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 چکيده 

پذيري و الگوي سااکونت و افیاي  فضاااي شااهرها در اغر تاييرات دهااترده و شااتابای در فراي د  م يت  امروزه 

هاي اخير در آميی، به تو ه بيشتري نياز دارند. در سالمخاطره هاي محيطي و اقتصاادي در بهاترهاي  ارافيايي   باردذاري

هاي خود را بر دساتيابي به هاي ف ال در زمي ه كاه  خطر مخاطرات طبي ي، بيشاتر ف اليتمقياس  هاني، نهادها و آژانس

بافت فرساوده  آوري فرساايشاي و كالبدي در ساط ع وای هدف پژوه  اب اد تاباند. بهآور متمركی سااخته ام ه تاب

ش اسي توصيفي اا تحليلي  اي اا كاربردي و از لحاظ روششهر ايالم س جيده شدند. پژوه  حاضر به لحاظ هدف توس ه

 8هايي در دو بخ  و هاي ميداني اسات. براي دساتيابي به اهداف تحقي ، شااخ اي و بررسايمبت ي بر مطال ات كتابخانه

ب دي و نفوذپذيري در بخ  كالبدي( و)شاي،،  اساکلت، ت داد طبقات، دانهدساته شاامل )  س مصاال ، قدمت سااختمای،  

آوري با رويکردي  ديد از   س خاک در بخ  فرسااايشااي( اسااتخرا. شاادند. در ايب پژوه  براي ارا ه الگوي تاب

ه اسااتفاده درديد Matlab 2016افیار ( در محيط نرمMSTطري  الگوريتم رقابت اساات ماري )درخت پوشاااي مي يمم  

در فرآي د تحليل شابکه در محيط  Tracking Analyst Toolsها نيی از روش  اسات و براي فضاايي ساازي شااخ 

تو هي از بافت فرساوده شاهر ايالم در محدوده هاي قابلاساتفاده شاده اسات نتايش نشاای داد كه قهامت  ArcGISافیار  نرم

ي كه بخ  مركیي شاهر كه م طب  بر بافت فرساوده شاهر ادونهاند بهآوري متوساط تا خيلي كم قرار درفتهطيفي تاب

اي اساتاندارد و مصاال  پايدار و همچ يب عدم توانايي سااك يب در بهبود اسات به دليل عدم برخورداري از سايهاتم ساازه 

اي كه ايب وضا يت در دونهاند، بهآوري كم و خيلي كم شاده هايي با ميیای تابديري محدوده وضا  مو ود ساب، شاکل

صاااورت چشااامگيري خود را نمااياای تر خواه اد كرد همچ يب بررساااي مقاايهاااات مکااني  ای وقوع باليااي طبي ي باهزما 

آوري نهابتا  كم تا خيلي كم قرار درصاد از مهااحت بافت فرساوده شاهر ايالم در بازه تاب 62دهد كه آوري نشاای ميتاب

  .است شهر بافت زا قهمت ايب براي ترسري  هرچه ريیيبرنامه نيازم د  دارند كه

 .، كالبديشاخ  فرساي  آوري، تحليل، ايالم، تاب: يديواژدای كل
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 مقدمه ا1

 بوده   یش هر  رانیمد و زانیربرنامه  یروشیپ مس ال   جمله از  همواره  ،یش هر  ةتوس   اندازچش م  میترس  و  ندهیآ به نگاه

الگوی س وون  و افزایش   ،پذیریش هرها در ارر تغییرا  گس ترده و ش تابان در فرایند جم ی امروزه فض ای    .اس  

 ؛(Meng et al, 2020) دآمیز، به توجه بیش تری نیاز دارهای محیطی و اقتص ادی در بس ترهای جغرافیایی مطاهرهبارگذاری

  اس  داش تهپیامدهای ناگواری بیش از پیش ش هری ش ده و رش د ش هری بر پیورهای ش هرها   ،تمدن کنونیچرا که  

(PourMousavi et al., 2015  Laskar, 2003 ;) در پیتر و های ش هری روز به روز پیییدهاب اد س وونتگاه ،بر این مبنا 

به ویژه در اش وا  امروزی و مدرن    ش هری  ةجام   اس ا،،. بر این اس  هتر ش دش هرها نمایانناپایداری امنیتی در بوم ،آن

 & Hawley et al, 2012)  اس   قرار گرفته  خطرهاانواع مطتلفی از   برابرگس  ترده در به ص  ور  آن، به هور دالم و 

Hogan et al, 2014 )  .مولد مطاهرا     عنوانشهر به   ةپیدایش اید به  ،ناپایداری امنیتی در شهرهای امروزیاین   پیامدهای

  مناس   ریزیبرنامه  فقدان و هبی ی هایبحران وقوع .اس  ش دهمنجر  ص ن تی   ةیافتآمیز در دنیای توس  هو ش هر مطاهره

 تحقق که ش ودمنجر  دس تاوردهایی و منابع رفتن دس   از به تواندمی آن، از ناش ی  دهیپیام و  هاخس ار  با  مقابله برای

  .(Mirzaei, 2018; Gralepois, 2020)کشد می هو  زیادی سالیان آنها

و مش وال    هایدگیییپاس   که    مهم  ایپدیده  در مناهق ش هری، خص و بهافزایش جم ی  جهان    ی اخیرهادههدر 

 داردبس  تر وقوع حوادا اهمی   زی ادی    عنوانب هش  هر    ،اس   . در واقعی مطتلف ایج اد کردهه ان هیزمزی ادی را در  

(Nazmfar et al, 2015)توان میبرای مثا  که   ی بودانش دهینیبشیپجهان ش اهد بالیای هبی ی  ،. در چند س ا  گذش ته

امروزه در  .(Ramezanzadeh Lesbuoei et al, 2014)را ذکر کرد  س ییوان چین    ةو زلزلتوفان کاترینا    س ونامی آس یا،

با محیط خود و اند  های ش هری به عل  فرس ودگی و ناکارآمدی نتوانس تهپی تغییرا  س ریع ش هرها، بطش ی از باف 

فرس ودگی عالوه بر پیامدهایی  .(Mohammadi et al., 2014) برقرار کنندای مناس    رابطهبرداران دهی به بهرهخدما 

دهد و بر این اس ا،، ر رور  تأریر قرار میاجتماعی و هبی ی ش هر را نیز تح  کند، فض ایمی  ایجادکه بر کالبد ش هر  

های ش هری . از جمله اب اد فرس ودگی باف س ازدناپذیر میاجتنابها را  س ازی این گونه باف مند برای ایمنبرخوردی نظام

 ؛( tang, 2012)  صادی اشاره کردای، فرسودگی کارکردی و فرسودگی نسبی یا اقتسازه     توان به فرسودگی کالبدیمی

، تبیین مفهوم های فرس  وده در ش  هرهاپرداختن به مرم  و بهس  ازی باف  ،هار  رور ترین  ، یوی از مهمرو از این

 به ،آوریاحتمالی اس  . تاب  خطرهایبا حوادا و  تقاب های ش هری در باف   2س ازیمقاوم در پی آن،و  1آوریتاب

س یس تم  و ذاتی الزم س اختارهای و فرایندها بازخوردها، حفظ و جذب اختالال  برای اکولوژیوی هایس یس تم ظرفی 

رویدادهای   یا ش رایط از پس بازیابی توانایی از اس   عبار  ،ت ریفی دیگر به ( یاAdger et al, 2005)  ش ودمی اهالق

  .( Karrholm et al, 2014)  کند جذب را آن تواندمی سیستم که اختاللی منتظره و شد نا

  ف الی  داش تند، هبی ی  هایبحرانکاهش خطر   ةدر زمین  ی کههایهای اخیر در مقیا، جهانی، نهادها و آژانسدر س ا 

وس یع   های به دلی  خس ار ،اند که در این میانآور متمرکز س اختهتاب  ةهای خود را بر دس تیابی به جام بیش تر ف الی 

دارند ها اولوی  و ریس  ب باالیی  لرزهکالبدی و زیرس  اختی، زمین ةهای گس  ترداقتص  ادی و تطری       اجتماعی  

 

Resilence 3 
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(Morelli, 2014.)  اس   ، ص  ور  گرفتهآوری  با رویورد کاهش خطرپذیری در جه  تاب  ایی کههاز جمله ف الی

اشاره کرد که توسط سازمان مل   (2015     2030)و چهارچوب سندای   (2005     2015)توان به هرح هیوگو برای عم   می

آوری شهرها آوری برای افزایش تابتاب ةگاندههای مدون آن، اصو   یوی از برنامه  و شدمتحد در کشور ژاپن برگزار  

 ک اهش  روی  بر  تمرکز  از  غ ال    دی دگ اه  این ب  ،رو  این  از  ؛(  Saeedi et al., 2015)  اس    زلزل ه    خطردر برابر  

