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 نوع مقاله: پژوهشی

 09/05/1398تاریخ پذیرش:  26/01/1398تاریخ دریافت: 

تواناد باعا  های حیاتی جهت توسعه پایدار شهری است که نگااه راهراردی باه من مایانرژی، یکی از زیرساخت: چکيده 

هااای یریعاای هااایی هونااون رونااد ت ییاارات اقلیواای جهااانی و فاجعااهقطعیتجوامااد در دوران عاادم موریتااا افاایای  

 ،رییی شاهریبینی شود. با وجود اهویت انرژی برای عولکرد بهینه شهرها، مالحظه شده است که هنگام برنامهپی غیرقابل

توجه نشده است. بدین منظور، پژوه  حاضر با هدف  ،موری انرژی و ایجاد بستری برای پایداری شهرهاچندان به مقوله تا 

است. پژوه  حاضار از نظار  شده موری انرژی شهری در شهر بوشهر انجامهای تا شناسایی، ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه

کارشناسان، معاونان  ساخته است. جامعه مماری این مطالعه شاملها، پرسشنامه محققروش گردموری داده و هدف، کاربردی

نفار از  56 ای استان بوشهر اسات کاهمنطقههای توزید نیروی برق، گاز و م  های اجرایی فعال در شرکتو مدیران دستگاه

شدند. روایی پرسشنامه از یریق اعتراار محتاوا و پایاایی من نیای از یریاق ملفاای  انتخا گیری هدفوند ها با روش نوونهمن

 سازی معادالت ساختاری با رویکرد حاداقل مربعاات جی ایها، از روش مدلوتحلیل دادهکرونراخ تأیید شد. به منظور تجییه

استفاده شده است. نتایج نشان دادند معیارهای حکورانی شهری، زیرساخت و منابد به ترتیب باه دلیال داشاتن باار عااملی 

تأکیاد  ،گیرندگاناز این رو ضروری است مدیران و تصویم ؛موری انرژی شهر بوشهر دارندتری را در تا بیشتر، نق  برجسته

 ها داشته باشند.تری را بر این ابعاد و مؤلفهو توجه بی 
 بوشهرسازی معادالت ساختاری، شهر ی، روش مدلشهر یداریپا ،یموری انرژتا  ،موری تا واژگان کليدی:

 JEL :Q01, Q56, N15, C38بندی  طبقه
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 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

انسان، تا  یاجتواع  و یجسو یازهاین حققامروزه، ت

 یانارژ یدارا یهااستمیس و برق  مصرف به حدود زیادی

 ی ازکا به ی تواندیم من نیمأ ت در اختالل که دارد یبستگ

 . (Mola et al., 2018)  شاود   ل ی تراد   اصلی افاراد   های ی نگران 

و ساالمت  کناونی، دارایای مدرن یایدن دربدین منظور، 

 ی،انارژ ریباه خخاا یو دسترسا  میایانملت اغلب با  کی

 ی،انارژ ییکاارانیی و  یانرژ دیتوز یهارساختیز ییتوانا

 National Infrastructure) شااودیماا  یریگاناادازه

Advisory Council, 2013) ،از  یکا ی ی،انرژ. بنابراین

 ییو روساتا یتوساعه شاهر جهت یاتیح یهارساختیز

  یافایا تواناد باامن مایباه  یدسترسکه ضرورت  است

روناد  از قریل ؛هاتیقطععدمامد در دوران وج 1موریتا 

 یعااا ییری هاو فاجعاااهی جهاااان یوااا یاقل راتییااا ت 

 .ی بیان گرددنیب یپ رقابلیغ 

در  (2019) 2و توسااعه یبازساااز یالوللاا نیانااک بب

از  نفار میلیاون 840تعداد دارد که هنوزگیارشی بیان می

ندارناد. ایان مماار در ساال  به برق  یدسترس مردم جهان

چییی در حدود یک میلیاارد و دویسات میلیاون  2010

تواند افیای  یا بهراود نفر بوده است. تریین این موارد می

موری در برابار توان ظرفیتی یک سیساتم از حیا  تاا 

هااای اناارژی را بااازگو نوایااد. مفهااوم تهدیاادات و اختالل

-یاع اجتوااا از قریااال؛  باااه لحاااار کااااربردموری تاااا 

 تیریو مد یمهندس ،یاقتصاد -یاجتواع  محیطی،زیست

موری در از مطالعاات، تاا  یبرخا  .، متفاوت اساتبحران

ارتراط و اشتراک من با مطالعات و  یاقتصاد اجتواع  حوزه

و  3مااتینررگر ،یانرژگفتوان در  .اندمطرح کرده نهادها را

 ییتواناا را سیساتم یرژموری انا تاا  (2015هوکااران )

اخاتالالت و امکاان  و مقابلاه باا ساتمیحفظ عولکارد س

 ساتمیس تیا ظرف  یافایا یاستفاده از فرصت مثرت برا

   .کنندتعریف می

 
1- Resilience 

2- International Bank for Reconstruction and 

Development 

3- Matzenberger 

، 2019در سااال  FM4 نهایاساااس گاایارش سااالبر

را  120رتره  یموری جهاناز نظر شاخص تا  رانیاکشور 

موری و تا  یشکنندگ یایکه گو دارد کشور 130 نیدر ب

بنابراین، ضروری اسات کاه تاوان  .تاس رانیا در فیضع

ایستادگی و بازیابی را در به یور عاام در ساطک کشاور و 

 خاص در سطک شهرها افیای  و بهرود داده شود. امروزه،

 رییا رشد، ت که  هستند سیستم پویا کیعنوان به هاشهر

زیااد اسات. بادین  انشا رامونیپ  طیمح ها ومن ییایو پو

 ساختن شهری کاه یتو ح افتنیدر توام جهان، منظور 

ها و مؤلفاه یمطلو  در توام تیکامل دارای وضع یوربه

 ها را بههوه من ی،عرارت به ایموری باشد های تا شاخص

اسات اماا  ریپذامکان ،ندرتبه ،صورت جامد پوش  دهد

هاا من تیریمادو  شهرها یشیو خ اراده، مننه مهم است

 شاهری موریتاا  هاایقابلیتدر جهت احصا و اجارای 

شاهر بوشاهر کاه باه  .(1396و هوکااران،  دالکاه) است

های عنوان مرکی استانی که از حیا  مناابد و زیرسااخت

. ساتینی مساتثنانرژی، بسیار غنی است نیی از این امار 

موری انرژی شاهری و های تا رو، شناسایی شاخصازاین

هاای ناد قابلیتتواها در این شهر میارزیابی و تحلیل من

موری انرژی شهری را در من بالفعل نواید. ایان تا  بالقوه

هاای پیشاین و پژوه  بر من است که با بررسی پژوه 

ها از حی  تجربای نواودن مفااهیم پوش  خالءهای من

هدف این پژوه ، احصا  ،لذاتئوریک، نوموری ایجاد کند؛ 

ز موری انارژی شاهری اهای تا و یکپارچه کردن شاخص

یریق بررسی مطالعات پیشاین و نیای تحلیال و ارزیاابی 

های من در سطک قلورو مکانی است که ایان ابعاد و مؤلفه

 ییشناساادر  رانیگمیو تصاو یانیربرنامهبه تواند میامر 

و  ترمگاهاناه واتیاهداف و اتخاخ تصاو یریگیپ  ها،اولویت

تر در مصارفکمجواماد نیی به فرایند حرکات باه ساوت 

 .  کوک کندمور انرژی و تا 

 

 

 
4- Factory Mutual Global 
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 پژوهش  پيشينه  -2
 خارجی پيشينهالف( 

