
 

  

 

 

 

ايران(جغرافيايی انجمن  ـ پژوهشی و بين المللی )فصلنامه علمی جغرافيا  

 1399،  پاييز 66سال هجدهم، شماره 

  

 آوری شهرهای مرزیهای مؤثر بر تابپیشرانشناسایی 

 ی: شهر آبادان(د)مطالعه مور

 4سعیدی جعفر، 3اهلل شمسايی زفرقندیفتح ،2چشمهده محمدی مصطفی ،1فیروزی محمدعلی

 یدهچک

ی هاچالش هب وابسته آتی ی موجود وهاشوك و فشارها معرض انواع در یاهیحاشو  خاص موقعیت علت به مرزی شهرهای

به این  گوییر پاسخد جهانی سطح دارند. یکی از راهبردهای مهم در قرار امنیتیو  کالبدیی، طیمحستیز اقتصادی، اجتماعی،

 پذیرییبتیجه کاهش سطح آسبا بهبود سطح سازگاری و در ن یآورتاباست. رویکرد  ی جوامعآورتاب افزایش ، راهبردهاچالش

 ودبهب را ین نواحیا پایدار مدیریت و داده کاهش را انسانی یهاتهدیدات ناشی از مخاطرات طبیعی و بحرانشهرهای مرزی در 

 هایراناست. برای شناسایی پیش ل و شناسایی شدهآوری شهر مرزی آبادان تحلیهای مؤثر بر تابپیشران پژوهش این در بخشد.یم

ها(، فهرستی از اسناد، طرح مقاالت، )کتب، متون مرور اساس مطالعات موجود، در گام اول؛ بر پژوهش، این در تأثیرگذار

ه با استفاد (دیکلی هایپیشراندرك نیروهای خارجی ) منظوربه ؛دومدر گام آوری شهری استخراج گردید. های مؤثر در تابپیشران

خواسته شد تا  ازمانیس -کارشناسان و مدیران نهادی دلفی( از خبرگان دانشگاهی و  از مصاحبه و پرسشنامه باز )تکنیک

محیطی، )اقتصادی، اجتماعی، زیست ابعادلعاتی شامل مطا بعددر پنج  آوری شهرهای مرزی آبادان رادر تابکلیدی  هایپیشران»

 اتاثر تحلیل روش از آوری،تابکلیدی  هایپیشران ءس از احصاپنمایند.  زیرساختی( معرفی -لبدی سازمانی و کا -نهادی 

آوری شهر تاب در هامؤثرترین پیشران شناسایی و تأثیرگذاری میزان، چگونگی بررسی مک برایافزار میکنرم )ساختاری( و متقابل

 گردید. استفاده آبادان

 آوری شهری، مخاطرات، تحلیل اثرات متقابل، شهر آبادانبشهرهای مرزی، تاکلید واژگان: 
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 (jsaeedi.scu@gmail.comریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز )دکتری جغرافیا و برنامه.  4
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 مقدمه

است )زیاری  شده ترنمایان شهرهابوم در امنیتی ناپایداری آن تبعبه و ترپیچیده روز به روز شهری هایسکونتگاه ابعاد

 مولد یمنزلهبه هرش یایده پیدایش سبب امروزی شهرهای در امنیتی ناپایداری این تبعات (.2: 1391و همکاران، 

که در صورت عدم مناطقی  نیتراز حساس. (50: 1392چشمه، دهمحمدی )است  شده آمیزمخاطره شهر و 1مخاطرات

هستند  یمرز شهرهاید، نباش ریپذبیدر برابر مخاطرات وارده، آس دنتوانیمناسب، م زیمقابله و عدم تجه یبرا یآمادگ

 - اجتماعی موقعیت خاص استراتژیکی و مرزی، توپوگرافی خاص لیبه دل یزمر در شهرهای(. 13: 1382 ب،ی)عندل

 وجود (،1399ای )سعیدی، منطقهموقعیت محلی و  تنوع زیستی، ، تنوعسیاسی -اقتصادی شرایط ویژه  فرهنگی،

نظر ای از ، شرایط ویژهداتیو تهد پذیریو آسیب مجاور یکشورها نیمرز ب یدو سو ییفضا یوندهایمبادالت و پ

؛ بر اساس این شرایط حساس، (51: 1389نژاد مقدم و مبهوت، ی)داورخطرپذیری و ریسک حاکم است 

ی، کالبد هایسامانهدار از یپا ایآوری باعث ایجاد شبکهشناسی شهرهای مرزی بر اساس رویکردهای تابمخاطره

 و تقابل با کاهش اثراتکلی در ارتباط با طور گردد. بهمی محیطی، اجتماعی، اقتصادی و ... در شهرهای مرزیزیست

رو شدن با مشکالت و معضالت در جهت روبه« بینییشپ یراهبردها»اند از؛ راهبرد اصلی عبارتمخاطرات دو 

 (. راهبرد34: 1392)بهتاش و همکاران، برای مقابله با مشکالت ناشناخته « یآورتاب یراهبردها»شده و شناخته

 یرساختیز ،یاقتصاد ،یابعاد اجتماع براساس ؛است مخاطرات یریتمد در تحول ،نوین یمیپاراداکه  یآورتاب

در واقع  ،مخاطراتدر برابر  آوریمفهوم تاب تبیین .(Rose, 2004شود )می فیتعر یکیو اکولوژ ی، نهادی(کالبد)

و  شیدر افزا یع شهرو جوام ییو اجرا یاسیس ،ینهاد ،یاقتصاد ،یاجتماع هایظرفیت تأثیرگذاریشناخت نحوه 

 تیو تقو پذیریآسیبکاهش  ،کردیرو نیهدف ا حقیقتدر شهرهاست. در  آوریتابابعاد مختلف  ییشناسا

 & Mitchell؛ به نقل از 1392 )بهتاش و همکاران، است مخاطرات مختلفمقابله با  یبرا مردمو  جوامعهای توانایی

Harris, 2012: 3.)  