 س ب  به ،گیریجه  این.  (1389 رر ایی،) اس  یافته تغییر س وان   مقاب  در آوریتاب افزایش بهص ر   پذیریآس ی 

 در  آوریت اب  مف اهیم  ،اخیر  ه ایس  ا   در  دلی    همین  ب ه  و  اس     ج ام  ه  من افع  جه    در  ت أریرگ ذاری  و بهتر  م دیری  

  برابر  در  آوریت اب  تبییندر واقع  .  ( Bristow, 2010) اس   بوده  توج هق اب    محلی  و  ایمنطق ه ،ملی  مطتلف  ه ایمقی ا،

 در ش  هری  جوامع و  اجرایی و  س  یاس  ی نهادی، اقتص  ادی، اجتماعی، هایظرفی   ریرگذاریتأ نحوة ش  ناخ   تهدیدا ،

 مقولة به نگرش نوع ،میان این در(. Folke, 2012)ش هرهاس     در آوریتاب  مطتلف اب اد  ش ناس ایی و  آوریتاب افزایش

 و  دارد  کلیدی نقش آن عل  و موجود ورع آوریتاب شناخ  چگونگی در هر   یب از آن، تحلی   نحوة و آوریتاب

 این از ؛دهدمی قرار اس اس ی  ریرتأتح  را آن  با  رویارویی نحوة و  خطر  خطر، تقلی  اقداما  و هاس یاس   ،دیگر هر  از

 و  داش    خواهد  بر  در  که  نتایجی به  توجه با آن،  اررا   کاهش و  تهدیدا   برابر در آوریتاب  رابطة تبیین  که  روس  

  موروع این هرح  (.Cutter et al, 2008)  اس  برخوردار باالیی  اهمی   از دارد، آوریتاب ب د  بر تحلی   این  که  تأکیدی

 دارد.  ایویژه ررور  پذیرآسی  هایباف  زمینةدر   به ویژه شهری، ریزیتوس ه و برنامه گفتمان امروز در

م نوی        های ش دید مادیکه در برخی از موارد با آس ی  اس  ای تورارپذیر  وقوع بالیای هبی ی، پدیدهامروزه 

ادن کنند با مبنا قرار دریزان تالش میندان، متطص  ص  ان دانش  گاهی و برنامهاندیش  م ،اس   ؛ به همین دلی بودههمراه  

بالیای هبی ی گام بردارند.    هایریزی مناس   در راس تای کاهش خس ار تلف، با تدوین برنامهرویوردها و الگوهای مط

و تقوی     آورت ابه ای ک اهش مط اهرا  در س   ازم ان م دیری   بحران ب ای د ب ه دنب ا  ایج اد جوامع  برن ام ه  ،بن ابراین

آوری و ک اهش  و ارتق ای ت اب  دکن توج ه    آوریب ه مفهوم ت اب  ،م دیری   س  وان    د و در زنجیرةه ا ب اش  آنه ای  ویژگی

در ایران بر اس ا، آمار قرار گیرد.    مداراناس  یس ریزان و گس ترده در دس تور کار برنامه هوربهباید  نیز  خطرا  آن 

شهر کشور وجود دارد که    ۴98هزار هوتار باف  فرسوده در   ۷2در مجموع حدود   ،منتشر شده از وزار  راه و شهرسازی

 )شورای عالی شهرسازی و م ماری،   اس درصد جم ی  شهری کشور   25درص د مس اح  کش ور و حدود    15  این عرص ه ش ام

س وون  و  یالگو  ،پذیریی جم   یندگس ترده و ش تابان در فرا  ییرا در ارر تغ  ی کش ورش هرها  یامروزه فض ا  .(1398

 هاید. در س ا دار یازن  یش تریبه توجه ب  یز،آممطاهره  یاییِجغراف  یدر بس ترها یو اقتص اد یطیمح هاییبارگذار یشافزا

  ،ف الی  داش  تند  ی یهب  هایبحراناز   یناش   یابیارز ینةدر زم  که  یینهادهاو   هاآژانس ی و داخلی،جهان یا،در مق یراخ

ایالم اس   که با قلمرو این پژوهش، ش هر .  اندآور متمرکز س اختهتاب  ةبه جام   یابیخود را بر دس ت هایی ف ال یش ترب

های های ش هری با نیازتوجه به عوام  محرک توس  ه، پذیرش س ی  مهاجران روس تایی و فقدان س ازگاری زمانی باف 

باف   سط  گستردة توان گف  باف  فرسودة این شهر نیز حاص  آن اس .های بسیار نامطلوبی دارد که میباف موجود، 

ش هر،   ها به نابودیبه این باف  یتوجهبیزیرا   اس  ؛های مدیران ش هری  الشترین چیوی از مهم ،فرس وده در این ش هر

 را  که همواره بار اقتصادی سنگینیاس  منجر شدهن در برابر هرگونه مطاهره مهای نا ااهمگون آن و ایجاد باف ن  توس ة

 دهدیش واهد موجود نش ان مد. نیز آس ی  جدی خواهد رس ان  بر دوش مدیری  ش هری خواهد گذاش   و به محیط زیس  
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را   ش هر  آن یداریپا یمایس  یر،دهة اخ  یبتوس  ه در   هاییاس  چرخش س   با وجود  یالمش هر ا  یکه س اخ  کالبد

اس  . از هرفی حیاتی دچار نوس ان کردهاز نظر کارکرد اجزای  آن را   یو کارکرد  یو س ازمان کالبدس اخته  دگرگون 

به  ش  هر اس   ؛های فرس  ودة  مدیری  ش  هری به دالی  مت دد، فاقد انس  جام و هماهنگی الزم در زمینة بازآفرینی باف 

اندازی مطلوب مبتنی بر ارزیابی مطاهرا   ای این مش وال  و حرک  به س وی چش مجویی ریش هکه نیاز به چارههوری

های فرس  ایش  ش  اخ بررس  ی اررا   این پژوهش،بر این اس  ا، رویورد   اس   .ناپذیر کردهاجتناباب اد کالبدی را 

 کند:را دنبا  می زیراهدا  و سؤاال  اس  که شهر ایالم    آوری در باف  فرسودةتاب

 شهر ایالم کدامند؟ آوری در باف  فرسودةرر در تابهای فرسایشی و کالبدی مؤشاخ   

 در چه سطحی اس ؟  آوری کالبدی و فرسایشیشهر ایالم از منظر تاب ساختار باف  فرسودة  

León برابر  آوری سریع در یب ابزار برای تاب عنوانه بمورفولوژی شهری  »پژوهشی با عنوان  (  2014)  و همواران

 پژوهش حاکی از آن اس   که ش و  ش هر،ین حاص   از ا انجام دادند. نتیجة «( مطال ه موردی: تالیاهونو ش یلی)ی  س ونام

برای   León and March  (2014)دارد. س زایی هنقش بدر برابر س ونامی  ش هرها  آوری  در تاب ،و مورفولوژی آن مح 

. نتایج این پرداختندمحور  یب مد  کامپیوتری عام   ، به تهیةآوریس ازی اررا  اص الحا  در افزایش تابیو کمت یین  

  ،بنابراین   ؛شوندگان و افزایش سرع  تطلیه در ارر اصالحا  پیشنهادی اس چشمگیر امنی  تطلیه  شیافزا  انگریب  ،مطال ه

و   Iordanالب را به حداق  رس اند. توان اررا  مطرب س یی متفاو  میهاروشی ریکارگبهتوان نتیجه گرف  که با می

من اهق و   انی در من د ک ه  ی در روم انی ب ه این نتیج ه رس  ی دامنطق هآوری  ه د  ت اب  در پژوهش  ی ب ا (2015)  همو اران

 نابس امان اقتص ادی، اب اد مش ترکی اما برخ  .وجود دارد آوریالگوهای مطتلف توس  ه و تاب  ،ی منطقههاش هرس تان

  و همواران   Suarezاس .   در حا  تغییر هور مداومبهاقتصادی      اجتماعی طیبا محبازسازی مداوم و تالش برای انطباق 

و به این آوری ش هری در مرکز اس پانیا انجام دادند ی تابریگاندازهبا هد  اراله چارچوبی برای    را پژوهش ی  (2016)

را  آوری باید اقداماتیو برای رس یدن به تاب ندارندآوری ور  ی  مطلوبی ند که بیش تر ش هرها از لحات تابنتیجه رس ید

ایجاد فض ای مش ترک و تنوع بطش یدن به اقتص اد محلی.    ترویج تجار  محلی،  ر  منابع،مص  مانند کاهش افزایش دهند؛

Paton and Johnston (2017)  ها چالش  توانایی برای انطباق نیازها،  کنند:چنین ت ریف میآوری را پژوهش ی تاب در  

ی  ه ا برن ام هآوری ب ای د مفهوم ک انونی تم ام  ت اب  ،بن ابراین؛ ش  ون دیمو پس از بحران ب ا آن روبرو   در هو و تغییراتی ک ه  