 یمطالعه مارور کی(، در 2019) هوکاران و 1جس

و کاااربرد من در  یاناارژ موریتااا  تیاا قابل یبااه بررساا 

انتقاادات  و فیها و تعاارهیتوسعه نظر ،یانرژ یهاستمیس

ها و شااراهت نیموری و هونناا تااا  هیاا وارده باار نظر

 .پردازندیمطالعات م نیا یهاتفاوت

 یامطالعاااه در(، 2018) 2یو تودساااتن یموتاااان

 یفضاا یبارا را ساکیرو  یریپذبیمس ،یانرژ موریتا 

 موریتاا  یابیا ارز منهاا هادف. انادهردک یابیارز ی،شهر

های تحقیاق یافتاه. بود یمسکون یهاساختوان در یانرژ

 طیشارای، انارژ یباال مصرف لیدال از یکنشان داد که ی

 یهاساقف توان ازمی من بهروداست که برای  ییهواوم 

 استفاده کرد. یدیخورش کپارچهی

 موریتاا  یابیبه ارز ی،در پژوهش ،(2016) 3ویجیا

سازی معادالت ساختاری د مدلکریبا استفاده از رو یانرژ

 یانارژ موریتا نتایج نشان داد که . پرداخت یدر اندونی

درک  یباارا نفعااانیتااالش خ ؛تحاات تااأپیر پاانج عاماال

 ،یتاأمین انارژ نادایدرک فر ی، تاالش باراخود یازهاین

درک  یتالش برا ،یدرک امکانات تأمین انرژ یتالش برا

بااه من  یابیدساات یرفتااار باارا و یاناارژ مصاارف ییکااارا

 .  باشدیم

 یبررس باای در مطالعه ،(2016) 4اماگاتای و یفیشر

 یساع ،یشهر یانرژ موریتا  حوزه در مختلف مطالعات

 یارهاایمع ییشناساا ،یمفهاوم چاارچو  کیا  جادیا در

 یاجایا باا ارهاایمع نیا ا ارترااط نیهوننا  و ریییبرنامه

 موریتاا  یابیا ارز جهات در یمفهاوم چارچو  یاساس

ارا اه  یکردناد. در چاارچو  مادل مفهاوم یشهر یانرژ

 دیا با یشاهر یانارژ ساتمیس ک، بیان داشتند که یشده

 یو ساازگار یابیا جاذ ، باز ،ریییو برناماه هیته ییتوانا

 نادهیکه موکن است در م یبا هر نوع اختالل ییممتیموفق

 
1- Jesse  

2- Mutani and Todeschi 

3- Wijaya 

4- Sharifi and Yamagata 

 کیا  ها بیاان داشاتند کاهمنرا داشته باشد.  فتدیاتفاق ب

 در یهایژگیو یانرژ لحار به باید مورتا  یشهر ستمیس

 ایا  تیا مقرول ،یدسترسا  ای وصول تیقابل بودن، دسترس

 نانیایوعادم مختلاف طیشارا در را یمال توان و رشیپذ

 نیبا  ارترااط یبرقارار در یسع هوننین هامن. باشد دارا

 نیاا ا .کردنااد موریتااا  مختلااف ابعاااد و هاااییتوانا نیاا ا

هاا و ابعااد ییتوانا نیمرترط با ا موریتا اصول  ،پژوه 

 یارهاایمع منها نتیجه گرفتنددهد. یم کیرا توض یداریپا

 تیریماد ،رساختیز شامل ی؛شهر یانرژ موریتا  یاصل

 ینوودهااا و یشااهر یحکوراناا  ی،اراضاا  یکاااربر منااابد،

  است. یرفتار -یاجتواع 

 داخلی نهيش يپب( 

 بااهی، (، در پژوهشاا 1397)  نو هوکااارا یخیشاا 

شااهر موری هااای تااا ابعاااد و مؤلفااه لیاا و تحل یابیاا ارز

 یاز روش دلفا  ،انجاام پاژوه  برایپرداختند.  انکامیار

نفار از متخصصاان و  35 نیب یااستفاده شد و پرسشنامه

هاا شد و نظارات من دیتوز ،ارانیکام یامور شهر رانیمد

 ،یفرهنگا  -یاجتوااع  ،یزیستمؤلفه محیطهفت  در مورد

و  یتیریماد ،هازیرسااخت ،یکالرد -یختارسا ،یاقتصاد

. دیا گرد یمورجواد ی،نگا فره -یمموزشا  یهارساختیز

هااای مؤلفااه از من اساات کااه یپااژوه  حاااک جااهینت

و  نیانگیا بااالتر از م ی،فرهنگا  -یاجتواع  و زیستمحیط

 نیانگیا م .قارار دارناد نیانگیا کوتر از م ،گریمؤلفه دپنج 

 ،شاده ادیا مؤلفاه  هیا در کل ارانیموری شهر کامتا  یکل

از  بوده است که این نیی حااکی اریمع نیانگیاز م ترنییپا

من در برابار  یریپذبیو مسا  ارانیموری شهر کامتا عدم

 زلیله است.

 ی،( در پژوهشااا 1397)  و هوکااااران انیرضاااو

 یشهر یموری انرژتا  یابیارز یبرا ی راچارچو  مفهوم

. نتاایج ناد، ارا اه کردداریا به شاهر پا یابیدست به منظور

شامل  دیبا یشهر موریتا  یابیارز یکه ابیارهانشان داد

اپارات  کااه  یهاباشد که جنره ییهاو شاخص ارهایمع

را  داریا در جهات توساعه پا یوا یاقل راتییبا ت  قیو تطر

 مورد توجه قرار دهد.
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به ارزیابی و تحلیال  ،(1396)  و هوکاران یمرارک