 نظام رد خاصی موقعیت عراق و به دلیل مجاورت با خلیج فارس، کشور با مرزی محدوده واقع در شهرآبادان 

ر ع مخاطرات بدارد. موقعیت استراتژیک مرزی، تنو استان خوزستان و کشور کالبدی و سیاسی، اجتماعی اقتصادی،

 و (قومی -مذهبی  ادی، اجتماعی، فرهنگی،)اقتص کالبدی غیر عوامل کنار در کالبدی -فیزیکی  اساس عوامل

آوری شهر مرزی آبادان را روشن های مؤثر بر تاباکولوژیکی، لزوم شناسایی پیشران -محیطی های زیستچالش

ه کم گرفته است با توجه به ماهیت مطالعه حاضر، این پژوهش با هدف پاسخگویی به این پرسش انجا سازد.می

بر  مؤثر هایپیشران تبیین و شناسایی منظورراستا، بهن آوری شهر آبادان کدامند؟ در ایبر تاب مؤثر هایپیشران

 چهارچوب در یکدیگر با عوامل ارتباط و شده آوری شهری استخراجبر تاب مؤثر عوامل آوری شهر آبادان، ابتداتاب

ی شهر آورتاب بر مؤثر کلیدی هایسپس پیشران تحلیل و مکمیک افزارنرم از استفاده با و اثرات متقاطع تحلیل تکنیک

 اند.شده شناسایی آبادان

 نظری مبانی

 آوریتاب

زاده لسبوئی و بدری، کردن )رمضان نشینیعقب ناگهانی طوربه»به معنای « resilio» نیاز واژه الت یآورواژه تاب

است )فالحی « ارتجاعی و یریپذبازگشت داشتن،کشسانی (، خاصیتGunderson, 2010: 19(، جهش )111: 1393

                                                           
1. Hazards Reproductive 
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که یک سیستم  است میزان آشفتگی واقع در« 1گذشتهپیشین یا برگشت به وضعیت » تبیین مفهومِ(. 7: 1392ی، و جالل

)در مقابل  یدهباقی بماند یا میزان توانایی سیستم در خودسازمان نیشیبتواند جذب کند و همچنان در همان وضعیت پ

میزان توانایی سیستم در ایجاد و افزایش ظرفیت  تحت جبر نیروهای بیرونی( و یدهیا سازمان یدهنبود سازمان

که در فیزیک مورد  یهنگام ،گرددیبه قرن نوزدهم برم یآورتاب(. کاربرد مفهوم 92: 1392)لک،  یادگیری و سازگاری

 بدون آسیب نشان دهد ،و دینامیکی یابرای تحمل بارهای ضربهرا در علم فیزیک  استفاده قرار گرفت تا توانایی مواد

(Bozza et al, 2017: 3.) 

 2آوری شهریتاب

است  شده انسانى یهاسکونتگاه یآورتاب مقولة به یتریجد توجه به بعد، «1995سال » از ویژهبه جهانى ادبیات در

 براساس جدى طوربه 3آور تاب شهرى اجتماعات مورد در بحث میان، در این (.112: 1390)رفیعیان و همکاران، 

 ( مطرح ,2005Hyogo framework) 2005سال  5سوانح کاهش المللیبین راهبرد در 4طرح هیوگو قانونی چارچوب

طبیعی و اجتماعی است که  هایمرآیند پیچیدگی نظای شهری، بآورتابگرفت.  قرار المللىبین جوامع توجه مورد و

به مفهوم ( و 78: 1392)حسینیون، ید در شهرها به کار آ نشدهینیبشیبرای ساماندهی تغییرات و نیازهای پ تواندیم

(. بر اساس Pimm, 1984: 324) استشهری  درونى جامعه یهابا توان و سازگار بازسازى و بازگشت به حالت اولیه

 ,Cutter et alدارد ) 6تطبیقی و ذاتی کیفیتِ مخاطرات دو و هابحران مقابل ی درطور کلبهشهرها  یآورتاب(، 1)شکل 

 و بحران زمان در پذیریکیفیت تطبیق و عادی است شرایط در عملکردها شامل فیت ذاتی:(؛ کی5-1 :2008

 یهاستمیس و هارساختیز شهرها مانند کالبدی یهاستمیس در که سانحه است به هنگام پاسخگویی ی،ریپذانعطاف

 .ردیگیمقرار  استفاده مورد هاسازمانمانند  اقتصادی یا و اجتماعی

                        

                                                                  

 
 آوریتاب : کیفیت1شکل 

 یآورتابهای ابعاد و شاخص

عاد اب درحلیل ، نیاز به تجزیه و تشودیلیدی که روز به روز بر فراگیر شدن آن افزوده مکعنوان مفهومی به یآورتاب

ای تفاوتی را برم، رویکردهای یآوربرای تاب یزیرمختلف دارد. در حال حاضر، بیشتر نهادهای درگیر برنامه

 جامعه در کلی طوربه (.80: 1394 غیاثوند و عبدالشاه،) کنندیاستفاده م یآورو نظارت بر تاب یریگزه، انداینیبشیپ

 و نهادی اقتصادی، ،اجتماعی ابعاد» یداراو  چندجانبه مفهومی ی،آورتاب اینکه بر مبنی دارد وجود توافقی علمی،

 پردازد.آوری میهومی ابعاد تاببه تشریح مف (،2شکل )Lu & Stead: 2013)، )«محیطی، فضایی -کالبدی 

                                                           
1. Bouncing back 

2. Urban Resilience 

3. Resilient Communities 

4. The Hyogo Framework for Action 2005 – 2015 

5. UNISDR 

6. Inherent and adaptive quality 



 76                                                                            یمرز یشهرها یآورمؤثر بر تاب یهاشرانيپ يیشناسا

  

 ارزيابی واکنش جامعه و ظرفیت بازيابی بعد از
مخاطرات محیطی 

 حفاظت، مرمت و تقويت اکوسیستم ها، دامنه های
ناپايدار 

 مديريت ريسک زيست بوم محور
 زيرساخت های حیاتی، شبکه حمل و نقل، کاربری

زمین 
 نوع مسکن، کیفیت، مقاومت و قدمت بنا
 ويژگیهای جغرافیايی، شدت وتکرار مخاطرات.