آوری ش هری پس از بررس ی الگوی تاب بهدر پژوهش ی    Borsekova  (2018).  باش د  در جام ه  و توس  همدیری  س وان   

 زن دگی بلن دمرتب ه،ی ب  حی اتی برای    عوام  از    ،دری اف   ک ه حجم جم ی   و تراکمپرداخ   و  مواج ه ش   دن ب ا بحران  

  ، ش ناس ایی و مدیری   آوری ش هری مبتنی بر ارزیابی ریس ب،رویورد جامع تاب .رودبه ش مار میو فاج ه    ریپذ یآس 

با عنوان  را پژوهش ی  Adekola  (2018 )و فاج ه کنتر  کند.  از ش وکتا الگوی مقاوم  ش هری را پس  کندیمکمب  

آوری پس از دریاف  افزایش تاب  که دیرسنتیجه   انجام داد و به این  در اسواتلندی امنطقهآوری از دیدگاه تجربیا  تاب

اقداما   کند،درک خطر را ت یین می و  ش ودیمی ص ور  گرفته آغاز هااتفاقبا س ایر موارد   از تجربهاهالعا  ریس ب  

مهار  و دس  ترس  ی به منابع برای افزایش پذیرش    تأریر نگرش خطر،به پاس  ر رفتاری تح دهد و حفاظتی را انجام می

ریزی برای آن آوری و برنامهنیز در پژوهش ی با هد  بررس ی تفور تاب  (2018)  و همواران  Sellberg.  ش ودمنجر می

به   گیرد،را در برمیآوری یب فرایند یادگیری اس   که عوام  داخلی و خارجی  به این نتیجه رس یدند که تاب  ،در عم 
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مداوم و چند     یحما  ازمندین و  ش ودمنجر میاهمینان   فقدانی ان واس ی برای مدیری  پیییدگی و هایاس تراتژ  توس  ه،

 سطحی اس . 

ن، در باف   آوری در مقاب  بحرا»س  نجش و تدوین راهبردهای تاب با عنوانپژوهش  ی    (1395)  م ظمی و همواران

 ه موق ی  محلةک دادپژوهش نش  ان  نیاز انتایج حاص     انجام دادند.   کرمانش  اه«  آبادضیف قدیم ش  هری موردی: محلة

راهبرد در این زمینه، تدوین س ند   ترینمهمدر حال  تداف ی و در ور  ی  متوس طی قرار دارد و   ،کرمانش اه  آبادضیف

ی سازمقاوم  ةبرنامساماندهی باف  قدیم شهری و اجرای    منظوربه  ،راهبردی و مشارک  نیروهای اجتماعی مؤرر در قوانین

»ارر س ی   با عنوان  را یپژوهش   (1396). قهاری و همواران  اس    س ازانس انهبی ی و   خطرا   در برابرو بهبود ایمنی 

دیگر کش ور انجام دادند  منطقة 3۷در   ،«پطش س یالب گربایگان فس ا اس تثنایی بهمن بر تغذیة مص نوعی آبطوان در س امانة

ی را در این مناهق با ر ری   آبکمی آبگیر پطش س یالب، بحران هاس امانهبا اجرای  توانیمکه   نددیرس به این نتیجه و 

ی نادر در این مناهق بس یار ر روری اس  . بذرافش ان و دادهایرواهمینان باالیی مدیری  کرد. آمادگی برای اس تفاده از 

  خطرا  در نواحی ش هری و روس تایی در برابر   آوریی تابهاتفاو پژوهش ی با هد  تحلی  فض ایی    (139۷)  همواران

ش هری و روس تایی  در مناهقآوری  به این نتیجه رس یدند که بین عوام  تابو دختر انجام دادند پ  در ش هرس تانهبی ی 

در   که  یحال در اس  ؛ی اقتص ادی هاهیس رماتأریر  ش هری، تح  در مناهقآوری تاب .وجود داردی  توجهقاب ی  هاتفاو 

با  را  پژوهش  ینیز   (139۷)  آوری اس   . پناهی و هموارانترین عام  تابهای اجتماعی مهمس  رمایه ،روس  تاییمناهق 

ک ه    ش  داجرا  ه ایی  روش  بر  هی توب ا    . این پژوهشانج ام دادن د  «رویورد نوین در م دیری   مط اهرا  ش  هری»عنوان  

نتایج حاص   از   ش ود.نامیده می کم ارر  های توس  ةاص طالحا  روش و داش   هبی ی  تطابق را با فرایندهای چرخةبیش ترین 

های هزینه ،در این راس تا یابد واهمی  بیش تری می روزه هرمس لله مدیری  مطاهرا  ش هری که   داداین پژوهش نش ان  

آوری  س نجش و ارزیابی میزان تاب در پژوهش  (139۷). خالدی و همواران  همراه داردبرای مدیری  ش هری به را زیادی  

آوری  به این نتیجه رس یدند که از لحات تاباس تفاده کردند و ی اش بوهاز روش تحلی     ،مناهق ش هری در برابر مطاهرا 

ترین  شهر ارومیه مطلوبپنج   از لحات اقتصادی و مدیریتی، منطقة  منطقه و  نیترمطلوب سه  منطقة فرهنگی،      اجتماعی

ی  آورجمع  هراحی و بهس ازی ش بوة  در پژوهش  (1398). محمدیون  اس  آوری اقتص ادی و مدیریتی  تابمنطقه از لحات 

که رویوردهای نوین  دادنش  ان   ی هراحی مت ار  اس  تفاده کرد وهاروشآوری، از  رواناب ش  هری با رویورد تاب

، هاگلوگاهکارگیری مجاری موازی در مح  هآوری مانند ببرای بهبود تاب ش دهیم رفی هاروشدر ترکی  با  ش دهاراله

و عملورد    ش  ده  منجر مترقبهنای حدّی و هایبارگذارآوردن ظرفی  الزم برای غلبه بر مش  وال  ناش  ی از   فراهمبه 

اس  . غض نفرپور و همواران  ی بهبود بطش یدهامالحظهقاب  ص ور بهآوری رواناب ش هری را  جمع س امانة نانیاهمقاب 

  آوری محیطی با تأکید بر تاب ةمطاهرس  نجش واکنش مدیران ش  هری در رویارویی با »در پژوهش  ی با عنوان   (1398)

به  دیمت  اس تفاده کردند و  و فن گامبهگامرگرس یون ی تی،انمونه، از روش آزمون تب  «موردی: ش هر جیرف (   مطال ه)

  در برابرس نجش واکنش مدیری  ش هری جیرف     ی در راس تایانمونهنتایج حاص   از تی تب    این نتیجه رس یدند که

محوری   ،آوریش  ده در زمینة تاب اجراهای مطتلف پژوهش ها و گونهدر بررس  ی پیش  ینه  .رر اس   مؤمطاهرا   

اما آنیه این پژوهش را  بود؛ عم ها مالک  های ش  اخ رتبهپذیر و دی، ش  ناس  ایی مناهق مطتلف و آس  ی بنمنطقه
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آوری را در س ط  هر واحد  اس   که ور  ی  تابکارگیری همزمان و ترکیبی و رس یدین به نتایجی هس ازد بمتفاو  می

 دهد.درصد و مساح  نشان میواحد همسایی( به صور     ای )بلوک شهریمنطقه

 مباني نظري پژوه  ا2

 آوريتاب

 تواندمی س یس تم که اختاللی منتظره و ش د نارویدادهای  یا ش رایط از پس بازیابی توانایی از اس   آوری عبار تاب

 به ،کنندمی کنتر  را رفتار آن که فرایندهایی و متغیرها تغییر هریق از س یس تم س اختار اینوه از قب  کند جذب را آن

 بتواند جام ه که ش ودمی س ب  آوریتاب باالتر س ط   .(  Holling and Gunderson, 2002)  ش ود تبدی  متفاوتی س اختار

 در شهرهای سیستم، بالقوة عنوان ظرفی به آوریتاب .( Mayunga, 2006)بپردازد   بازیابی به آمیزشرایط مطاهره از پس

 س اختار و عملورد از مناس بی س ط   حفظ یا رس یدن منظور به برابر تغییرا  در مقاوم  یا س ازگاری برای مطاهرا  م رض

 عنوانبه آوریتاب ،اس   رش د حا  در هاقط ی  فقدانو  ریس ب که ش رایطی در .( UN/ISDR, 2004)  دش ومی ش ناخته

 درجه، عنوان به ش هری آوریتاب .( Mitchell, 2012)  ش ودمی م رفی تغییرا  و هاغافلگیری اختالال ، با تقاب مفهوم 

 و س اختارها از جدیدی مجموعة به اینوه قب  از را تحم  کنند تغییر توانندمیش هرها   ،حد آن در که اس   یا میزانی حد

 س ر پش   بینی،پیش برای پیش از آورتاب هایش هر ،حقیق  در. ( Ainuddin, 2012) ش وند  بازس ازماندهی فرایندها