 جیموری شهر کرمان پرداختناد. نتااهای تا ابعاد و مؤلفه

موری شااهر کرمااان در هوااه ابعاااد و تااا داد کااه نشااان 

از ساطک مطلاو   ترنییپاا ،کارشناساانها از نظار مؤلفه

 یموری کلتا  مقدار محاسره شده که ییوره ب ؛باشدیم

 براسااس تیا . در نهااساتکوتر از حد مرنا  62/2جامعه 

هاای مؤلفاه انیا از م مشخص شاد کاه ونیمزمون رگرس

بااا  یتیریمااد -یموری شااهر کرمااان، شاااخص نهااادتااا 

 یهاتااأپیر را باار شاااخص نیشااتریب 282/0بتااا  بیضاار

 هایشااخصساپس، موری شهر کرمان داشته اسات. تا 

باا  یو اقتصااد یاجتوااع  ،یطا یمح ،یکالرد -یرساختیز

 ،بیا باه ترت 216/0و 226/0، 230/0، 259/0بتاا  بیضر

 .اندموری شهر کرمان داشتهسهم را در تا  نیشتریب

بااا روش  ( در پژوهشاای1396) روزجاااهیف یشااکر

موری منایق شهر تحلیلی به بررسی مییان تا  -توصیفی

 ناااد کاااهبابااال در برابااار مخاااایرات محیطااای پرداخت

 31شاااخص و  16، چهااار بعاادای در قالااب پرسشاانامه

رسشانامه براسااس پ  383 زیرشاخص تنظایم گردیاد و 

ممااری  همدل کوکران به صورت تصادفی در میاان جامعا 

مورد مطالعه توزید شد. بارای بررسای مساا ل تحقیاق و 

گیری چنادمت یره از مدل تصویم ،هاتجییه و تحلیل داده

ها باا روش یک از شاخص هر استفاده و وزن معیار ویکور

در  . نتایج نشان دادنادمنتروپی شانول محاسره شده است

گاناه 62موری شاهری در مناایق بین ابعاد مختلف تاا 

وضاعیت ، شهر بابال، ابعااد کالرادی و ساپس اجتوااعی

درصاد  45تری دارند ولی باه یاور کلای حادود مناسب

و  موریتاا منایق مورد بررسی در شهر بابل دارای عادم

درصاد از مناایق از  24باشند و تنها موری پایین میتا 

 مور هستند.کامالً تا ها لحار شاخص

ی بارا یمفهاوم یمدل ،(1394)و عادلی  پورداداش

شاهر قایوین، ارا اه موری در ساطک تاا  یانیا م یابیارز

ها در ابعاد مختلاف و شاخص ارهایمع فیبا تعراند و کرده

 یانیا م ،ییفضاا -یکالراد و ی، نهاادیاجتواع  ،یاقتصاد

هاا من ناهیبا حاد به نیقیو یشهر موری در مجووعهتا 

 نیاز من است کاه در با  یحاک هاافتهی جیشد. نتا سهیمقا

باه لحاار  نیقیو یشهر مجووعه ،موریابعاد مختلف تا 

 ساپس ( وناهیدرصد فاصله از حاد به 48)با  یابعاد نهاد

 ،(ناهیدرصد فاصله از حد به 45)با  ییفضا -یکالرد ابعاد

 ریا به غ  ی،یها نشاخص نیدارد. در ب یترنامناسب تیوضع

 6 ریا و ز 65 یباال تیو جوع زنان تیجوع از دو شاخص

و مساحت مراکی اشت ال در بخا   یسال، از بعد اجتواع 

 سااایر یی،فضااا -ید کالرااداز بعاا  یصاانعت و کشاااورز

 ان،یا م نیا است. اماا در ا ترنییاپ  نهیها از حد بهشاخص

مرباوط  تیا به جوع وارستانیب یهاشاخص نسرت تخت

از  یاجتوااع  هیسارما ،ییفضاا -یموری کالردبه بعد تا 

وکااار مساااحت مراکاای کسااب ،یموری اجتواااع بعااد تااا 

و شاخص عولکرد  یموری اقتصاداز بعد تا  اسیمقبیرگ

 یتارنامناساب تیوضاع ی،ادموری نها از بعد تاا  ینهاد

 .رندیرییی قرار گبرنامه تیدر اولو دیدارند و با

 

 مبانی نظری   -3

از کلواااه  (Resilience) موریتاااا ریشاااه واژه 

Resilio ارتجاعی داشتن یا بازگشات  حالت به مفهوم که

،  عردالشااه و    )غیاپوناد به حالات گذشاته اسات، گرفتاه شاده  

( در مطالعاات 1973) 1( که نخستین بار هولینا 1394

چهاار دهاه  بی  ازگذشت  باکار برد. اکولوژیکی من را به

 واحااد، فیاا تعر هنااوز موریتااا  شاادن مفهااوماز مطرح

 باااسات. الرتاه  نشاده انیبمشخص و فراگیری برای من 

هاا نیای شاده اسات؛ مرور زمان این واژه وارد ساایر حوزه

و  ی شناس روان  ، ی علوم یریع  های امروزه در حوزه ای که گونه به 

 ،یو ساازمان یهاای شاهربحران تیریو نیی ماد یمهندس

موری در . تاا شده اسات موری کامالً شناختهمفهوم تا 

 شناسای بوم علوم مختلف مفااهیم و معاانی متفااوتی دارد. در  

موری؛ سرعت بازگشت سیستم به حالت اولیه تعریاف تا 

عنوان یک ویژگای اقتصااد موری اقتصادی بهشود. تا می

 (Dhawan & Jeske, 2006)در مطالعات شوک اسات 

و در واقااد واکاان  و سااازگاری خاتاای جوامااد در براباار 

 
1- Holling 
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 ،محیطیاقتصاااد زیساات درمخااایرات اقتصااادی اساات. 

تورکای شاده اسات  یداریا پا یدیا کل مفهاومبیشتر بار 

(Folke, 2006).  ها،یموری روناد تطاابق در ساختتاا 

را از تان   یبا منراد بیرگا  داتیتهد وات،یها، نامالضربه

(. در تعریفاای دیگاار، 1397مرا، نوایااد )شااریفبیااان می

 یجواماد محلا  یحاصال توانوناد یور عودهبهموری تا 

برابر مواجهاه باا بحاران و در  یرییی و ممادگبرنامه یبرا

پاسخ به من و از سار گذرانادن بحاران و کناار ممادن باا 

)پورحیدری و ولادبیگی،  باشدو متفاوت می دیجد طیشرا

پیشاین از قریال:  و مطالعاات فیارامارور تعا  با(. 1393

(، 2013) 2پیا و ارک (، سالگویرو2014) هوکاران و 1انگل

 تاوانیم( 2010و هوکااران ) 4فولاک ( و2013) 3فرومر

 کااه یرییاا را بااه شاارح مقاادار ت  موریتااا  یهااایژگیو

هواان کنتارل  ناهوننا  و کناد ولتواند تحیم ستمیس

کاه  یادرجاه یا دینوارا بر عولکرد و ساختار حفظ  یقرل

 یخاارج راتییا ت  به نسرت را شقادر است خود ستمیس

و  جاادیا ییتوانا ییو ن کند مجدد دهیسازمان و داده وفق

. در کااردخالصااه  ،و انطراااق  یریادگیاا  تیاا ظرف  یافاایا

 موری ارا ه شده است.، تعاریف دیگری از تا 1جدول 

 

 آوریمختلف تاب  فیتعار  -1جدول  
 منبع آوریی از تاب فیتعار

سااختار،  ،یاصال کاارکردو حفظ  راتییتحول ت  ،یبرای جذ  مشفتگ ستمیس کی تیظرف

 و بازخوردهای من است. تیهو
 (Ozel, B., & Mecca, 2014; 

Longstaff et al., 2010)    

 تیا ظرف ،موریمنایق مختلف شاهری اسات. تاا  رییپذبیموری برای درک مسمفهوم تا 

 است. خطر کیاجتواع برای انطراق در مقابل بروز  ایجامعه  کی
 (Beilin & Wilkinson, 2015; 

Prasad, 2008)  

توجاه نکتاه قابل .دهی مجادد من اساتبرای جذ  اختالالت و سازمان ستمیس کی تیظرف

ای باشد کاه عولکارد، سااختار، اصاالت و بازخوردهاا را حفاظ گونهبه راتییاست که ت  نیا

 .دینوا

(Folke et al., 2010; Chelleri & 

Olazabal, 2012) 

 ( Graziano & Rizzi, 2016)  و سازش با مشکالت به وجود ممده هست. یرو شدن با حادپه ناگهان روبه ییموری تواناتا 

رو شادن در برابار خطارات اجتواع باه هنگاام روباه ایجامعه  ستم،یس کی ییموری تواناتا 

مهام  یاساسا  یو محافظت و برگشت عولکردها و سااختارها یجهت مقابله، جذ ، سازگار

 شده است.جامعه تعریف

 (Lechner et al., 2016 ) 

حفاظ بازخوردهاا،  یبارا ییا جاذ  اخاتالالت و ن  یبارا یکیاکولاوژ یهامستیس تیبه ظرف

 .شودیایالق م ستمیس یالزم و خات یساختارهاو  ندهاایفر
 (Kutum & Al-jaberi, 2015 ) 

در مقابال  یعا یو بازگشات باه کاارکرد یر یدر تحول، جذ  خسارات درون  ستمیس ییتوانا

 است. خطرات محتول
(Oyang, 2014 ) 

 ( 1396ی و همکاران، زاده ملکعباداله ؛ 1396؛ دالکه و همکاران، 1392منبع: )رضایی،

 

موری رویکردی چندوجهی است. هنگام بررسی تا 

باا من باید ابعاد مختلف و اپرگذار بر من را در نظر گرفت. 