 به نظام های دولتی و غیر دولتی اداره و مديريت
اجتماعات شهری داللت دارد 

 ترويج هماهنگی میان ادارات داخلی و رهبری
برای کاهش خطرپذيری باليا 

 ايجاد ظرفیت نهادی و تخصیص منابع
 تنظیم توسعه شهری و محلی با اصول کاهش

.خطرپذيری

  
 

  
 

- 
 

     

  
    

- 
 

      

 تاب آوری اقتصادی در برابر باليا به عنوان
پاس  های طبیعی و انطباقی به  خطراتی است که 
افراد و جوامع را قادر می  سازد تا از برخی  

زيان های بالقوه جلوگیری کنند 
 تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی محلی و

اجرای اقدامات فقرزدايی 
  برنامه ريزی برای تداوم کسب و کار جهت

جلوگیری از اختالل در صورت بروز باليا  

 
   

   

 توانايی جوامع برای مقاومت در برابر شو  های
خارجی به زيرساخت های اجتماعی خود 

  تضمین دسترسی به خدمات اساسی برای همه
  تأمین خدمات حمايتی مورد نیاز  در حین و پس

از رخداد باليا 
 تأکید بر مشارکت اجتماعی و محلی در مديريت

.باليا

 
      

                   

 
 (62: 1399آوری شهری )سعیدی، : ابعاد تاب2شکل 

 و شهر مرزی تبیین مفهومی مرز

کاربردهای  جغرافیایی و فرهنگی تجاری، اقتصادی، سیاسی، گوناگون هایعرصه در که است مفاهیمی ازجمله 1مرز

که مناطق بلکنند تنها خطوط طبیعی یا مصنوعی را تقسیم میمرزها نه (.Jones and Wild, 1994کند )می پیدا متفاوتی

برای حدود  مرز مفهوم (.Xu et al, 2018) کنندمینیز ترسیم سیاسی، مناطق اداری، یا ساختارهای فضایی را 

رگ جغرافیایی، سیاسی و مانند آن و نیز ها و مناطق کوچک و بزسیاسی کشورها، تعیین محدوده -تقسیمات اداری 

 بحث (. در11: 1394فضلی و سعیدی، )رحمانی رودیبه کار م« خط»برای تشخیص سکونتگاه یا ناحیه نزدیک به این 

 مرزها اگرچه ترتیب، به این. ورزید دیتأکنیز  آن یاهیناح معنای به« آن متعلقات تمامی و مرز فضای» بر توانیم مرز از

 انسانی یهاگروه اجتماعی بستر درالزاماً  آنجا که از اما هستند؛ سیاسی الزامات و معاهدات اساس بر رسیمیت خطوط

 اجتماعی مفهومی ،هاآن «جداسازی» عملکرد سیاسی و بار معنایی از گذشتهمعموالً  ،ابندییم پایداری و دوام ذینفع

 (.1395ا، )پورطاهری و فیروزنی رندیگیم خود به (اجتماعی فضای)

یک فضای اجتماعی در پیرامون  عنوانبهها توان گفت این سکونتگاهنیز می 2ی مرزیشهرهادر تبیین مفهومی 

منجر به حاشیه و انزوای جغرافیایی  موقعیت باعثدر بسیاری از موارد، این که  قرار دارند یمرکزهای سکونتگاه

 اغلب انعکاس توزیع نابرابر قدرت در اقتصاد و جامعه استیت این موقعمرزی شده است؛ چرا که  ساکنین شدنِرانده

(Sofield, 2006: 108) .سرزمین حواشی و اطراف در که شهرهایی کشور، یک پیرامون و در مرزها گرید عبارتبه 

 و کاال ورود و تهاجمات برابر در و هستند دفاعی مانع در حکم بیشتر که شوندمی گفته مرزی شهرهای دارند، قرار

 دو بین مرز شهرهای نزدیک به مرزی (. در واقع شهر153: 1389توانگر،  و چشمگیری دارند )رهنما نقش انسان عبور

 شهرهایی داللت بر اصطالح این معموالً (.1399چشمه و سعیدی، شود )محمدی دهمی گفته مناطق یا و کشور، ایاالت

است )نسترن و همکاران،  مرز طرف دو مابین مالت دوسویهتعا و مبادالت روی بر هاآن تمرکز بیشترین که دارد

                                                           
1. Boundary 
2. Boundary Cities 
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 ,Jackson & Hudman) دهندیمی سیاسی مجاور خود ارائه هابخشی برای ساکنین اژهیو( و خدمات 93: 1394

1987: 35.) 

 ی و شهرهای مرزیآورتاب

 ,Adrot et alاست ) ی مربوط به شهرهای مرزیهاچالش بررسی برای ارزشمندرویکرد  یک عنوانبه یآورتاب

(. Prokkola, 2019: 5-7است ) ثباتییب برای اییژهو پذیرییبآس مستعد مرزیمکان  یک زیرا ؛(434 :2018

 و ژئوپلیتیکی وقایع به پاسخی اغلب که شودیم مربوط مرزها شدنِبسته و باز بهشدت ها بهمکاناین  توسعه مسیرهای

 برای مرزی منطقه یا شهر یک توانایی به توجه نیازمند یآورتاب العاتمط .است ملی و جهانی ناامنی ادراکات

 همچنین و نهادی و اقتصادی - اجتماعی بازسازی ساختارهای در هاآن توانایی خاص و یهاشوك به گوییپاسخ

با بهبود سطح سازگاری و در نتیجه کاهش سطح  یآورتاباست. رویکرد  ایمنطقه جدید رشد مسیرهای توسعه

 مدیریت و داده کاهش را انسانی یهاتهدیدات ناشی از مخاطرات طبیعی و بحرانشهرهای مرزی در  پذیرییبآس

 شرایط و متغیرها بین تعامل و درك نتیجه بخشد. این رویکرد در شهرهای مرزییم بهبود را این نواحی پایدار

(. همچنین رویکرد مذکور 1399یدی، )سع است. تمرکزگرایی نهادی و عدم یهاچارچوب اجتماعی، اقتصادی،

 است. اقتصادی  - اجتماعی یهامحیطی و چالش یهامدیریت چالشراهبردی جامع برای 

 پژوهش پیشینه

 یناند. توجه به اداشته یدتأک یاکاهش خطر بال یهادر عرصه یآوراز محققان به مفهوم تاب یاریبس یر،اخ یهادر سال

 یریپذانعطاف ی(، در جهت اقدام برا2005-2015) 1یوگوهکنفرانس ارچوب چ یبپس از تصو ژهیومفهوم، به

شده است و به دنبال  ی گوناگونهاعرصهی بیشتر آن در ریکارگموجب به مخاطرات طبیعیو جوامع در برابر  کشورها

عوامل  نِکردیکپارچه ی،محل یهاتوان یشمانند افزا ییهاروش یمن،آور و اتاب یاجامعه یجادآن در جهت ا

مفهوم  (.Mayonga, 2007) دنبال شد یبازساز یهاواکنش و برنامه ی،اضطرار یآمادگ یدهنده خطر با اجراکاهش

 یداریو پا یآورتاب» عنوان با یادر مقاله« ینگلاه»توسط  1973بار در سال  یناولی آورتاب یا یریپذبازگشت

 ییتوانای را آورتابکه  ( ,1973Holling) مطرح شد کولوژیکیی و اطیمحستیز یدگاهبا د« 2یکیاکولوژ یهاستمیس

