیر معیار در

بوده ،به نحوی که در هردو رویکرد اولویت عوامل اصلی به

تابآوری انرژی در محیط شهری می باشد و پس از آن راه

ترتیب حکمرانی ،فنی و زیرساخت ،و محیطی انسان

حلهای مشارکتی برای صرفه جویی در انرژی می تواند در

ساخت ،و اجتماعی-فرهنگی می باشند.

افزایش تابآوری تأثیر گذار باشد .همانگونه که مالحظه

این مطالعه بیانگر آنست که برای ایجاد تابآوری شهری
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 بنابراین انجام این پژوهش.مدت با یکدیگرمقایسه نمود

 تأمین سخت افزارها و زیر ساختهای،در حوزه انرژی

گام اولیه در راستای ایجاد مدل ارزیابی و مدیریتی جامع

 اتخاذ سیاستهای مناسب و همچنین آموزش و،مورد نیاز

 این مدل جامع می.تابآوری انرژی در محیط شهری است

.آگاه سازی از ارکان اصلی در این زمینه به شمار می آیند

 راهنمایی جهت،تواند برای سازمانها و ارگانهای مرتبط

در ادامه این پژوهش می توان با استفاده از اولویت بندی

برنامه ریزیهای کوتاه مدت در راستای تأمین انرژی در

 هر یك از زیر معیارهای بدست آمده را کمی،بدست آمده

 و در دراز مدت،هنگام وقوع بحران و بالیای طبیعی بوده

کرده و شاخص ترکیبی را برای ارزیابی میزان تابآوری

 کاهش،ارائه دهنده خط مشی در جهت حفظ منابع انرژی

.انرژی در محیط شهری تعریف نمود

مصرف انرژی و به تبع آن کاهش تولید کربن و اثرات
.نامطلوب تغییرات اقلیمی باشد

بر اساس این شاخص ترکیبی می توان میزان تابآوری
شهرهای جهان را در هر دو رویکرد کوتاه مدت و بلند
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