 تواندمیش هری  چنین در اجتماعی و فیزیوی هایس یس تم و اندش ده هراحی فنی یا هبی ی خطرا  ریرا تأ و بهبود گذاش تن

 این اجزای برای بس تری،  ارار ی ش هری کاربری الگوهای آنجا که از .بپردازد بحرانی و فش ار ش رایط در عملورد و بقا به

 آوریتاب حفظ در ،هراحی آنها در هبی ی مطاهرا  به توجه و مطاهرا  با الگوها این تناس   اس  ؛ اجتماعی و فیزیوی

 گرفته نظر در اص لی های( ویژگیAllan, 2010) داش   خواهدنقش مهمی  ش هر ک  آوریتاب نتیجه در و ءاجزا این

 ش وک از پس بهبود یا کنارآمدن مقاوم ، ظرفی  مجدد  دهیس ازمان تغییر، هایآس تانه  :آوری عبارتند ازتاب برای ش ده

 هایآوری، اکوس یس تمتاب تحلی (  قرارگرفتن )واحد درم رض واحد آن، با تطبیق و یادگیری برای تنش وارد ش ده و

 (.Nelson et al, 2008) محیطی و انسانی هایسیستم یا هبی ی

 هاي شهر در برابر بالياي طبي يظرفيت

اس   که در آن وقوع آمیز توص یف ش دهی مطاهرهعنوان موان زندگی و ف الی  جوامع انس انی، محیطزمین به   کرة

را  بس یار ری، بروز بالیای هبی ی در اغل  موارد تأآن  در پیهبی ی )نظیر س ی ، زلزله، هوفان و گردباد( و  هایبحران

ددی را بر جوامع و تلفا  اجتماعی و اقتص ادی مت   هاو خس ار   های انس انی به جا گذاش تهگاهمطربی را بر روی س وون 

ه ای جوامع درب ارة مط اهرا  و ود دانش و ظرفی  بهب  جودب ا واین اررا  ن اگوار    .( Vazin, 2017)اس     تحمی   کرده

ام ا ب ا وجود این، جوامع ش  هری در اب  اد مطتلف  ؛دهن ده ب ه هور روز افزونی در ح ا  رش  د اس   ه ای ک اهشفن اوری

هبی ی و و بالی ای   و روی ارویی ب ا مط اهرا   تق اب  ک ه برای د  ن ه ایی داره ا و توان اییظرفی    ،فنی  و  اقتص  ادی، اجتم اعی

های روشبه  ، تواند با تواناس ازی س اکنانمنطقه و میزان توس  ة آن می  ،های جام ه. ظرفی اس  رر آن مؤکاهش اررا  

های فیزیوی  و به افزایش دارایی ببطشدتنوع      کندرا تهدید میکه خانواده و جام ه        خطرا این  با تقاب رویارویی و 

محلی خواهد توانس    اعض  ا و   ها در س  ط  خانواده و جام ةف الی های انس  انی آنها منجر ش  ود. این گونه س  رمایه و
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در  و بر روی ارتقای اس  تانداردها و کدهای س  اختمانی  کندهای کم برخوردار و فقیرتر عض  و جام ه را تواناتر گروه

های  شبوهای از اقداما  پیشگیرانه از قبی   ریق اجرای مجموعهآوری از ه. ارتقای تابجام ه، نظار  بیشتری داشته باشد

های امداد و ه به کاهش هزینهک     های آمادگی مناس   در زمان وقوع بالیا  هرح امنی  اجتماعی، بهبود ارتباها  و

 .( ,.Ramezanzadeh Lesboui et al 2014)گیرد میصور   شود  رسانی منجر میکمب

 مديريت مخاطرات طبي يهاي  رويکرد

د  ش وو هوفان هیچ گاه متوقف نمیلرزه حوادا هبی ی مانند س ی ، زمین به خص و حوادا   ،از دیدگاه این رویورد

  385هی   2010ب ه هوری ک ه در س  ا     ؛ه ای مطتلف دنی ا ادام ه خواه د داش   و مرگ و میر بر ارر این حوادا در بطش

دیدگاه ایمنی انس انی بر  دلی ،اس  . به همین دالر زیان اقتص ادی رب  ش ده لیاردمی 120مرگ و   300000  ،هبی ی  رةحاد

انس انی    رد برای اولین بار در گزارش توس  ةکند. این رویوکید میهای س نتی تأو جام ه فراتر از روشامنی  ش طص ی 

محیط از جمله اقتص اد، غذا، س المتی،   را در برداش  ؛  که هف  عنوان برای امنی  ش دمطرح    199۴س ازمان مل  در س ا  

یا  و به م نای توانایی برای بهبودی    ش ودآوری، در این رویورد مطرح میش ط ، جام ه و س یاس  . مفهوم تابزیس  ، 

 (.Sharifinia, 2019)تر و مدیری  تغییرا  اس  ت دی  آسان

ش ود. اررا  فیزیوی مطاهرا  نجر میهای فیزیوی و اجتماعی     اقتص ادی گوناگونی ممطاهرا  هبی ی، به آس ی 

اموا  و دارایی افراد اس  . اررا  مطاهرا  هبی ی برای کش ورهای مطتلف، مناهق، هبی ی ش ام  تلفا  و خس ارا  به 

 دهد که  پذیری به بالیای هبی ی متفاو  اس  . مطال ا  نش ان میجوامع و افراد به عل  تفاو  در تقاب  فرد و آس ی 

مناهق رروتمند از ظرفی  باالتری برای مقابله با مطاهرا  هبی ی برخوردارند. همینین س  ط  خس  ارا  ها در خانواده

 Mojardkahani)یافته بیشتر اس  ناشی از مطاهرا  هبی ی نیز در کشورهای در حا  توس ه نسب  به کشورهای توس ه

et al., 2015). 

 نگرش به مخاطرات مختلف در نحوة رويکردهاي  : 1  دول

 مخاطرات  زمي ةتو ه در  قابلنکات اصلي  پرداز نظريه نظريه 

 

 ديدداه سيهتمي 
 

Timmerman, 1981 

Bertalanffy, 1948 

Davis, 1987 

 ؛برخورد سیستمی با سوان  هبی ی •

 ؛ محیطی و انسانیتأکید بر مناسبا  میان عوام  زیس   •

 ؛پذیرآسی  زا و  های آسی  تأکید بر نظام  •

 ديدداه غال، 

Mileti, 1999 

Turner et al, 2003 
Mc Entire, 2005 

Thomalla et al, 2004 

 ؛دیدگاه رادیوا  در توجه به عوام  هبی ی •

 ؛ناپذیرهای اجتناب عنوان پدیده توجه به سی  و سوان  به  •

 ؛ شد  پدیدههای ناشی از سی  با توجه بهتوجه به آسی   •

بینی سی  و عدم اراله  به علم در پیش  بینیخوش •

 ؛ ساخ  و اجتماعیهای انسان راهوارهای مرتبط با محیط 

ديدداه  

 ساختاردرايي 

Adger, 2000 

Smith,1996 

 ؛ توجه به عدال  اجتماعی •

جای مسال  هبی ی، توجه به ساختارهای اجتماعی به  •

 ؛ اقتصادی و سیاسی
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ديدداه اقتصاد  

 سياسي ديدداه 

Mile,1848 

Charvériat, 2000 

Dwyer et al, 2016 

 ؛دیدگاه رادیوا  در توجه به عوام  هبی ی •

 ؛های هبی یعادی شمردن پدیده  •

جای خطرپذیری در فجایع  پذیری به توجه به آسی   •

 ؛انسانی

 ديدداه اقتضايي 
Pelling, 2003 

Villagrán, 2006 

Gouldby and Samuels, 2006 

 ؛آشوب در شرایط بحران  پیروی از نظریة •

 ؛ صور  ارطراریتجویز برنامه در سط  خرد و به  •

 ؛ریزی عقالنیتقاب  با رویورد برنامه  •

رويکرد ايم ي 

 انهاني 

Pendal, 2007 

Weichselgartner, 2001 
Cannon, 2003 

White et al., 2001 

 ؛بر امنی  انسانی در شرایط بحرانی هاتأکید برنامه  •

 ؛کانونی عنوان نقطةتأکید بر مردم به  •

های از باال  ریزی توسط استراتژی یند برنامه توجه به فرا •

 ؛به پایین و عملیا  اجرایی پایین به باال

های  های فراتر از دول  مانند سازمان توجه به بطش  •

 ؛  ...های محلی و  نهاد، گروه مردم 

 د مطال ه مور ةم طق ا3
دقیق ه عرض ش  م الی واقع   38درج ه و    32هو  ش  رقی و    دقیق ه 26درج ه و   ۴6ش  هر ایالم در موق ی   جغرافی ایی  

 از اهرا  به وس یلة وقرار دارد یب دش   میانووهی   درونای اس   که در جغرافیایی ش هر به گونهاس  . موق ی  ش ده
در .  اس  ش دهتبدی   ش هر به   1315ایالم در س ا  با آمار،   مطابق. (Ansari Lari et al., 2011)اس   ش دهارتفاعا  محص ور  