( در 1981) 3منیمرتآوری را مفهوم تاب س از آن،پ دانست. هادر مقابل آن یستادگیو ا ییراتدر جذب تغ هاستمیس

 - یانسان یها( در نظام2001) 5کارپنتر ی،اجتماع یها( در نظام2000) 4ادگر یمی،اقل ییراتبلندمدت مانند تغ یهادهیپد

 یریت( در مد2003) 7برنئو و همکاران یک واکولوژ - یاجتماع یها( در نظام2003) 6و همکاران یسبرک یطی،مح

  .(22: 1390 و همکاران، یعیانرف) به کار گرفتند، مدتبحران کوتاه

                                                           
1. Hyogo Framework for Action 

2. Resilience And Stability of Ecological Systems 

3. Timmerman 

4. Adger  

5. Carpenter 

6. Berkes 

7. Bruneau 
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 بالیای برابر در ریآوتاب هایشاخص و معیارها طراحی زمینه در ای، مطالعه(2010) 1همکاران و همچنین کاتر

نهادی،  اقتصادی، اجتماعی،)آوریِ تاب هایشاخص طراحی و تدوین هاآن اصلی هدف که دادند طبیعی، انجام

 .باشدمی جوامع آوریتاب شرایط معیار تعیین یا آزمودن برای مخاطرات( اجتماعی سرمایه و زیرساختی

، مفهوم «مرزی -میان  آوریتاب ایجاد هایچالش»ن ای با عنوامطالعه در (2018)همکاران  و 2ادروت انوك

 هایزیرساخت پذیریآسیب و بحران مدیریت بررسی برای ارزشمند راهبرد یک عنوانرا به آوری(پذیری )تابانعطاف

 مورد استفاده و تحلیل قرار دادند. مرزی مناطق اصلی

نشان ، اروپا هیاتحاد یو خارج یداخل یدر مناطق مرز یامنطقه - یمرز یآورتابدر بررسی  (2019) 3مطالعه پروکوال

مربوط به  راتییمقابله با تغ یهاو راه یاتوسعه منطقه یرهایمس یو باز بودن مرز تا حدود کیتیژئوپل طید که محاد

در  یامنطقه -ی مرز یآورمطالعه تاب یبرا رویکردهایی پژوهش نیادر  . همچنینکندیم نییرا تع یمرزنیتحرك ب

 .گردیدارائه  یکیتیژئوپل یدادهایو رو یاجتماع ی،اقتصاد ،یطیمحستیز راتییتغ نهیزم

 ن تبیینبا عنوا (1390) همکاران و فیعیانتوان به پژوهش رآوری میاز جمله مطالعات داخلی نیز با تأکید بر مفهوم تاب

 همکاران و حی، پژوهش صال(CBDM) محوراجتماع سوانح مدیریت در آن سازیشاخص و آوریتاب مفهومی

بهتاش و همکاران  دعلیت، پژوهش فرزا شبکه مدل از استفاده با محیطی آوریتاب میزان با عنوان بررسی (1390)

( با 1396هش ملکی و همکاران )تبریز، پژو شهرکالن آوریتاب هایو مؤلفه ابعاد تحلیل و ارزیابی ( با عنوان1392)

ستفاده تلف و اهای شهری در برابر بحران زلزله بر اساس سناریوهای شدت مخی اجتماعآورارزیابی طیف تابعنوان 

 برابر در آوریبتا سناریوهای ( با عنوان تدوین1398و پژوهش کاظمی ) (موردی شهر ایالم هنمونکوپراس ) از نمایه

اره نمود. فیروزکوه( اش و دماوند شمیرانات، هایشهرستان موردی: عهشهری )مطال -پیوندهای روستایی  مبنای بر زلزله

 و هاشاخص دهد که تاکنونجوامع شهری نشان می آوریتاب مطالعه و در زمینه ارزیابی شدههای انجامپژوهشبررسی 

 آوریتاب هایو ارزیابی شاخص حاسبهم در اثرگذاری ترینطوری که بیشاست؛ به شده ارائه مختلفی هایمؤلفه

 با حاضر پژوهش تمایز وجه مهمترین حیطی است.م -و کالبدی  نهادی اقتصادی، جتماعی،ا شهری مربوط به ابعاد

 تحلیل و نظرات آوری شهری، حاصلهای همساز تابدر استخراج، ارائه و سنجش شاخص پیشین هایپژوهش

 اکنونت نیز موضوعی لحاظ از همچنین متخصص با تأکید ویژه بر مفهوم شهر مرزی است. نخبگان و کارشناسان

 است. نگرفته صورت آوریِ شهر مرزی آبادانتاب خصوص پژوهشی در

 قلمرو پژوهش

شهر در جهت شمال غرب به جنوب شرق به  است. اینشهر آبادان مرکز شهرستان آبادان واقع در جنوب غربی کشور 

و دقیقه  12درجه و  48ثانیه عرض شمالی و  30دقیقه و  22درجه و  30» به مختصاتِ (کتاره 6272) وسعت تقریبی

 (.32: 1396متر( است )سالنامه آماری اروند،  3قرار گرفته است. ارتفاع این شهر از سطح دریا )« ثانیه طول شرقی 30

نیمه غربی شهر با رودخانه اروند که  استقرار گرفته اروندرود و بهمنشیر گسترده  هایرودخانهدر امتداد  شهر آبادان

)سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان، اسی کشور ایران با کشور عراق محصور شده است مرز طبیعی و سی عنوانبه

برابر با  1395(. آبادان دارای سه منطقه شهری است و جمعیت این شهر بر اساس آخرین سرشماری در سال 2: 1386

                                                           
1. Cutter et al 

2. Anouck Adrot 

3. Prokkola 
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ده است )مرکز ( درصدی را تجربه کر7/1نرخ رشد جمعیت ) 1385نسبت به سرشماری سال  است که« نفر 231476»

 (.1395آمار ایران، 

 
 : موقعیت جغرافیايی شهر آبادان3شکل 

 روش پژوهش

پیمایشی است. جامعه تحلیلی و  -از حیث ماهیت و روش، توصیفی و نظری  - کاربردی ،هدفبه لحاظ این پژوهش 

ر اساس شناخت بهستند که  یسازمان -نهادی  رانیکارشناسان و مد ،یآماری پژوهش حاضر، خبرگان دانشگاه

گیری در این . روش نمونهبرخوردار باشند یاز دانش و تجربه کاف یشهر یآورتاب حیطه در یمحدوده مطالعات

نفر( انتخاب و در پژوهش مشارکت نمودند. برای دستیابی به  20پژوهش به صورت هدفمند بوده است که تعداد )