موری در علاوم مختلاف توساط تا  یتوجه به تعدد معنا

و  یاصااطالح در امااور شااهر نیاا محققااان، نوپااا بااودن ا

 یخاود دارا یبارا یطیهر مح نکهیا به با توجه نیهونن

 یتیریو مااد یکالرااد ،یاقتصاااد ،یاجتواااع  یهااایژگیو

و زماان  مکاان الح درطاصا  نیا فیتعر ،خاص خود است

ابعاااد و  . بنااابراین،متفاااوت خواهااد بااود ،مطالعااه مااورد

و  سااتین کسااانیمختلااف  یهاااطیمن در مح یارهااایمع

سانج   یرا بارا یحاوزه ابعااد مختلفا  نیپژوهشگران ا

 (. 1397اند )شیخی و هوکاران، ان کردهبیموری تا 

1- Engle 

2- Salgueiro and Erkip  

3- Frommer 

4- Folke 
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 ،ینهااد(، از معیارهای 2013و هوکاران ) 1تارنرول

 ،یانسااان ،زیسااتمحیط ،یاجتواااع  ،یفرهنگاا  ،یاساا یس

موری، اسااتفاده ی باارای مطالعااه تااا کالراادی و اقتصاااد

موری را از شا  (، تا 2014و هوکاران ) 2کردند. مکلین

ارترایاات ماردم، اقتصااد،  ،یدان ، شارکه اجتوااع بعد؛ 

بررسی نوودند. در مطالعه رز و  هازیرساختیی و حکوروا

 ،یاقتصاد ،یاجتواع (، به ابعادی هونون 2014) 3برکس

زیست، توجاه شاده اسات. و محیط ،هازیرساخت ،ینهاد

موری را از منظر معیارهای (، تا 2014و هوکاران ) 4کاتر

و  هازیرسااخت -مسکن ،ینهاد ،یاقتصاد ،یاجتواع کلی 

و  5اند. تورکی جویرینمورد مطالعه قرار داده زیستمحیط

 ،یاجتوااع  ،یکالردبر ابعادی هونون  ،(2012هوکاران )

هوکاااران و  6پیکااتی اساات. عاا ییری و نهاااد ،یاقتصاااد

کاه  دست یافتند( در پژوه  خود به این نتیجه 2013)

 ی،اجتوااع  ساتمیسبار محاور به  شتریب موریمرح  تا 

 متوایل است. داریپا تیریو مد یطیمح -ستیز

 یانارژ یکنندگان اصالمصارف ،کاه شاهرها منجا از

 ،هااعولکارد ماؤپر من یبرا یتداوم خدمات انرژ ،هستند

 مهام یهاسکیاز ر یکی نکهیا به توجه بااست و  یضرور

 تاأمین لاذا ؛است یانرژ سکیر ی،اقتصاد یهاتیفعال در

 شاوار باه کشاورها مهام موضاوعات از یکی یانرژ منابد

بااه ی دسترساا . (Matsumoto et al., 2018) رودیما 

 داریا های رفااه و توساعه پاترین جنرهاز مهم یکی ی،انرژ

 یو ناوع انارژ ساطک کاه ایگوناهبه؛ جوامد مدرن است

زیست و رفاه تنها بر اقتصاد، محیطمورداستفاده شهرها نه

اپرگذار اسات.  ییشهرها ن گریشهروندان بلکه بر ساکنان د

وابساته  یلیهای فسا شادت باه ساوختشهرها به امروزه

باا توساعه  مییور مساتقباه یانارژای که گونههستند به

کشاور مارترط  کیا  یاجتواع و  محیطیزیست ،یاقتصاد

لحاار  باه. (Chalvatzis & Ioannidis, 2017)اسات 

 
1- Turnbull 

2- Maclean 

3- Ross and Berkes 

4- Cutter 

5- Joerin 

6- Pickett 

 در مومادایور باه یانارژ یشهرها بارا یتقاضا ،یاقتصاد

 یهای انارژنوسانات قیوت هرگونهلذا  ؛است  یافیا حال

هاای و فعالیت روزانه شهروندانی شود که زندگباع  می

 ،محیطیزیسات دگاهیا . از دشاود داریا ناپا هاامن یصنعت

و از  اندوابسته یلیهای فسشهرها به سوخت یور عودهبه

 یجولااه انتشااار گازهااا از من یطاا یمح یاپاارات منفاا 

 دگاهیا برناد. از درنج می احرارت و هو ی، ملودگیاگلخانه

تواناد می یهرگونه اخاتالل در تاأمین انارژ یین یاجتواع 

 قیاا از یر دیاا تول نیاز مااردم و هونناا  یادیاا تعااداد ز

 نظار ییساو ازیر قرار دهد. را تحت تأپ تأمینهای زنجیره

مصارف  یشهر تیجوع  یرود با افیایانتظار م نکهیا به

تر مساا ل جادی نیا مطوئناً ابد،یدر شهرها ادامه  یانرژ

باا  (Sugahara & Bermont, 2016).د خواهد باو یین

در کاانون  یانارژ که گفت توانیم مذکور لیتوجه به دال

 بهراود یبارا ییا ن پژوهشگرانقرار دارد و  یشهر یداریپا

 جاادیا جهتدر  یگذارهیسرماهوواره بر  شهرها، یداریپا

در جهاان  ینیشهرنشا ادامه  با. اندداشته تأکید موریتا 

 وها شاوک معرض درشهرها  ،یو رشد منایق شهر امروز

 تیا با توجه به اهو لذا. رندیگیقرار م یشتریب هایبحران

 شاهرها در کاه رودیانتظار ما  یمل یدر اقتصادها شهرها

 ی، برخا حال نیا کنند. با فایا ینق  مهو یحوادپ نیچن

و قادر باه مقاومات  دارند یکوتر یریپذبیاز شهرها مس

مدت ییوالن یو فشارها کنندهپراتیبی هادر برابر شوک

 ینوظهور یهاسکیر با یانرژ بخ  نیبر اعالوه هستند.

 دیشاد راتییا ت  و حاواد  ،یتکنولوژ اختالالت هونون

 و شاهروندان یمگااه و ینگرانا  نیهوننا  و ییهوا و م 

  ی ها رساخت ی و استفاده از ز  ی ساز ی بوم  به  راجد  کنندگان مصرف 

خطارات  نیا گذشاته، ای هاساال رو است. درهروب یانرژ

 نیبا  رابطاه وهیباه شا  یبر بخا  انارژ یاندهمیاپرات فی

از م ،  متقابل استفاده انسان ی)وابستگ غذا و م  و یانرژ

 و ساالمت ط،یکاه بار اقتصااد، جامعاه، محا  یغذا و انرژ

 ییهاوا و م  دیشاد یدادهایا رو ،(گاذاردیم تأپیر پروت

 خطارات( و یفصالریغ  ایا  رمعواولیغ  ی،یممفاجعه دی)وقا

 ها،زیرساااخت مااانور یباارا یتهاااجو)اقاادامات  یرریسااا
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 و یوتریکاااامپ یهاشااارکه ،یایالعاااات یهاساااتمیس

   . (Mutani & Todeschi, 2018)است   داشته ( ها دستگاه 

 ی،راموری شهاا تااا  زمینااهمطالعااات در  یبررساا 

 مورتاا  یشهر ستمیس کیاست که  تیواقع نینشانگر ا

، 1باودن دساترس در یهاایژگیو یادبا یانارژ لحاار به

و تاوان    3، مقرولیات یاا پاذیرش 2ی دسترسا   یا قابلیت وصول 

  باشاااد   دارا ایوینان  را در شااارایط مختلاااف عااادم   4ماااالی 

(Sharifi & Yamagata, 2016) . باودن، دسترس در 

  های رسااخت ی ز   و   ی انرژ   ر ی خخا   و   منابد   ی کاف   ر ی خخا   وجود   نشانگر 

  اساات یاناارژ خاادمات بااه هااامن لیترااد یباارا مناسااب

Sovacool & Mukherjee, 2011)  Sovacool, 2011; ) .