دهد اهالعا  موجود نش ان می.  او  قرار داش   ةنفر جم ی  در رتب  193093با ش هر اس تان    25این ش هر در بین    ،1395س ا   
برابر    23س اله حدود    ش ص    ةدور یبنفر هی   83۴6  ایالم ازجم ی   ،  1335که در اولین س رش ماری قاب  اس تناد در س ا  

ش هری کش ور هی این دوره نش ان جم ی   جم ی  آن با  ةرش د س االن  ة. مقایس دارد درص د  5.۴ با  اس   که رش دی برابرش ده
 .(1395)مرکز آمار ایران،  اس داشته از متوسط شهری کشوری بیش جم یت  ،رشد ةدهد که در ک  دورمی

 
 مطال ه  مورد : محدودة 1شکل 
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هوتار به چهار منطقه تقس یم    1800اس ا، مطال ا  کالبدی، هرح جامع وس    ش هر با محدودة ت ریف ش ده حدود  بر
های اهرا  با س ازندهای س س    ها و تپهاس  . ش هر ایالم با قرارگیری بر روی دش   ایالم، احاهه ش دن در بین کوهش ده

 Asadi)متر اس      1۴۴0ارتفاع متوس ط آن از س ط  دریا حدود  ش ام  آهب، گچ، مارن و ش ی ، موق ی  خاص ی دارد که  

Mehmandosti et al., 2019; Tahmasebi et al., 2021).  

 و روش  مواد ا4

توصیفی     تحلیلی مبتنی بر مطال ا    ،شناسیروش  نظرکاربردی و از      ای  توس ه  ،پژوهش حارر به لحات هد 

دس ته ش ام    هش  و    دو بطشی در هایبرای دس تیابی به اهدا  تحقیق، ش اخ   های میدانی اس  .ای و بررس یکتابطانه

جنس   ی و نفوذپذیری در بطش کالبدی( و )ش  ی  وبند)جنس مص  ال ، قدم  س  اختمان، اس  ول ، ت داد هبقا ، دانه

مطال ا    Shape fileکاربری ارار ی     ا  کاربری ارار ی ور ع موجود )الیةبر مطال  مبتنیفرس ایش ی(  خاک در بطش 

از   ،آوری فرس ایش ی و کالبدیتاب یرای اراله الگودر ادامه ب .ش د  اس تطرا   ( (1396)بازنگری هرح تفص یلی ش هر ایالم  

و برای  ش  داس  تفاده  Matlab 2016افزار  ( در محیط نرمMSTالگوریتم رقاب  اس  ت ماری )درخ  پوش  ای مینیمم  

( در Tracking Analyst Toolsروش )  ، ازش هر ایالم  باف  فرس ودةهای مورد مطال ه در س ط   س ازی ش اخ فض ایی

 .استفاده شد  ArcGISافزار ( در محیط نرمNetwork Analyst Toolsیند تحلی  شبوه )افر

   هاكددذاري  به مربوط هاي داده  وتحليلتجیيه: 2 دول 

 ( Holling and Gunderson, 2018  & Mayunga, 2013 & Mitchell, 2017 &139۴، تیسد )م ب : 

 كددذاري محوري  )مهتخر. مفاهيم باز ) كددذاري  مأخذ 

 (A) جنس خاک. 1 1395زاده و همواران، عبداله

؛ کاردان و 1395و همواران،  یسایپر فرسايشي 

 1398،  یفی؛ عف1396همواران، 
 (B)  شی  زمین. 2

 (C) جنس مصال  . 3 1396آروین و همواران، 

 فضايي اكالبدي 

 (D)  قدم  ساختمان. ۴ 1396، همواران  و پورساسان 

 (E) اسول  ساختمان. 5 1392ی، و جالل یفالح
Cai et al, 2018            6 .   ت داد هبقا(F) 

 (G) بندیدانه. ۷ 1396 ،یپوراکرم و پاشاپور

 (H) نفوذپذیری. 8 139۷ همواران، و بذرافون

 

این   اس  .تواملی الهام گرفته ش ده از انس ان و اجتماعا  انس انی    یهاتمییوی از الگور : اینالگوریتم رقاب  اس ت ماری

از س یاس   و مفاهیم امپراتوری و برگرفته  ،آناص لی    ةپز م رفی ش د و ایدتوس ط اس ماعی  آتش  200۷الگوریتم در س ا  

نامیده   ICAاختص ار که به     Imperialist Competitive Algorithmالگوریتم رقاب  اس ت ماری یا   .اس  مس ت مره  

پردازد. این س ازی میمس ال  مطتلف بهینه  ةواملی اس   که به یافتن پاس ر بهینت   محاس با   ةروش ی در حوز        ش ودمی

س ازی اراله ، الگوریتمی برای ح  مس ال  ریار ی بهینهی      س یاس یس ازی ریار ی فرایند توام  اجتماعالگوریتم با مد 

کدام از آنها   که هر    تصادفی   ةجم ی  اولیاز املی، این الگوریتم نیز با ت دادی  های تودهد. همانند دیگر الگوریتممی

  ، ها در الگوریتم ژنتیب( شود. ت دادی از بهترین عناصر جم ی  )م اد  نطبهشروع می      دنشویب »کشور« نامیده می
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ش وند. اس ت مارگران بس ته به قدرتش ان،  در نظر گرفته می  عنوان مس ت مرهجم ی  نیز به باقی ومارگر انتطاب  اس ت عنوان به

  .((Atashpaz-Gargari et al, 2007 .کشندبه سم  خود میخا   روند  بیرا  را با این مست م
 

 
 .( (Atashpaz-Gargari et al, 2007: مدل الگوريتم رقابت است ماري2شکل 

 ها )نتايش(  يافتها 5

اررا     بررس ی برای :(MSTاز طري  )درخت پوشااي مي يمم   وريآفرساايشاي و كالبدي تاب هايشااخ بررساي 

و   ش دهای تحلی  انجام  ور  ی  هبق گام ،از هریق درخ  پوش ای مینیمم آوریفاکتورهای فرس ایش ی و کالبدی تاب

 .شدتهیه و الگوی آن اراله  8*8ماتریس مقایسا  

 .(1400 )م ب : نگارنددای، : ماتريس مقايهات درخت مد نظر3 دول 

H G F E D C B A  

8 9 2 1 ۴ 5 6 0 A 

12 3 ۴ 1 6 ۷ 0 ۴ B 

3 2 ۴ 3 3 0 3 ۷ C 

۴ 8 9 ۴ 0 2 ۴ 11 D 

2 3 6 0 2 3 5 3 E 

5 3 0 3 3 5 2 12 F 

3 0 1 2 ۴ 1 1 22 G 

0 3 ۴ 5 1 6 3 1۷ H 

  ةگانهش     یهاهمینین چگونگی اس  تطرا  فواص    در قال  ش  و  و اعداد متناظر با آن نیز با توجه به ش  اخ 

با توجه به دریاف  اهالعا    شودمالحظه میگونه که  همان .شداراله   ۴و شو    ۴در قال  جدو     ،یکالبدی      فرس ایش 

 یالگوهااررا  و آوری، ور  ی  تابرای ش ناس ایی ش هر ایالم ب  باف  فرس ودةدار در س ط   ورودی ش بوه واق ی و جه 

 .شدگانه اراله هش   یهامتفاوتی با توجه به شاخ 
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 ( 1400)م ب : نگارنددای،  آوريس اريوها و اغرات تاب: 4 دول 

 س اريو  تئوري تواب  رياضي  ميیای اغر هر س اريو

دذري شاخ  شي، و   س خاک  ميیای اغر

و تحليل ميانگيب و  مو ود در بافت فرسوده

 ها واريانس اغر شاخ  

(n)+at a) P-(n+1)=(11P 
 ( فرسایشیسناریو ) 

ي  هاشاخ   دانةش  ةهاي مجموعال يش اسايي 

و  كالبدي و ارا ه الگوي اغر تحليل هر شاخ 

ي  هااحراز ميانگيب كمتريب يال براي شاخ 

 دانه ش 

(n)¥j j≠jt a) P-(n+1)=(11P 
 ( کالبدیسناریو ) 

 

ذکر این  ش د.اراله  ۴در قال  ش و    2016MATLABدر محیط   ،اجراش ده ترین س ناریوهایوجی متناظر بهینهخر

 .افزار اتفاق افتادکردن نرم  RUNنویسی و ب د از کد  ،تمامی مراح که  الزم اس  امر 

 
 آوري: س اريوها و اغرات تاب4شکل 

 