 نتایج ارزیابی و یاکتابخانه جامع هاییبررسترکیبی با  شکلی هدف پژوهش پس از تبیین مفاهیم اصلی پژوهش، به

سازمانی،  -محیطی و نهادی  -ی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی آورتابگذشته، با تبیین مفهومی ابعاد  مطالعات

 آراء بررسی یری وگبهره با بعدی، گام گردید. در استخراج و ی شهری شناساییآورتابی هاشاخص از تعدادی

 گام دو این نتایج تلفیق با گردید و سپس استخراج کارشناسی از دیدگاه هاشاخص از دیگر ، گروهینظرانصاحب

ی شهر مرزی آبادان ارائه گردید. آورتابی همساز برای هاشاخصبانک  آراء خبرگان( و یاکتابخانه مطالعات )نتایج

و  1تأثیرات متقابل )روش تحلیل ساختاری( پیمایشی یکتکن کارگیریبه با اطالعات تحلیل و در گام سوم: تجزیه

 صورت گرفت. 2مکمیک افزارنرم

 هايافته 

 آوری شهر مرزی آبادانهای مؤثر بر تابشناسايی پیشران

 متون مرور اساس مطالعات موجود، پژوهش، در گام اول؛ بر این در تأثیرگذار اصلی نیروهای پیشران برای شناسایی 

در گام آوری شهری استخراج گردید. های مؤثر در تابها(، فهرستی از پیشراناسناد، طرح ها،گزارش مقاالت، )کتب،

                                                           
1. Cross Impact Analysis 
2. Mic Mac 
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دلفی( از  با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه باز )تکنیک (کلیدی هایپیشراندرك نیروهای خارجی ) منظوربه ؛دوم

در پنج  آوری شهرهای مرزی آبادان رادر تابکلیدی  هایپیشران»خبرگان دانشگاهی و مدیران شهری خواسته شد تا 

 زیرساختی( معرفی -سازمانی، کالبدی  -محیطی، نهادی های )اقتصادی، اجتماعی، زیستبخش مطالعاتی شامل بخش

بندی نظرات و جمع مشابه عوامل ادغام از پایش، پس ( نیروی پیشران شناسایی گردید که104نمایند. در این مرحله )

 گردید. ( استخراج1، طبق )جدول «نیروی پیشران 37»عداد کارشناسانه ت

 نآوری شهری آباداهای مؤثر بر تاب: پیشران1جدول 

 متغیر شاخص

 آوری اقتصادیتاب

V1- شهری،  شتغالاV2-  ،درآمد پایدارV3- های گردشگری، ابلیتقV4- منیت اقتصادی جهت ا

 تجارت هایفرصت و آزاد منطقه نقش -V6تی، اخبرخورداری از امکانات زیرس -V5گذاری، سرمایه

 زدایی و کاهش فقر.های محرومیتسیاست -V7، شهری توسعه در خارجی

 آوری اجتماعیتاب

V8- ها، همگرایی قومیتV9- اجتماعی،  اعتمادV10- بحران،  زمان در شهروندی مشارکتV11- 

 -V14 شهروندان، امنیت حساسا -V13زندگی،  از رضایت احساس -V12مکانی،  وابستگی و تعلق

 جمعیت. ماندگاری ضریب -V15همجوار،  کشورهای با فرهنگی -اجتماعی تعامالت

آوری تاب

 محیطیزیست

V16- شهری،  محیط بهداشتV17- شهری،  محیط بهداشت در مردم مشارکتV18- بع کیفیت منا

 دیریتم -V21نگی، خا پسماندهای مدیریت -V20سطحی،  هایفاضالب و آب مدیریت -V19آب، 

نعتی، ص واحدهای فعالیت از ناشی هوای آلودگی مدیریت -V22ریزگردها،  از ناشی هوای آلودگی

V23- شهری. سبز فضای سرانه 

 آوریتاب

 زیرساختی - کالبدی

 

V24- برق،  ایمن هایزیرساخت وجودV25- درمانی،  – بهداشتی کارآمد هایزیرساخت وجودV26- 

 و باز اهایفض به دسترسی -V28امدادی،  مراکز به دسترسی -V27ها، ترسیدس و معابر کیفیت

 سازیمقاوم فنی ضوابط از گیریبهره -V30ویژه،  هایکاربری مجاورت سازگاری -V29همگانی، 

 ها.ساختمان

 آوریتاب

 سازمانی - نهادی

V31- محلی،  مدیران تجربه و تخصص داشتن و تعهد احساسV32- انسانی روینی کارگیریبه 

 به نسبت نویهثا و اولیه واکنش برای مدیریتی هایسازمان آمادگی -V33محلی،  مدیریت در متخصص

 و دولتی نهادهای هایحمایت -V35ها، بحران متولی هایسازمان بین هماهنگی -V34مخاطرات،  وقوع

 اضطرار، شرایط در مالی خسارت جبران برای محلی

V36- حران، ب مدیریت با مرتبط نهادمردم هایسازمان و یاجتماع هایشبکه وجودV37- هاطرح وجود 

 .بحران مدیرت جامع هایبرنامه و

 (1399های پژوهش، منبع: )يافته

 تحلیل کلی سیستم 

شناسایی  آوری شهر مرزی مورد مطالعهتاببر  تأثیرگذار هایپیشران عنوانبه پیشران( 37تعداد ) چنانکه که گفته شد

 افزارنرم از استفاده با ها،ماتریس بر تعامالت و تأثیرات حاکم کلیه از گرفتنمیانگین از در این راستا پس ؛گردید

 سیماترابعاد  مورد تحلیل قرار گرفتند. و استخراجآوری شهری تابتأثیرگذار بر  های اصلیپیشران مک،میک

درصد « 18/92»درجه پرشدگی ماتریس (، 2س )جدول بود که در پنج بخش مطالعاتی تنظیم گردید. بر اسا« 37*37»

، سیستموضعیت و در واقع  اندداشتهبر همدیگر  ایپراکندهتأثیر زیاد و  شدهانتخابعوامل  دهدمیاست که نشان 

، «یکرابطه عدد  703»، «رابطه عدد صفر 107»رابطه قابل ارزیابی در این ماتریس،  (1262)ناپایدار است. از مجموع 

بار  3آماری با  هایشاخصماتریس بر اساس  ،ز طرف دیگرا است. بوده ،«سهرابطه عدد  57» و« دورابطه عدد  502»
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 هایپاسخو  ماتریسدرصد برخوردار بوده که حاکی از روایی باالی  100 شدگیبهینهاز مطلوبیت و  ایداده چرخشِ

 آن است.