پذیری یا قابلیت وصول به اهویات نیدیکای فضاایی  دسترسی 

.  ( Kruyt et al., 2009)   دارد   شااره عرضه و تقاضاای انارژی ا 

 و تیکو لحار)از ی انرژ خدمات عادالنه دیتوز ،نیهونن

 شااودمی منجاار جامعااه یاعضااا هوااه بااه را( تیاا فیک

(Sovacool, 2011) .بادان نیای باودن صارفه به مقرون 

 تاأمین یبرا دیبا خانوار که یدرممد سهم که است یمعن

 کیا  از  یب دینرا ،کنند صرف خود یانرژ هیاول یازهاین

 ,Sovacool & Mukherjee, 2011 باشد خاص مستانه

Narula, 2014, Sharifi & Yamagata, 2016) 
Sovacool, 2011;.) انتقال  د،یتول اییبعد به کار نیمخر

 باههوناون  یشامل موارد که اشاره دارد یانرژ دیو توز

 ،یانارژ یهاستمیس محیطیزیست اپرات رساندن حداقل

 بااا محیطیزیساات مخااایرات یناسااازگار از یریجلااوگ

 یساازمان و یاجتوااع  مواناد رفاد و یانارژ یها ستمیس

 ,.Ang et al) شاودیمی نومور و یمورفن رشیپذ یبرا

2015; Narula, 2014). تحقق کامل نیبه منظور تضو 

 یانارژ ساتمیسموری، ی و تاا داریمرترط با پا بعدچهار 

و  یابیا جاذ ، باز ،ریییو برنامه هیته ییتوانا دیبا یشهر

که موکن است  یبا هر نوع اختالل ییممتیموفق یسازگار

ایان اخااتالالت  .را داشااته باشاد فتادیاتفااق ب نادهیدر م

و  یاجتوااع  ،محیطیزیست ،یاقتصاد یهاشوکتواند می

، چاارچو  1باشاند. شاکل  مایمن یفشاارها ایا  ینهاد

 دهد.موری انرژی شهری را نشان میمفهومی تا 

 

 

 

 آوری انرژی شهری چارچوب مفهومی تاب  -1 شکل

   (Sharifi & Yamagata, 2015)منبع: 
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 شهریآوری انرژی تاب

 زیرساخت شهری

 منابع

 کاربری اراضی شهری و مورفولوژی

 حکمرانی شهری

 رفتاری -اجتماعی

موری، باید اقادامات برای ایوینان از پایداری و تا 

ایوینان در مینااده و احتیااایی جهاات تشااخیص عاادم

جلوگیری از خطرات احتوالی ناشی از دسترسی اندک به 

 منابد انرژی، صورت گیرد. 

یشاینه تجربای پاژوه  و نیای ی پ بررس به با توجه

مرانی نظری تحقیق و نیای باا تأکیاد بیشاتر بار مطالعاه 

موری انارژی (، ابعاد اصالی تاا 2016شریفی و یاماگاتا )

مدیریت منابد، کاربری اراضای،  ،شهری شامل؛ زیرساخت

رفتااری احصااء  -های اجتواعیحکورانی شهری و جنره

موری انرژی شهری باه ، نوایانگر ابعاد تا 2شدند. جدول 

 ها است. های منهوراه مؤلفه

 

 آور انرژی  یک سيستم تاب  -2جدول

 آوری انرژی شهریتاب 

 ❶در دسترس بودن  ❷دسترسی یا قابلیت وصول  ❸توان مالی ❹مقرولیت یا پذیرش 

 حکورانی شهری 

 ❹❸❷❶ یاب ینظارت و ارز •

 ❹❸❷❶ یمگاه  یافیا یو ارترایات برا مموزش •

 ❹❸❷❶ یسازمان  نیب  هاییهواهنگ •

 ❹❸❷❶ یو پشتوانه قانون  چارچو  •

 زیرساخت شهری

 ❹❷❶ سربار و ...( یهاکابل ،ینیزمری)ز یانرژ هینوع خطوط ت ذ •

 وریبهره  یدر جهت افیا یو نومور یمورفن یریکارگهب  •

 ❹❸❷❶یانرژ

 یاز منابد انرژ حفاظت •

 ❹❸❷❶ایپو یبندقیعا •

 رفتاری-اجتواعینوودهای 

 ❹❸❶ اندازه خانوار •

 ❹❸❶ جوییفرهن  صرفه •

 ❹❸❶ مصرف یالگو •

 

 منابد

 ❹❶یشدت انرژ •

 ❹❶پسواند تیریمد •

 ❹❸❶مصرفکم لیاز وسا استفاده •

 ❹❶برای تولید م  و غذا کارممد یهااز روش استفاده •

 مورفولوژیکاربری اراضی شهری و  

 ❹❸❶نیاستفاده متناسب از زم •

 ❹❸❷❶یشهر یمورفولوژ •

 ❹❸❷❶یشهر هندسه •

 ❹❸❶منفعالنه ییراح •

   (Sharifi & Yamagata, 2016; Mutani & Todeschi, 2018)منبع: 

 
گااردد، مشاااهده می 2گونااه کااه در جاادول هوان

مؤلفاه اسات.  19بعد و  5موری انرژی شهری؛ شامل تا 

های رفتااری، مؤلفاه -بعد نوودهای اجتواعی ، برای مثال

جویی و الگوی مصرف را دربر اندازه خانوار، فرهن  صرفه

توان چاارچو  گیرد. با توجه به مطالب بیان شده میمی

 ترسیم کرد. 2مفهومی پژوه  را به صورت شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش  -2شکل
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 روش تحقيق  -4

ایاان پااژوه  از نظاار هاادف، کاااربردی و از حیاا  

دست موردن ایالعات اولیه برای ارزیابی و تریین مادل به

مفهومی پاژوه ، از ناوع توصایفی و از نظار گاردموری 

ها به دلیل استفاده از پرسشانامه، از ناوع تحقیقاات داده

ساخته با ییف پیوایشی است. از یریق پرسشنامه محقق

هاا از جامعاه موری دادهبه جواد تایی لیکرت، نسرتپنج

هدف، اقدام شد. پرسشنامه میبور از یریق پیشینه نظری 

و تجربی موضوع پژوه ، یراحی گردید. این پرسشنامه؛ 

های شامل دو بخ  است کاه در بخا  ابتادایی، ساؤال

های مرباوط باه شناختی و در بخ  دوم، ساؤالجوعیت

 19ها مورده شاده اسات کاه خاود شاامل سنج  گویه

سؤال است. برای تعیاین روایای پرسشانامه پاژوه ، از 

روش اعترار صوری اساتفاده گردیاد. بارای ایان منظاور، 

پرسشنامه یراحای شاده در اختیاار تعادادی از اسااتید 

رییی شاهری، دانشگاه در رشته اقتصاد، مادیریت، برناماه

های اجرایاای مسااتقر در ماادیران و کارشناسااان دسااتگاه

هاا قرار داده شد و از هار یاک از منقلورو مکانی تحقیق 

خواسته شد تا نظر خود را در مورد روایی پرسشنامه بیان 

موری نظاارات، پرسشاانامه نهااایی، کننااد. پااس از جوااد

یراحی گردید. برای سانج  پایاایی پرسشانامه نیای از 

روش ملفای کرونراخ استفاده شاده اسات. ضاریب ملفاای 

پرسشاانامه، ابعاااد  و کاال یباارا شاادهکرونراااخ محاسااره 

، میایان ملفاای محاساره شاده را 3محاسره شد. جادول 

 دهد.نشان می

 