 ( 1400)م ب : نگارنددای، آوري كالبدي و فرسايشياغرات تابمحاسبات عددي : 5 دول 

sig Nodes MST  وض يت شاخ   كد تحليلي 

001/0 001/1 12 /۷8 C 

 كالبدي 

001/0 001/1 ۴9 /81 D 

001/0 001/1 1۷ /۷5 E 

001/0 001/1 32 /68 F 

001/0 001/1 3۷ /۷1 G 

001/0 001/1 20 /80 H 

001/0 001/1 31 /69 A 
 فرسايشي 

001/0 001/1 09 /60 B 
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مربوط به ح  که   ش دار افه   nodesس تون    ةکنندح   فرضشیبر ح  مس أله در حال  س ناریوهای پ، 5  در جدو 

 هش    ،موجود یها یدهد که بر اس ا، اولومیاس  . نتایج این جدو  نش ان    مس أله آزادس ازی خطی به کمب الگوریتم

ها و اهالعا  به با انتقا  این داده  وجود دارد کهش هر ایالم    س ط  باف  فرس ودة آوریبررس ی ور  ی  تاببرای  ش اخ   

در فاز جس تجوی  ،او   س ناریوهایهمینین س اختار . میپردازیم هاس ازی این ش اخ به فض ایی،  ArcGISافزار محیط نرم

به این   هاها و تطص ی  ش اخ هر س اختار ب د از ت یین موان در  .روندمیر ب دی در فاز پرش به کار  محلی و دو س اختا

به ازای هر جف     ArcGISدر محیط و  مرکزی  هاز هریق تحلی  شبو دستیابی به هد   ،بهینهمسیرهای  باف  کالبدی و

دو  مس یر بین جف  گره مبدأ/ مقص د ش ام   کهیص ورت  جواب س ناریو در . در هرگرف خواهد  ص ور گره مبدأ/ مقص د  

انتطاب   س  ناریوها، یوی از این  ی موجود در باف  کالبدیهاها و محدودی توجه به ش  اخ گاه با  آن  ،باش  د س  ناریو

ی نی قدم    Hو   Dهای ش اخ   ،ی فض اییهاش اخ دهد که در بین  نتایج این جدو  نش ان میهمینین  .خواهد ش د

 ی تحلیلی به دس  آوردند.کدهاباالترین امتیاز را در بین   ،ساختمان و نفوذپذیری

های  س ازی س ناریومنظور بررس ی فض اییبهشاهر ايالم:    ي فرساايشاي و كالبدي بافت فرساودةهاساازي شااخ فضاايي

با  matlabافزار  ابتدا تمام اهالعا  محیط نرم  ،شهر ایالم ی فرس ایشی و کالبدی باف  فرسودةهاموجود در جه  ش اخ 

 Trackingاز هریق ابزار    ، ینها  ی ا، انتقا  داده شد و درآبه محیط جی   DATبا فرم     اهالعا    یخوانش و تصح

Analyst Tools  و ابزارMake Tracking Layer،  (.5  شد )شو   ساختهها و کدهای موجود سناریو 

 
 

 

 

 ( 1400: نگارنددای،م ب )  هاي فرسايشي و كالبدي هدفم د براي شاخ  ةوض يت ساخت و طراحي ساختار شبک : 5شکل 

ای که در گونه به ش د؛کالبدی اراله فرس ایش ی و های هدفمند برای ش اخ   ةس اخ  و هراحی س اختار ش بو  یور  

ور  ی  کامال  مناس  ، س ه ور  ی  یب  در بطش ش اخ  فرس ایش ی،  ، ش اخ  مورد مطال ه در دو بطش هش  س ط   

یب ور  ی   نیز کالبدی . در بطش ش اخ وجود داش  ور  ی  کامال  نامناس    و یب ور  ی  متوس ط پنج مناس  ،  

 .ور ی  کامال  نامناس  بودیب متوسط و  ور ی پنج کامال  مناس ، سه ور ی  مناس ، 

آوری در کالبد باف   ای تابهت یین ور  ع موجود ش  اخ  برای آوري:هاي تابت ييب وضاا يت مو ود شاااخ 

نوع، مس اح  و درص د هر ش اخ     ،ArcGISافزار  ها در محیط نرمبندی ش اخ پس از دس ته  ،ش هر ایالم  فرس ودة

 .شداستطرا  
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 ( 1400)م ب : نگارنددای، آوريهاي تاب  : وض  مو ود شاخ6 دول 

 درصد مهاحت )مترمرب (  نوع  شاخ  

 (C)  س مصال  

 19.1۴ ۷16020 تیرآهن و آجر 

 1۷.8۷ 668۴10 آجر و سیمان 

 33.61 125۷120 بلوک سیمانی 

 29.3۷ 1098۴50 سایر 

 (D)قدمت ساختمای  

 6.8۷ 2568۴0 سا    10کمتر از  

 22.60 8۴5130 سا   20تا   10

 23.5۴ 880360 سا   30تا   20

 ۴۷.00 1۷5۷6۷0 سا   30بیش از 

 (E)اسکلت ساختمای 

 10.1۷ 3802۴0 فلزی 

 33.5۷ 1255500 بتنی

 26.3۴ 985200 ایتیرچه 

 29.92 1119060 سایر 

 (F) ت داد طبقات

 ۴۷.11 1۷62000 یب هبقه 

 38.88 1۴5۴120 دو هبقه 

 8.۷6 32۷۴50 سه هبقه

 5.25 196۴30 چهار هبقه و بیشتر 

 (G)ب دي دانه

 3۴.13 1239000 متر  100کمتر از  

 22.3۷ 8۷۴000 متر  200تا  100

 2۴.95 933000 متر  300تا  200

 18.56 69۴000 متر  300بیش از 

 (H)نفوذپذيري 

 62.۷8 23۴8150 متری  6کمتر از  

 18.۷0 6993۷0 متری  12تا  6

 9.50 355120 متری  12

 9.02 33۷360 متری  12بیش از 

 

درص د   ،ش هر ایالم  آوری در س ط  باف  فرس ودةهای تابش اخ  موجودپس از ت یین ور ع  ،6  مطابق با جدو  ش مارة

در   ی کهاگونهبه ش د؛آوری پایین در چهار دس ته برای هر ش اخ  اراله آوری باال تا تابو مس اح  هر ش اخ  از تاب

  داش  .آوری پایینی و ور  ی  تاببود  نوع بلوک س یمانی  دردرص د   61/33باالترین درص د ی نی   ،ش اخ  جنس مص ال  

آوری خیلی و ور  ی  تاببود س ا   س یاز   درص د در نوع بیش  00/۴۷باالترین درص د ی نی   ،در ش اخ  قدم  س اختمان

آوری باالیی و ور  ی  تاببود درص د در نوع بتنی   5۷/33باالترین درص د ی نی   ،در ش اخ  اس ول  داش  .پایینی  

ی لیخآوری  و ور  ی  تاببود  درص د در نوع یب هبقه    11/۴۷باالترین درص د ی نی   ،در ش اخ  ت داد هبقا   داش  .

آوری  و ور ی  تاببود  متر    صددرصد در نوع کمتر از    13/3۴باالترین درصد ی نی   ،بندیدر شاخ  دانه  داش .پایینی  
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و  بود متری  ش شدرص د در نوع کمتر از   ۷8/62باالترین درص د ی نی نیز  در ش اخ  نفوذپذیری   داش  .لی پایینی  خی

 .داش آوری خیلی پایینی ور ی  تاب

 
 

 ( 1400)م ب : نگارنددای،  آوري هاي تاب: وض  مو ود شاخ 6شکل 
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آوری باف  فرس وده در س ط   نهایی تاببرای بررس ی ور  ی    شاهر ايالم:  آوري بافت فرساودةايي تابوضا يت نه

ی که در این مرحله پس از تجمیع  اگونهبه ؛ش اخ  نش ان داده ش د ش شدر س ط    کالبدی آوریتاب میزان  ،ش هر ایالم

 تا کم خیلی س ط   از تفویب به س اختمانیآوری ور  ی  نهایی تاب،  Arc Gisرافزادر محیط نرم  ادش دههای یش اخ 

 ص ور  گرف  احتمالی بحران  هرگونهبا  مقابله وی هبی  بالیایدر  ریزیبرنامه برای بندی ش د. این امردس ته زیاد خیلی

 .اس  مشاهدهقاب  رنگ تفویب به که

 

 ( 1400)م ب : نگارنددای، Anselin local Moransشهر ايالم از طري   آوري كالبد بافت فرسودةميیای تاب  :7شکل 

 هیفی ةمحدود در ش هر ایالم فرس ودة باف  از یتوجهقاب  هایقس م  ش ود،می مش اهده ۷  ش و  در که هورهمان

منطبق اس  شهر  بر باف  فرسودةکه     مرکزی شهر  بطش که ایگونهبه ؛اندگرفته قرار کم خیلی تا متوسط آوریتاب

 به ان،س اکن مالی تواناییفقدان  همینین ،پایدار مص ال   و اس تاندارد ایس ازه س یس تم از برخورداری عدم دلی  به     