 قاطعمت تأثیرات و ماتریس هایداده اولیه : تحلیل2جدول 

 1پرشدگی درجه جمع سه تعداد دو تعداد یک تعداد صفر تعداد تکرار تعداد ماتریس ابعاد شاخص

 18/92 1262 57 502 703 107 3 37 مقدار

 (1399های پژوهش، منبع: )يافته

 متغیرها و غیرمستقیم مستقیم اثرات تأثیرگذاری و تأثیرپذيری

 نیز میزان متغیر هر ستونی جمع و تأثیرگذاری میزان عنوانر بهمتغی هر سطرهای اعداد جمع متقاطع ماتریس در

 میزان اساس بر متغیرها (4و شکل  3دهد. طبق )جدول می دیگر نشان متغیرهای به نسبت را متغیر آن تأثیرپذیری

 اند.شده بندیمستقیم، رده اثرات ماتریس بر اساس تأثیرپذیری، و تأثیرگذاری

 های ماتريسستونبر اساس مجموع سطرها و  رهایمتغ تأثیرگذاری مستقیمو  تأثیرپذيری تیوضع: 3جدول 

غیر
مت

 

 (MIIغیر مستقیم ) (MDI) میمستق

غیر
مت

 

 (MIIغیر مستقیم ) (MDI) میمستق

 میزان

 یرگذاریتأث

 میزان

 یريرپذیتأث

 میزان

 یرگذاریتأث

میزان 

 یريرپذیتأث

میزان 

 یرگذاریتأث

میزان 

 یريرپذیتأث

میزان 

 یذاررگیتأث

 میزان

 یريرپذیتأث

V1 59 49 7766210 6461447 V20 51 53 6822338 7030015 

V2 48 53 6385305 7023578 V21 56 50 7364333 6594866 

V3 53 54 7052104 7066763 V22 55 58 7319217 7742305 

V4 47 52 6227170 6717049 V23 51 49 6760854 6530469 

V5 52 53 6879344 6983796 V24 46 45 6046831 5952055 

V6 53 44 7043661 5829243 V25 52 46 6821417 6105782 

V7 58 47 7723050 6184831 V26 48 35 6267536 4729942 

V8 45 45 5976535 5965313 V27 41 36 5407836 4809286 

V9 56 56 7369638 7480261 V28 42 49 5608287 6417010 

V10 50 57 65633939 7633521 V29 38 48 5075956 6264163 

V11 50 54 6621452 7293487 V30 45 55 5927871 7175721 

V12 52 56 6924803 7422509 V31 50 46 6615630 6139043 

V13 55 62 7180670 8168861 V32 53 57 6944216 7447039 

V14 48 43 6384510 5732516 V33 52 48 6840969 6261346 

V15 58 61 7745760 8117544 V34 53 57 7007796 7466560 

V16 48 53 6442232 7147607 V35 51 49 6772827 6533841 

V17 48 56 6446616 7527365 V36 50 48 6338000 6362920 

V18 54 56 7199451 7404011 V37 55 43 7279996 5698923 

V19 55 55 7318167 7452385 1878 مجموع 

 (1399پژوهش، های منبع: )يافته

 

                                                           
1. Degree offilling 
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 رهایمتغی و تأثیرگذاری اثرات مستقیم ريرپذینمودار تأث: 4شکل 

 وضعیت پايداری و ناپايداری سیستمتحلیل 

ت آورد. م به دسدرك کلی از وضعیت پایداری و ناپایداری سیست ستیبایجهت تحلیل ماتریس اثرات متقاطع ابتدا م

دهنده ویژگی کلی سیستم است و نشان ،مکافزار میکنرمی در ریاثرپذ -پراکنش متغیرها روی پالن اثرگذاری 

 که سیستم پایدار است یا ناپایدار.  شودیبراساس شکل پراکندگی متغیرها روی پالن مشخص م

پراکنش  و اشدب ریچنانچه سیستم دارای تعداد زیادی عوامل اثرگذار و در سمت مقابل تعداد زیادی عوامل اثرپذ

 ونی سیستم دراز سمت چپ نمودار ظاهر شود، سیستم پایدار است و شرایط کن «انگلیسی L»فِ حرمتغیرها به شکل 

 آینده تغییر چندانی نخواهد کرد.

 بیشتر در و ارندد قرار پراکندگی صفحه مرکزی قطر حول عوامل و است تردهیچیپ ناپایدار، وضعیت یهاستمیس در

دشوار  را اصلی ملعوا شناسایی و ارزیابی که دهندیم نشان را پذیریتأثیر و تأثیرگذاری از حالت بینابینی مواقع،

 پژوهشمورد مطالعه در این  یهاشرانیپ یریرپذیو تأث یرگذاریتأث (،5 )شکل ،مکمطابق نتایج خروجی میک. دینمایم

 .دهدیرا نشان م
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 مورد مطالعه ستمیس داریيو ناپا داریيپا: وضعیت 5شکل 

گویای حالت  گرددآوری شهر مرزی آبادان استنباط میتاب بر تأثیرگذار هایپیشران پراکندگی صفحه وضعیت از آنچه

 ریاضی روابط اساس بر و کارشناسان توسط یکدیگر اثراتشان بر ارزیابی از بعد سیستم متغیرهای .ناپایدار سیستم است

 موقعیت متغیرها ؛رندیگیم قرار تأثیرپذیری و پالن تأثیرگذاری عنوان با مختصات( )شبکه نمودار یک روی ،هاآن بین

است. متغیرها  آینده در سیستم تحوالت و بر پویایی هاآن نقش و سیستم در هاپیشران وضعیت بیانگر نمودار روی

 متغیرهایی«: رگذاریتأث یمتغیرها»: شوندیم تقسیم اصلی پنج دسته (، به5)شکل  در شانموقعیت اساس ( برهاشرانیپ)

؛ دارند قرار متغیرها یرسا تأثیر تحت کمتر متغیرها این واقع دارند. در پایینی یریرپذیتأث و باال یرگذاریتأث که هستند

 باال یریرپذیتأث و باال یرگذاریتأث دارای«: وجهی دو متغیرهای» دارد. بستگی هاشرانیپاین  به بیشتر سیستم بنابراین

«: ریرپذیتأث متغیرهای»د. ش خواهد نیز هاشرانیپ سایر در یرگذاریتأثباعث  هاشرانیپ این در تغییری هرگونه هستند و

 رهایمتغغییرات در سایر تپایین از سیستم دارند و خود، تابعِ  بسیار تأثیرگذاری و باال بسیار تأثیرپذیری متغیرها این