 مقدار آلفای کرونباخ برای متغيرهای پنهان  -3جدول

 آلفای کرونباخ  تعداد گویه ارهايمع

 91/0 4 زیرساخت شهری

 82/0 4 منابد

 74/0 4 کاربری اراضی شهری و مورفولوژی

 88/0 4 حکورانی شهری

 96/0 3 رفتاری -اجتواعی

 95/0 19 موری انرژی شهریتا 

 

دهد، مقدار ملفاای نشان می 3گونه که جدول هوان

 7/0کرونراخ به ازای توامی مت یرهای پنهاان، بیشاتر از 

محاسره شاد کاه حااکی از پایاایی مطلاو  پرسشانامه 

مورداسااتفاده در ایاان پااژوه  اساات. در ایاان پااژوه ، 

 رانی، معاونااان و ماادجامعااه مماااری؛ شااامل کارشناسااان

 یتوزیاد نیارو هایشارکتهای اجرایی فعاال در دستگاه

اسات. در ایان  اساتان بوشاهر ای، گاز و م  منطقاهبرق 

پژوه  برای انتخا  اعضای نووناه، از معیارهاای دانا  

اده شاده اسات کاه باه روش تجربی و ضونی افراد، استف

نفاار انتخااا  شاادند. باارای  56گیری هدفونااد، نوونااه

ها در این پاژوه ، از مادل معاادالت وتحلیل دادهتجییه

اساتفاده شاده  ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جی ی

 است.

 

 های پژوهشیافته  -5

های پژوه ، از ممار توصیفی برای برای تحلیل داده

، ایالعاات 4ستفاده شد. جدول شناختی اتحلیل جوعیت

 شناختی پژوه  را نشان داده است. مت یرهای جوعیت
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 شناختیاطالعات متغيرهای جمعيت -4جدول

 درصد تعداد - درصد تعداد -

 سابقه کاری جنسيت

 1/32 18 سال 10کوتر از  1/66 37 مرد

 4/46 26 سال 20تا 10 9/33 19 زن

 4/21 12 سال 20بیشتر از  تحصيالت

 سن 1/16 9 دیپلم

 5/62 35 سال 40کوتر از  25 14 کارشناسی

 1/32 18 سال 50تا  40 6/53 30 کارشناسی ارشد

 4/5 3 سال 50بیشتر از  4/5 3 دکتری

 

دهندگان باه پاساخ تیا اکثر ،4 جادول باه توجه با

 40سان کوتار از  ،مرد تیجنسپرسشنامه این پژوه ، 

 ماادرکو  سااال 20 تااا 10 نیباا  یکااار سااابقهسااال، 

هاای ، توصایف داده5ارشد دارناد. در جادول یکارشناس

موری ی تاا ارهاایمعنوونه ممااری باه ازای هار یاک از 

 انرژی، محاسره شده است. 

 
 آوری انرژی شهری های ابعاد تاب توصيف داده  -5ل جدو

 کشيدگی چولگی انحراف معيار ميانگين حداکثر حداقل تعداد  معيارها

  یشهر رساختیز

56 1 5 

64/3 998/0 122/1- 611/0 

 545/0 749/0 825/0 48/3  منابد

 -484/0 363/0 737/0 2  یمورفولوژ و یشهر یاراض یکاربر

 -227/0 -252/0 87/0 6/3  یشهر یحکوران 

 432/0 -893/0 79/0 75/3  یرفتار -یاجتواع

 092/0 -771/0 76/0 51/3  موری انرژی شهریتا 

 

در ادامه، برازش مدل مفهومی پژوه  باا اساتفاده 

از روش معادالت سااختاری باا رویکارد حاداقل مربعاات 

این مطالعه، از دو  1است. مدل انعکاسیجی ی انجام شده 

تشاکیل شاده اسات. باه  ساختاری،گیری و بخ  اندازه

معیاار پایاایی  از گیری،بخ  اندازه پایایی بررسی منظور

کرونراخ و بارهای عاملی، استفاده  ملفای ترکیری و ضریب

 
1 . Reflective 

شده است. حد مطلو  دو معیار نخست، مقداری بیشاتر 

 5/0ار بار عااملی، بای  از است و حد مطلو  معی 7/0از 

، مقاادار 6(. جاادول 1393باشااد )داوری و رضااازاده، می

قابال دهاد. پایایی ترکیری و ملفای کرونرااخ را نشاان می

خکر است که گویه )مؤلفه( اندازه خانوار باه دلیال معنای 

 دارا نرودن بار عاملی من، از مدل حذف گردید.
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 گيریپایایی مدل اندازه  -6ل دوج

 پایایی مرکب آلفای کرونباخ  بار عاملی  گویه متغيرهای پنهان

 یشهر رساختیز

Q1 88/0  

91/0  94/0  
Q2 92/0  

Q3 89/0  

Q4 86/0  

 منابد

Q5 67/0  

82/0  88/0  
Q6 85/0  

Q7 81/0  

Q8 89/0  

 یمورفولوژ و یشهر یاراض یکاربر

Q9 79/0  

74/0  83/0  
Q10 62/0  

Q11 84/0  

Q12 72/0  

 یشهر یحکوران 

Q13 87/0  

88/0  92/0  
Q14 81/0  

Q15 89/0  

Q16 85/0  

 یرفتار -یاجتواع
Q17 97/0  

96/0  98/0  
Q18 98/0  

95/0 - موری انرژی شهریتا   96/0  

 

های مشخص است، مدل 6گونه که در جدول هوان

گیری ایاان مطالعااه، از پایااایی دروناای مطلااوبی اناادازه

برخوردار هستند. در اداماه، باه منظاور سانج  روایای 

 معیااربا  های روایی هوگراگیری، از روشهای اندازهمدل

واگارا باا مقدار میانگین واریانس استخراج شده و روایای 

، مقادار 7استفاده شده است. جادول  رالرک -رنلوف اریمع

میانگین واریانس اساتخراج شاده را باه ازای مت یرهاای 

دهد. مقدار این معیاار بارای پنهان مرتره اول را نشان می

افایار یور مساتقیم از نرممت یرهای پنهان مرتره اول باه

 حد مطلو  است.  5/0استخراج شد که مقدار بیشتر از 

 

 روایی همگرا برای متغيرهای انعکاسی   -7ل جدو

 ميانگين واریانس استخراج شده تعداد گویه هامقوله

 79/0 4 یشهر رساختیز

 65/0 4 منابد

 55/0 4 یمورفولوژ و یشهر یاراض یکاربر

 74/0 4 یشهر یحکوران 

 96/0 2 یرفتار -یاجتواع
 

تر بودن مقادیر محاسره شده بارای با توجه به بیرگ

تاوان نتیجاه ( می5/0شان )بی  از معیارها از عدد مالک

گیری از روایای هوگرایای مناساب گرفت که ابیار انادازه

های برخوردار اسات. در اداماه، روایای واگارا بارای مادل

 ادعااا الکاار -فورناال معیااااارگیری محاسااره شااد. اناادازه

روایای هوگارای هار مؤلفاه بیشاتر از  جاذرکاه  کندمی

 هاای دیگار باشادباا مؤلفاه حداکثر هورستگی من مؤلفه

مااتریس فورنال و  8(. جادول 1393)داوری و رضازاده، 

 دهد.الکر را نشان می
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 الکر   -ماتریس روایی واگرا فورنل   -8ل جدو