 هبی ی بالیای وقوع زمان در ور  ی  این .س  اش دهمنجر  کم و خیلی کم آوریتاب میزان با هاییمحدوده گیریش و 

 .بود خواهد دوچندان آن جانی و مالی های خسار و شد خواهند آشوارتر چشمگیری صور به

 ( 1400)م ب : نگارنددای،  Anselin local Moransشهر ايالم از طري   بافت فرسودة  آوري كالبدوض يت تاب : 7 دول 

 درصد ( مترمرب مهاحت ) آوري تاب 

 23.1۴ 865۴10 آوري خيلي كم تاب 

 21.03 ۷86590 آوري كم تاب 

 1۷.90 669۴80 كم  نهبتا آوري تاب 

 18.33 685۴۴0 آوري متوسط تاب 

 8.۷0 325250 آوري نهبتا  زياد تاب 

 5.65 211۴60 آوري زيادتاب 

 5.25 1963۷0 آوري خيلي زياد تاب 

 

 



 ... آوري تحليل فاكتورهاي فرسايشی و كالبدي تاب  لطفی و همکاران 

 

245 

 

 ديريبحث و نتيجه ا 6 

دس   به   یخود همواره با س وان  و بالیای گوناگون یس  تمدن بش ری، انس ان در محیط ز  گیریش و هی تاریر  

در بر جوامع بش ری  را ناپذیری س نگین و گاه جبرانلفا  و ت   ها اغل  خس ار ،. این س وان  و بالیااس  گریبان بوده و 

و   ی ماه  یررأت و تح   اس   ی یهب یطمح یندهایو فرا  هایدهرر از پدأمت ،س وان   یناز ا برخی.  خواهد داش  و   پی داش ته

های ویژگی ی،ش ناس ی و ژلومورفولوژزمین  یزمین )اعم از س اختارها  ةکر ةختار فیزیوی مناهق مطتلف در گس ترس ا

  دش و یمناهق( ایجاد م یس تیز یطو مح  یس تیز  هاییژگیو یدرولوژی،و ژلوه  یهیدرولوژیو هاییژگیو اقلیمی، و  یجو

 ها،یطبندان ای،دامنه یداریمواد و ناپا ایحرکا  توده ی ،آتش فش ان، س  لرزه،ین. زمیدنام ی یآنها را س وان  هب توانیو م

 نبه عنوا توانیدس   را م یناز ا مواردی و هافرونش س    ی،جنگل ةردگس ت  هایس وزیآتش  ها،انواع توفان  ها،یخش وس ال

 هایبرداریو بهره های ف ال  ها،یازیاز دس    یاز س وان  و بالیا ناش   یگرد برخیکرد.  ذکر ی یاز س وان  هب هایینمونه

و  یتوجهیب  یانس ان یدر ارر رفتارها  یا  اس  ، ی یارر س وان  هب  یدو تش د  ی یهب یطانس ان در مح  هایو دخال  رویهیب

 هادرگیری و  هاجنگ  ،یاس یمنازعا  س  خرابوارانةو   یو اقداما  عمد  هایاهیاحتیو ب  های ف ال  یامدش ناخ  از پ  فقدان

علوم و  یش رف پ با وجود  یانس ان جوامع. کرد  بندیهبقه س اخ آنها را در قال  س وان  انس ان توانیو م ش وندیم یجادا

بلوه  ،  بپردازند ی یهب یایاز س وان  و بال   یاریبه مقابله با بس  توانندنمیگس ترده و کالن، نه تنها  هایریزیفنون و با برنامه

باف  و مس اکن و  یریپذی . آس ش وندیو م  منجر ش دهارر آنها    یدتش د  یا  یبتحر  بهخود نیز  موارد   یس فانه در ب ض أمت

موارد  یناز جمله ا ی ی،در برابر س وان  هب  یس ازیمنبه مور وع ا  یتوجهبیو   ییو روس تا یش هر قدر مناه هایرس اخ ز

مانند  هاییو احداا س ازه  ایرودخانه  یتص ر  بس ترها  از جملهاش اره کرد؛  یبه موارد توانیارتباط م ین. در ااس  

  یر ز یا  ش ود،یممنجر  یزیخی   س یور    یدتش د بهو  کندمی  یبرا تنگ و بار  ی یهب  هاینامناس   که آبراهه هایپ 

 و هاو گس ترش س اخ  و س ازها، ش طم زدن دامنه  یارتباه  هایراه یجادا  برای هادامنه  یگاهیهتو  ةنقط  ییجاهو جاب یبر

منجر   ایارر حرکا  دامنه  یدو تش د  یبتحر که به آن یرو نظا  یمهندس  یرغ  س ازهای و س اخ  با  آنهاکردن    س نگین

 یدتش د که بهو نامقاوم  یفر   یو اس تفاده از مص ال  س اختمان یو مهندس  یبه اص و  فن توجهیبی ینهمین  ش ود،یم

 یةو تطل ینیزم یرز هایآب یراز منابع و ذخا رویهیب یبرداربهرهو   ش ودیممنجر در برابر زلزله    یریپذی آس  ی ور  

  .شودیممنجر  یشهر مناهقدر   هایرساخ و ز یسا توجه به تأسقاب   های خسار یجادو ا ینفرونشس  زم که بهآنها 

باف     یس  ازیمنا  عدمو به عل    کندمیخود تجربه  یس   ز یطرا در مح یحوادا مطتلف ارهانس  ان همو  ،بنابراین

طتلف در گوش ه و کنار  و رخداد س وان  م اس   یرپذی آس   ی یدر برابر س وان  هب  ها،یرس اخ و ز  یس ا س أو ت   یکالبد

 وآوری  ت اببین  امروزه    .دکن یم  ی  تحم  یجوامع انس  ان  ررا ب  یتوجهو تلف ا  گس  ترده و ق اب    ه ا جه ان، خس  ار

های محیطی و بحرانهای اجتماعی، مطاهرا  محیطی و زیس  نابهنجاری س الم  و کیفی  زندگی، ناایمنی،  هایش اخص ه

های  س لس له اقداما  و راهوارهایی اس   که س اختار  ،ی ش هریمنیا.  ش ودارتباط م ناداری دیده می،  تونولوژیب و امنیتی

ه ا را در برابر حوادا مطتلف افزایش کن د و مق اوم   آنمیحوادا توانمن د    برابری را در  ویزیف  ریغمطتلف فیزیوی و  

های ش ناس ایی باف  گیری درهای تص میمروش یریکارگیوی از راهوارهای مناس   در س نجش و ش ناس ایی، به. دهدمی

فرس ایش ی  یآورهای تابش اخ ب د از اس تطرا  در تحقیق کنونی .  آنهاس   آوریتاب  بندیو اولوی در م رض خطر  

دس ته ش ام  )جنس مص ال ، قدم  س اختمان،   هش  و   دو بطشی در هایش اخ   ،ش هر ایالم  و کالبدی در باف  فرس ودة
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اس تطرا  جنس خاک در بطش فرس ایش ی(   و و)ش ی   بندی و نفوذپذیری در بطش کالبدی( دانهاس ول ، ت داد هبقا ، 

آوری خیلی کم در هف  دس ته آوری خیلی زیاد تا تابتاباز س ط   آوری س طوح تابها در اولوی . در ادامه نیز  ش د

 نتایج تحقیق به شرح زیر اس : .مشط  شد

باالترین امتیاز در بین  ی نی قدم  س اختمان و نفوذپذیری دارای   Hو  D هایش اخ  ،های فض اییدر بین ش اخ 

 از یتوجهقاب  هایقس م ی که  اگونهبه ؛اس  ی مطل  س ینوبرنامهی تحلیلی حاص   از س ناریو نویس ی در محیط کدها

رکزی  م بطش که هوری به ؛اندگرفته قرار کم خیلی تا متوس ط آوریتاب هیفی ةمحدود در ش هر ایالم  فرس ودة باف 

 فقدان و پایدار مص ال   ،اس تاندارد ایس ازه س یس تم فقدان دلی  به      اس  ش هر نیز   که منطبق بر باف  فرس ودة     ش هر  

 در ور  ی  اینس  .  اش ده منجر  کم و خیلی کم آوریتاب میزان با هاییمحدوده گیریش و  به ان،س اکن مالی توانایی

 .بود خواهد دوچندان آن جانی و مالی های خس ار و ش د خواهند انینما چش مگیری ص ور به ،هبی ی بالیای وقوع زمان

که در  ایگونهبه ش د؛فرس ایش ی و کالبدی اراله های هدفمند برای ش اخ  هاختار ش بوس اخ  و هراحی س   یور  نتایج 

کامال  مناس  ، س ه ور  ی   در بطش ش اخ  فرس ایش ی، یب ور  ی ، ش اخ  مورد مطال ه در دو بطش هش  س ط   

یب ور  ی  نیز کالبدی  . در بطش ش اخ وجود داش  ور  ی  کامال  نامناس     و یبور  ی  متوس ط  پنج مناس  ،  