 کل از مستقل تقریباً یرهامتغ نوع این «:مستثنی و متغیرهای مستقل» .شوندیمخروجی در نظر گرفته  عنوانبههستند و 

 نزدیکیدر  «:تنظیمی هایمتغیر»ندارند.  سیستم از زیادی یریرپذیتأثو  یرگذاریتأث که معنی این به ،کنندیم عمل سیستم

یرهای هدف عنوان اهرمی ثانویه )متغقرار دارند و در برخی مواقع به یریرپذیتأث -مرکز ثقل نمودار یا پالن تأثیرگذاری 

به تفکیک  هاآن یبندطبقه براساس متغیرها (، توزیع4در )جدول . کنندیعمل م (یف و متغیرهای ریسک ضعیفضع

 شناسایی و ارائه شدند.
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 هاآن بندیطبقه براساس متغیرها توزيع : نحوه4جدول 

 متغیرهای سیستم بندیطبقه

 بحران، نقش مدیرت جامع هایبرنامه و هاطرح فقر، وجود کاهش و زداییمحرومیت هایسیاست رگذاریتأث

 - بهداشتی کارآمد هایزیرساخت شهری، وجود توسعه در خارجی تجارت هایفرصت و آزاد منطقه

 اطرات.مخ وقوع به نسبت ثانویه و اولیه واکنش برای مدیریتی هایسازمان درمانی، آمادگی

 ماعی، مشارکتاجت زیرساختی، اعتماد امکانات از گردشگری، برخورداری هایشهری، قابلیت اشتغال وجهی دو

 امنیت زندگی، احساس از رضایت مکانی، احساس وابستگی و بحران، تعلق زمان در شهروندی

 سطحی، مدیریت هایآب و فاضالب آب، مدیریت منابع جمعیت، کیفیت ماندگاری شهروندان، ضریب

 فعالیت زا ناشی هوای آلودگی مدیریت ریزگردها، از ناشی هوای آلودگی خانگی، مدیریت پسماندهای

محلی،  یریتمد در متخصص انسانی نیروی کارگیریشهری، به سبز فضای صنعتی، سرانه واحدهای

 ها.بحران متولی هایسازمان بین هماهنگی

تأثیرپذیر 

 )وابسته(

 فنی بطضوا از گیریهمگانی، بهره و باز فضاهای به شهری، دسترسی محیط بهداشت در مردم مشارکت

 ها.ساختمان سازیمقاوم

قومی،  ار، همگراییهمجو کشورهای با فرهنگی -اجتماعی  ها، تعامالتدسترسی و معابر کیفیت مستقل

 ویژه. هایکاربری مجاورت برق، سازگاری ایمن هایزیرساخت امدادی، وجود مراکز به دسترسی

 داشتن و تعهد حساسپایدار، ا هری، درآمدش محیط گذاری، بهداشتسرمایه جهت اقتصادی امنیت تنظیمی

 مدیریت با مرتبط نهادمردم هایسازمان و اجتماعی هایشبکه محلی، وجود مدیران تجربه و تخصص

 بحران.

 (1399های پژوهش، منبع: )يافته

 تحلیل جابجايی متغیرها

 طریق از دوم، و دیگر یرمتغ بر مستقیم ذاریاثرگ از طریق اول، ؛شودیم اعمال طریق دو از دیگر متغیر بر متغیر هر ریتأث

 در متغیرها پراکنش ،غیرمستقیم و مستقیم اثرپذیری و اثرگذاری میزان اساس غیر مستقیم. بر اثرگذاری یا و سوم متغیر

 اتتغییر و مراه بوده استه تغییرات اندکی با متغیرها ییجاجابه و نکرده چندانی ی تغییرریرپذیتأث و یرگذاریتأث صفحه

 (.6نیامده است )شکل  به وجودزیاد  ریتأث با و محسوس
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 ریبر اساس شماره متغ مستقیم غیر و مستقیم اثرات اساس بر متغیرها جابجايی نقشه :6شکل 

 تحلیل گرا  اثرگذاری 

 ونبد رهامتغی این اینکه یعنیست؛ ها بر همدیگر ادهنده روابط متغیرها و چگونگی اثرگذاری آنگراف اثرگذاری نشان

این گراف در قالب خطوط  .گذارندیم تأثیر همدیگر بر مستقیم صورتبه و دیگر متغیرهای سوی از دخالتی گونهچیه

. تغیر استگذاری مکه انتهای هر خط با یک پیکان نشان داده شده و بیانگر جهت اثر شودیقرمز و آبی نشان داده م

توسط ط آبی، با تفاوت در ضخامت، روابط مبر همدیگر است و خطودهنده اثرگذاری شدید عوامل خطوط قرمز نشان

 روابط ضعیف، روابط ضعیف، بسیار روابط»سطح شامل  پنج در نمودارها این از . هرکدامدندهیتا ضعیف را نشان م

تقیم و غیر مس روابط ثرات(، گرافِ ا8و  7ی هاشکل. )دهندیمرا ارائه  «قوی بسیار و روابط قوی نسبتاً متوسط، روابط

وضعیت  .گذارندیمش به نمای« تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی»متمرکز در قالب  صورتبهمتغیرها را  مستقیم

فقر  کاهش و زداییمحرومیت هایشهری، سیاست اشتغال» یهاشرانیبیانگر این است که پ یروابط در گراف اثرگذار

ی هاشرانیاند. پبوده و نقش خود را در سیستم افزایش داده منشأ شدیدترین اثرها «ضریب ماندگاری جمعیتو 

 نیز« نعتیص واحدهای فعالیت از ناشی هوای آلودگی جمعیت و مدیریت ماندگاری شهروندان، ضریب امنیت احساس»

 .ارنددشدت تحت تأثیر سایر متغیرهای سیستم قرار به
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 قوی( بسیار تا ضعیف ربسیا متغیرها )تأثیرات بین مستقیم : گرا  روابط7شکل 

 
 قوی( بسیار تا ضعیف بسیار راتیتأثمتغیرها ) بین غیر مستقیم : گرا  روابط8شکل 
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 آوری شهر مرزی آبادان تاب بر مؤثر ی کلیدیهاشرانیپ نهايی انتخاب

 وانعنبه «لعام 12»پژوهش، در نهایت  این در «شده بررسی عامل 37»میان  پیشین از یهالیتحلمباحث و  طبق

 دو هر در عامل 12 این همه که است انتخاب شده خراج وآوری شهر مرزی آبادان، استتاب بر مؤثر کلیدی یهاشرانیپ