 ی شهریحکمران منابع  یرفتار -یاجتماع یاراض یکاربر شهری  رساختیز هامقوله

 - - - - 88/0 ی شهر رساختیز

 - - - 742/0 7/0 کاربری اراضی

 - - 98/0 44/0 76/0 یرفتار -یاجتماع

 - 806/0 74/0 75/0 81/0 منابع 

 86/0 8/0 74/0 71/0 8/0 ی شهریحکمران

 

گیری، نوبت به بررسی های اندازهپس از تأیید مدل

رساد. بخ  ساختاری از مدل انعکاسی ایان مطالعاه می

باارای باارازش بخاا  ساااختاری، از سااه شاااخص مقاادار 

، ضریب تعیین و ضاریب مسایر بارای tضرایب معناداری 

شود. اولین شااخص برازش مت یرهای پنهان استفاده می

شاااخص ضااریب  باارای بررساای باارازش ماادل ساااختار،

قادر مطلاق ضارایب معنااداری باین  است. tداری معنی

بیشاتر  96/1توامی مت یرهای پنهان مرتره اول از مقدار 

است که این موضوع، حاکی از معنادار باودن مسایرها در 

 بیضارامقادار ایان  ،1باشاد. نواودار مدل ساختاری می

را برای تواامی مت یرهاای پنهاان مرتراه اول،  یمعنادار

 دهد.می نشان

 

 
 رها يمتغ  نيب ی معنادار ب یضرا مقدار -1نمودار 
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دومااین شاااخص، باارای بررساای باارازش ماادل 

ساختاری، ضرایب تعیاین مرباوط باه مت یرهاای پنهاان 

زای مدل است. این شاخص، بدین مفهوم است کاه درون

مستقل در کل، چه مییان از ت ییرات مجووعه مت یرهای 

اند، تریین کنند. در صاورتی کاه مت یر وابسته را توانسته

این شاخص، از عدد یک، کسر گردد، عدد به دست ممده، 

دهنده مییان خطای مدل در تریین مت یار وابساته نشان

دهنده امکان وجود ساایر واقد این ضریب، نشان است؛ در

ای کننادهگر یاا تعدیلمداخله مت یرهای مستقل و احیاناً

اند. ساه مقادار است که به نحوی در مادل، مورده نشاده

عنوان مقدار ماالک بارای مقاادیر به 67/0و 33/0، 19/0

توجه ضریب تعیین، توصیف شاده ضعیف، متوسط و قابل

زا تحت تأپیر تعداد است. ولی چناننه مت یر مکنون درون

 1/0باشد؛ مقدار مالک زا قرار داشته معدودی مت یر برون

نیی برای ضاریب تعیاین، قابال پاذیرش اسات )داوری و 

(. هوننین سومین شاخص برازش مادل 1393رضازاده، 

ساختاری، مقدار ضارایب مسایرهای مادل اسات. مقادار 

برای این شاخص، حد مطلو  است. نوودار  5/0بیشتر از 

افیار را برای مقدار ضریب تعیین و ضریب ، خروجی نرم2

گوناه کاه دهد. هوانیرهای مدل ساختاری، نشان میمس

مشاخص اسات، مقاادار ضاریب تعیااین و ضاریب مساایر 

محاسره شده برای مدل ساختاری تحقیق، بای  از حاد 

مطلو  تعیین شده است که این مناساب باودن بارازش 

 کند.  مدل ساختاری را تأیید می

رازش مدل ساختاری معیارهای ب 9جدول هوننین 

دهاااد.نشاااان می ،را باارای مت یرهاااای پنهاااان مااادل

 

 
 ی در مدل ساختار ريمس  ب یضرا ری مقاد -2نمودار 
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 برازش مدل ساختاری مربوط به متغيرها -9جدول 

 

 

گیری و سااختاری، های انادازهپس از برازش مادل

رساد. معیاار مورداساتفاده نوبت به برازش کلی مادل می

است. به منظاور  GOF1برای برازش کلی مدل، شاخص 

محاسره این معیار، ابتدا مقادیر اشتراکی و ضرایب تعیین 

دست مورده شاد. ساپس، باا جاذر برای سازهای مدل به

برابار  GOFهاا، مقادار من ضار  میاانگینمقدار حاصل

 محاسره گردید. 77/0

 

 گيری و پيشنهادنتيجه  -6

 داریا رفااه و توساعه پا یهاترین جنراهاز مهم یکی

ای کاه گوناهبه ؛اسات ، دسترسی به انارژیجوامد مدرن

تنها بر اقتصااد، مورداستفاده شهرها نه یو نوع انرژ سطک

 گاریزیست و رفاه شاهروندان بلکاه بار سااکنان دمحیط

 یتقاضاا ،یاقتصاادلحاار  باهاپرگذار اسات.  ییشهرها ن

؛ اسات  یافایا حاال در مداومیور به یانرژ یشهرها برا

شاود کاه باع  می یانرژ یهاوتینوسانات ق هرگونه ،لذا

 هاامن یصانعت یهااتیروزاناه شاهروندان و فعال یزندگ

 ی،شاهر تیا جوع  یبا افیا یی دیگر،سو از. شود داریناپا

با توجه به نیی باالتر خواهد رفت.  در شهرها یمصرف انرژ

 یداریا در کاانون پا یانرژ که گفت توانیم مذکور لیدال

 یداریا پا بهراود یبارا یین پژوهشگرانو  قرار دارد یشهر

 ،موریتاا  جاادیا بارای یگذارهیسرماهوواره بر  شهرها،

شناساایی پاژوه ،  نیا از انجاام ا هدف. اندداشته تأکید

 کیا  یراحایو  یشاهر یموری انرژتا  معیارهای اصلی

 از پاس. باوددر شهر بوشاهر من  یبرا یچارچو  مفهوم

 قلوارو نهیزم در یتجرب و ینظر اتیادب مطالعه و یبررس

 
1 Good of Fitnees 

 موری انرژی شهری شاامل؛و ابعاد تا  هامؤلفه ،یموضوع 

 یحکورانا  ی،اراضا  یکااربر مناابد، تیریماد ،رساختیز

. دیا گرد، شناساایی یرفتار -یاجتواع  ینوودها و یشهر

 نیباا  در و ییراحاا  ،ساااختهمحقق پرسشاانامه ادامااه، در

 باا سپس. شد دیتوز هاداده یمورجود برای نوونه یاعضا

 حاداقل کاردیرو باا یسااختار معادالت استفاده از روش

 نیا یهاافتهی. ندشد لیوتحلهیتجی های، دادهجی  مربعات

معیارهااای حکوراناای شااهری و پااژوه  نشااان داد کااه 

زیرساخت به دلیل دارا باودن باار عااملی بیشاتر، نقا  

موری انارژی شاهری دارناد؛ لاذا باه تری در تا برجسته

اران مرترط با قلورو موضوع تحقیق، گذمدیران و سیاست

پاذیر نواودن انارژی گردد که جهات انعطافپیشنهاد می

ی حکورانای شاهری و نیای هامؤلفاهشهری، به ترتیب بر 

و توجه بیشتری داشته باشاند.  دیتأکزیرساخت و منابد، 

توانند بار عولیااتی در بح  حکورانی شهری، مدیران می

 و چاارچو نیای  و ارترایاات و مموزشی هامؤلفهنوودن 

ی به دلیال دارا باودن باار عااملی و قادرت قانون پشتوانه

بیشتری داشاته باشاند. در ایان  دیتأکگری باالتر، تریین

مموزش و ارترایات، ماوارد زیار  مؤلفهراستا جهت بهرود 

 شود:  پیشنهاد می

های مموزشای مارترط و کارگاه هادورهبرگیاری  -

ی مگاااه  یافایا یبارا  بارای موری انارژیباا حاوزه تاا 

 کارکنان

کاااربردی در  -های مموزشاایبرگاایاری برنامااه -

 ها با تأکید خاص بر صدا و سیوارسانه

تولید و اشاتراک محتاوای تصاویری در فضاای  -

 ی بیشتر بر مردم مگاه  یافیامجازی با هدف 

 آزمون مسير متغيرهای پنهان

 2Rضریب تعیین tمعناداری  ضریب مسیر زابرون زادرون

 موری انرژیتا 

 