آوری  یب ور ی  کامال  نامناس  بود. همینین ور ی  تابور ی  متوسط و  پنج کامال  مناس ، سه ور ی  مناس ،  

بود نوع بلوک سیمانی  دردرصد   61/33باالترین درص د ی نی   ،مص ال   در ش اخ  جنس  های یاد ش ده نش ان داد کهش اخ 

 س یاز   درص د در نوع بیش  00/۴۷باالترین درص د ی نی    ،در ش اخ  قدم  س اختمان  داش  .آوری پایینی  و ور  ی  تاب

درص د در نوع بتنی    5۷/33باالترین درص د ی نی  ،در ش اخ  اس ول   داش  .آوری خیلی پایینی  و ور  ی  تاببود  س ا  

درص د در نوع یب هبقه    11/۴۷باالترین درص د ی نی   ،در ش اخ  ت داد هبقا  داش  .آوری باالیی و ور  ی  تاببود 

درص د در نوع کمتر از   13/3۴باالترین درص د ی نی    ،بندیدر ش اخ  دانه داش  .ی پایینی لیخآوری  و ور  ی  تاببود 

درص د در   ۷8/62باالترین درص د ی نی  نیز در ش اخ  نفوذپذیری   داش  .یینی آوری خیلی پاو ور  ی  تاببود  متر  ص د

  های تایج تفاو  موانی و بررسی مقایسههمینین ن  .داش آوری خیلی پایینی  و ور ی  تاب  بود  متری  ششنوع کمتر از  

ی نس بتا  کم تا خیلی آورتابدر بازه    ،ش هر ایالم درص د از مس اح  باف  فرس ودة 62 که دهدیمآوری نش ان موانی تاب

دارای بازه   25/5بود که   ص ور نیبدش هر این  آوری باف  فرس ودة  هر بطش از تابدرص د و مس اح .دکم قرار دار

دارای ب ازه   33/18  آوری نس  بت ا  زی اد،دارای ب ازه ت اب  ۷0/8آوری زی اد،  ب ازه ت ابدارای    65/5آوری خیلی زی اد،  ت اب

آوری ارای بازه تابد 1۴/21 آوری کم ودارای بازه تاب  03/21آوری نسبتا  کم،  رای بازه تابدا  90/1۷آوری متوسط، تاب

 .خیلی کم بود
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1- Introduction 

At the beginning of the 21st century, the world has witnessed great natural and unnatural disasters. The Great 

Hurricane Katrina, the Southeast Asian tsunami, the Bam earthquake, and dozens of similar incidents, large and 

small, repeatedly remind the world that predictions, solutions, and ways to deal with these disasters are still 

inadequate. And only a small number of nations in the world learn and apply the science and technology of 

managing and controlling such disasters. In recent years, disaster relief agencies and organizations have focused 

most of their work on achieving a disaster resilient community. Therefore, risk reduction programs in the crisis 

management organization should seek to create and strengthen the characteristics of resilient societies and in the 

accident management chain, the concept of resilience should be considered and promoting resilience and 

reducing its risks should be increasingly the agenda of planners and politicians. This study was conducted to 

investigate the effects of resilience erosion factors in the worn-out urban texture of Ilam city to reduce the effects 

of natural disasters. Accordingly, this study tries to evaluate the relationship between erosion resilience and the 

risk of natural disasters and to study the indicators and factors affecting physical resilience. 

2- Methodology 

The present research is based on library and field studies in terms of development and has an applied purpose 

in terms of descriptive-analytical methodology adopted. To achieve the objectives of the research, indicators 

were extracted in two sections and 8 categories including material, building age, skeleton, number of floors, 

granulation and permeability in the physical section and slope, soil type in the erosive section. Then the model 

of erosion and physical resilience through the colonial competition algorithm (MST minimum cover tree) in 

Matlab 2016 software environment was presented. And for specialization of the studied indicators in the worn-

out texture of Ilam city, the method of tracking analysis tool has been used in the network analysis process in 

ArcGIS software environment. 

3- Results  

In order to investigate the effects of erosion and physical factors, resilience was performed through the tree 

of minimum condition according to the analysis steps and a comparison matrix of 8 * 8 was prepared and its 

model was presented. Based on the input of real and directional network input information in the worn-out texture 

of Ilam city for identifying the resilience status, different effects and patterns were presented according to the 

eight indicators. The output corresponding to the most optimal scenarios implemented in MATLAB 2016 

environment was presented in the format. Based on the existing priorities, there are 8 indicators to study the level 

of worn-out texture in Ilam city to study the status of resilience. By transferring this data and information to the 

Arc Gis software environment, we spatialized these indicators. Also, the structure of the first scenarios was used 

in the local search phase and the next two structures were used in the jump phase. In each structure, after 

determining the locations and assigning the indicators to this physical context, the optimal paths to achieve the 

goal were updated through central network analysis and in the ArcGis environment for each source/destination 

node pair. In each scenario answer, if the path between the source/destination node pair included two scenarios, 

 
1 -Responsible author email: alinourikermani@gmail.com  

http://magazine.hormozgan.ac.ir/
20.1001.1.22517812.1401.12.2.9.6
mailto:alinourikermani@gmail.com


Environmental Erosion Research  Vol:45(12:2), Summer 2022, 230-251 

 

251 

 

then one of these scenarios would be selected according to the indicators and constraints in the physical context. 

The results of this study also showed that among the spatial indices, D and H indices, i.e., building age and 

permeability, obtained the highest score among the analytical codes. In order to study the spatialization of the 

existing scenarios for the erosive and physical characteristics of the worn texture of Ilam city, first all the 

information of Matlab software environment was transferred to GIS environment by reading and correcting the 

information and finally through Tracking Analyst Tools and Make Tracking Layer tool the existing scenarios 

and codes were constructed. The status of construction and design of the purpose-built network structure for 

erosion and physical indicators was presented in such a way that at the level of 8 indicators studied in two parts, 

the following results were obtained: In the erosion index section, one condition was completely suitable, three 

conditions were suitable, 5 conditions were moderate and 1 condition was completely unsuitable. In the physical 

index section, there were one completely suitable condition, three suitable conditions, 5 moderate conditions and 

1 completely inappropriate condition. In order to determine the current status of resilience indices in the worn-

out texture of Ilam city, after classifying the indices in ArcGis software environment, the type, area and 

percentage of each index were extracted. According to Table 6, after determining the current status of resilience 

indices in the area of eroded texture of Ilam city, the percentage and area of each index from high resilience to 

low resilience were presented in four categories for each index. In the material index, the highest percentage, ie 

33.61%, was in the cement block type and had a low resilience status. In the building age index, the highest 

percentage, ie 47.00%, was in the type over 30 years old and had a very low resilience status. In the skeleton 

index, the highest percentage, ie 33.57%, was in the concrete type and had a high resilience status. In the index 

of number of floors, the highest percentage, ie 47.11%, was in the type of one class and the resilience status was 

very low. In the granulation index, the highest percentage, ie 34.13%, was less than 100 meters and the resilience 

status was very low. In the permeability index, the highest percentage, ie 62.78%, was less than six meters and 

the resilience was very low. To investigate the final resilience of worn texture in Ilam city, the amount of physical 

resilience was shown at the level of 6 indicators, so that at this stage, after aggregation of the mentioned indicators 

in Arc Gis software environment, the final resilience of the building resilience was classified into very low to 

very high. They are categorized to plan for natural disasters to deal with any potential crises. 

4- Discussion & Conclusions 

In the present study, after extracting the erosion and physical resilience indices in the eroded texture of Ilam 

city, indices in two parts and 8 categories including material type, building age, skeleton, number of floors, 

granulation and permeability in the physical part, slope, and soil were extracted in the erosion section. Then, the 

priorities in resilience levels from very high resilience to very low resilience were identified in seven categories. 

The results of the research are as follows: Among the spatial indices, D and H indices, i.e., building age and 

permeability, obtained the highest score among the analytical codes obtained from scenario writing in the content 

programming environment in such a way that significant parts of the worn texture of Ilam city are in the range 

of medium to very low resilience. Also, the central part of the city, which corresponds to the dilapidated fabric 

of the city, due to the lack of a standard structural system and sustainable materials and the inability of residents 

to create safe areas indicated low and very low resilience. This situation becomes more visible in the event of 

natural disasters, and the financial and human losses will be doubled. In addition, the results of spatial differences 

and the study of spatial resilience comparisons showed that 62% of the eroded texture of Ilam city is in the range 

of relatively low to very low resilience. Percentage and area of each part of the resilience of the worn-out texture 

of Ilam city were such that 5.25 had a very high resilience interval, 5.65 had a high resilience interval, 8.70 had 

a relatively high resilience interval, 18.33 had medium resilience interval, 17.90 had a relatively low resilience 

interval, 21.03 had a low resilience interval, and 21.14 had a very low resilience interval. 
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