 (.9و شکل  5شدند )جدول  تکرار و غیر مستقیم مستقیم روش

 غیرمستقیم و مستقیم تأثیرگذار کلیدی یهاشرانیپ: 5جدول 

 (MIIتقیم )ی غیر مسرگذاریتأث (MDI) میمستقی رگذاریتأث

 متغیر
امتیاز 

 یرگذاریتأث
 متغیر رتبه

امتیاز 

 یرگذاریتأث
 رتبه

 1 312 شهری اشتغال 1 314 شهری اشتغال

 زداییمحرومیت هایسیاست

 فقر کاهش و
 2 311 ضریب ماندگاری جمعیت 2 308

 3 308 جمعیت ماندگاری ضریب
زدایی های محرومیتسیاست

 و کاهش فقر
310 3 

 4 296 اجتماعی اعتماد 4 298 ماعیاجت اعتماد

 ناشی هوای آلودگی مدیریت

 ریزگردها از
298 5 

 ناشی هوای آلودگی مدیریت

 ریزگردها از
295 5 

 6 292 شهروندان امنیت احساس
 ناشی هوای آلودگی مدیریت

 صنعتی واحدهای فعالیت از
294 6 

 هایآب و فاضالب مدیریت

 سطحی
292 7 

 هایآب و فاضالب مدیریت

 سطحی
294 7 

 ناشی هوای آلودگی مدیریت

 صنعتی واحدهای فعالیت از
292 8 

 هایبرنامه و هاطرح وجود

 بحران مدیرت جامع
292 8 

 هایبرنامه و هاطرح وجود

 بحران مدیرت جامع
 9 289 آب منابع کیفیت 9 292

 10 288 شهروندان امنیت احساس 10 287 آب منابع کیفیت

 11 283 گردشگری هایقابلیت 11 282 گردشگری هایقابلیت

 و آزاد منطقه نقش

 خارجی تجارت هایفرصت

 شهری توسعه در

282 12 

 هایفرصت و آزاد منطقه نقش

 توسعه در خارجی تجارت

 شهری

283 12 

 (1399های پژوهش، منبع: )يافته
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 غیرمستقیم و قیممست تأثیرگذار کلیدی های: نمودار پیشران9شکل 

 گیرینتیجه

 بستگی پذیرانعطاف و آورتاب ساختارهایی داشتنِ به جغرافیایی، خاص موقعیت به توجه با مرزی شهرهای پایایی

 مختلف ویکردهایر اتخاذ ضرورت نمایانگر مرزی شهرهای در بحران هایکانون و مخاطرات متنوع طیف وجود. دارد

 در( بیعیغیر ط و طبیعی از اعم) هابحران از ناشی هایآسیب جهت مدیریت و کاهش آوری(ریزی )راهبرد تاببرنامه

مرزی  شهر آوریتاب بر وضعیت هاپیشران نیمؤثرتر و شناسایی حاضر با هدف تحلیل در پژوهش .است شهرها این

 و محیطی - کالبدی قتصادی،ا اجتماعی، ابعاد» آوری در قالبکالن تاب رویکردهای مفهومی تبیین پس از آبادان،

 و ارائهمنظور بهبعد  ی شهری استخراج گردید. در مرحلهآورتابی مؤثر در هاشاخصفهرستی از « سازمانی - نهادی

ی(، دلف رسشنامه باز )تکنیکپبا استفاده از مصاحبه و  محدوده مورد مطالعه آوریتاب برای همساز هاییشاخص تدوین

نیروی  37»انه ی نظرات کارشناسبندجمعادغام و  از پایش، پس یی گردید کهشناسا« نیروی پیشران 104»تعداد 

 ابل )ساختاری( ومتق اثرات تحلیل روش از یآورکلیدی تاب یهاشرانیپ ءپس از احصاگردید.  استخراج« پیشران

وضعیت  در هاشرانیپؤثرترین م شناسایی و هاشرانیپ تأثیرگذاری چگونگی و میزان بررسی مک برایمیک افزارنرم

 زیر عوامل ساختاری، تحلیل مدل یهایخروجو  پژوهش هاییافته تحلیل اساس شد. بر استفاده شهر آبادان یآورتاب

شهری،  اشتغال»از:  اندعبارتشدند که  شناسایی آبادانی شهر مرزی آورتابدر  ی کلیدیهاشرانیپ عنوانبه

 ناشی هوای آلودگی تاجتماعی، مدیری جمعیت، اعتماد ماندگاری فقر، ضریب کاهش و زداییمحرومیت هایسیاست

 فعالیت از اشین هوای آلودگی سطحی، مدیریت هایآب و فاضالب شهروندان، مدیریت امنیت ریزگردها، احساس از

 گردشگری، نقش هایآب، قابلیت منابع بحران، کیفیت مدیرت جامع هایبرنامه و هاطرح صنعتی، وجود واحدهای

 اصلی مؤثر بر یهاشرانیعنوان پاین عوامل در واقع به«. شهری توسعه در خارجی تجارت هایفرصت و آزاد همنطق

ی وضع موجود هایزیربرنامهمطالعات و  گردد درپیشنهاد می ؛ بنابراینکنندیایفای نقش م مرزی آبادان شهر آوریتاب

 اینذیری ی و اثرپاثرگذار ،میزان اولویت نظرگرفتنِ و در هشدشناسایی هایبا تمرکز بر پیشران آتی شهر آبادان، و

و  تیتقو آوری شهری پرداخته شود تا بتوان در راستایهای تابشاخص وضعیت ارزیابی ، بهبر یکدیگر هاپیشران

 مرزی آبادان گام برداشت. شهر آوری درهای تابشاخص ارتقاء
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 منابع 

 ییشناسا یژه،ى مرزی و ونواح یی درروستا ریزیبرنامه نامهدرس(. 1395)یر قدیروزنیا، ف و مهدی ،پورطاهری .1

 یران، دانشگاه پیام نور.توسعه روستاهای مرزی ا هایظرفیت

ی، فصلنامه بن، شماره آورتاب یهاتیشهری تعاریف، کاربردها و ظرف یآورتاب (.1392) سولماز حسینیون، .2

99-98.  

 و پذیریآسیب کاهش در آن نقش و غیرعامل پدافند (.1389ضا )محمدر مبهوت، و مسعود مقدم، نژاد داوری .3

 .ساختمان ایمنی ملی همایش دومین شهری، تأسیسات و هاساختمان ایمنی افزایش

در  جستاری، پیوستگی توسعه و امنیت مناطق مرزی (.1394) باسسعیدی، ع و رحمانی فضلی، عبدالرضا .4
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