 86/0 3/52 93/0 یشهر رساختیز

 85/0 4/56 92/0 منابد

 73/0 7/39 85/0 یاراض یکاربر

 88/0 08/124 94/0 یشهر یحکوران 

 71/0 8/24 84/0 یرفتار -یاجتواع
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سااازی از یریااق هوکاااری تأکیااد باار فرهن  -

 نهادهای مرترط با تأکید ویژه بر مموزش و پرورش. 

هااای قااانونی هوننااین در زمینااه بهرااود چارچو 

 سااختار مرترط به حکورانی شهری پیشانهاد باازیراحی

ی در امنطقاه تیریماد و بهراود یمحلا  نایحکورا نظاام

گردد. در بح  زیرسااخت موری انرژی ارا ه میزمینه تا 

گری، بر نیی ضروری است به دلیل باال بودن قدرت تریین

ی تورکی بیشاتری نومور و یمورفن یریکارگهبهای مؤلفه

های تولید و توزیاد باا شود. بدین منظور، توجه به شرکه

هاای خورشایدی و موری باال هونون احادا  نیروگاهفن

جهاات تولیااد اناارژی  کیاا فتوولتا  هااایاسااتفاده از پانل

شاود. موری پیشانهاد میبا هدف تاا  خورشیدی و پاک

، دولات مکلاف اسات برناماه ششامقانون  50یرق ماده 

 تیااا و پاااک بااا اولو ریدپااذیتجد یهاااروگاهیسااهم ن

( باا یو خاارج ی)داخلا  یردولتا یبخا  غ  یگذارهیسرما

قانون  یاجرا انیتا پا را یداخل تیحداکثر استفاده از ظرف

؛ لاذا برق کشور برساند تیدرصد ظرف 5برنامه به حداقل 

گردد مدیران محلی از ایان ظرفیات باالقوه، پیشنهاد می

 استفاده نوایند.

 هار ضاروری اسات کاه اجاراینکته  نیبه ا توجه

 باا معضاالت زیاادیاسات  موکنمدلی در دنیای واقعی 

 ،یدر مطالعاات متا  که گرددیم شنهادیپ  لذا، هوراه باشد؛

مواند فراروی هر یک از معیارهای بیان شاده را  نیمحقق

 نیهوننها را ارا ه کنند. ی و راهکارهای غلره بر منواکاو

 یوزنا  چیپژوه  ه نیکار رفته در اهروش ب کهیی از منجا

 باه لذا ؛دهدیدست نوهب انرژی موریتا  معیارهای یبرا

گیااری از کااه بااا بهره گاارددیم شاانهادیپ  پژوهشااگران

سانجی ، باه اهویتارهیچنادمع یریگمیتصاو یهاروش

 .  بپردازند ها نییابعاد و مؤلفه

 

 منابع   -7

  (.1393. )نیالااادبرهانی،  گیولااادب  ؛غالمرضاااا  ،ریدیااا پورح

ی بااه انضااوام درمماادی باار  ملاا  یالیام :موری بحرانتا 

بازنگری و ارتقای قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران  

تهااران: انجواان علواای ماادیریت بحااران ایااران،   کشور.

 شرکت مرویج ایرانیان.

  یهاتی(. سنج  ظرف1394)  .نبیز  ی،عادل؛  هاشم ،پورداداش

  تیریماادنشااریه . نیقاایو یموری در مجووعه شهرتا 

 .84-73،(2)4  ،بحران

معااادالت   یسااازماادل (.1393. )مرش ،رضااازاده ی؛عل ،یداور

انتشااارات جهاااد   تهااران: .PLSافاایار بااا ناارم یساختار

 ی.دانشگاه

ی، احوااد.  وندیشاه؛ نیحس ،یگیمحسن ب پوره ؛دالکه، حسن

در منااایق   یموری اجتواعتا  یانیسنج  م (.1396)

  ینهادهااا  یشناساا جامعااه  نشااریه.  اصاافهان  یشااهر

 .259-227(،  9)4ی،  اجتواع

و    یموری اقتصااادتااا   یابیاا ارز  (.1392. )محودرضااا  یی،رضااا

  مطالعااهی عاا یدر براباار سااوانک یر یجوامد شهر ینهاد

نشااریه ماادیریت   .شااهر تهااران یهامحله : زلیلهیمورد

 .25-36شواره سوم،    بحران،

  (.1397ی. )مرتض  ی،قورچ  ؛سهرا   ،موخن ی؛محودتق ،انیرضو

  یموری اناارژتااا  یابیاا ارز یبرا یچارچو  مفهوم ه ارا

   یهوا  نیاول  .داریپا  یبه شهرها  یابیجهت دست  یشهر

 ی.تحوالت شهر  ندهیو م  یریپذرقابت

  اتیاا بااه ادب یشااناختزبان کردیرو .(1397). نیمرا، حسفیشر

 تهران: شناخت زندگی.  .بحران  تیریمد

  یانیاا م  ییفضااا  لیاا (. تحل1396)ی.  پاار  ،روزجاااهیف  یشااکر

.  یطاا یموری منایق شهر بابل در برابر مخایرات محتا 

  ،((6یاپیاا پ)2)4 ی،رییی توسااعه کالراادفصلنامه برنامااه

27-44. 

  ی؛پشاااباد؛ لیاسااواع ی،ریپ ی؛مجتر ،انیعیرف ؛محود ی،خیش

هااای  ابعاااد و مؤلفااه لیاا و تحل یابی(. ارز1397). شهرام

:  یکوچااک )مطالعااه مااورد  یموری در شااهرهاتااا 

  ی،رییی شااهرفصلنامه پژوه  و برنامااه(. ارانیشهرکام

9(32)،  67-82. 

الااه؛  کراماات ی،اریاا ز؛ خااانلو، نساایم؛ شهرام ی،زاده ملکعراداله

  یابیاا ساانج  و ارز(.  1396ی، وحیااد. )ناا یام  یشااال

  ؛یعاا ییر  یهاااجهت مقابله با بحران یموری اجتواعتا 

.  لیاا شااهر اردب یخیدر محالت تار زلیله :یمطالعه مورد

 .279-263((،  48)پیاپی  3)16نشریه مدیریت شهری،  
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(. مفهوم و ارزیابی  1394غیاپوند، ابوالفضل؛ عردالشاه، فایوه. )

نشریه پژوهشاانامه اقتصااادی،  موری اقتصادی ایران. تا 

15(59  ،)161-187. 

و   یابی(. ارز1396) .زهرا ی،افضل؛ ژهیمن ،پورالله ؛دیام ی،مرارک

فصلنامه  موری شهر کرمان.  های تا ابعاد و مؤلفه لیتحل
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