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Modeling the Resilience of the City Against Natural 
Hazards with Emphasis on Landslide 
(Case study: Ghaemshahr City)
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Aims Resilient cities are cities that support the development of wider resilience in economic and 
social life, its infrastructure, and institutions; resilient cities also reduce vulnerability to severe events 
and creatively respond to environmental, economic, and social changes to increase their long-term 
sustainability. Therefore, the purpose of this study was to model the city’s resilience to hazards. 
Methodology The method used in this research is to use GIS software version 10.3 in order to determine 
points with greater resilience and to use genetic algorithm methods and particle swarm intelligence 
and their programming in the MATLAB environment in order to use it to determine the most important 
components of city resilience and effective strategies to strengthen resilience are identified.
Findings The present study was conducted in two stages. In the first stage, first, using the analytical 
hierarchy process model, the degree of resilience of urban areas against landslides was determined and 
then, by combining all the mentioned components, the final hazard map was prepared. In the second 
stage, to determine The most important components of resilience in the city This time, 32 indicators 
of resilience components based on 4 criteria (physical-spatial, economic, social, institutional) were 
compiled and examined using a genetic algorithm, which finally 3 points of the city, respectively (Talar 
park, Shahid Watani Stadium, Siraj Park) were selected and prioritized as areas with more resilience. 
Then, to confirm and compare the research findings by genetic algorithm, the Particle Swarm Intelligence 
method was used.
Conclusion There is a difference in terms of resiliency among the city areas, and increasing the resiliency 
of Qaimshahr city in the first stage requires strengthening and modifying the structures of the natural 
environment and then maintaining the safe environment.
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  چکیده
 در ترگستردهآوری تاب توسعه از که هستند شهرهایی آورتاب شهرهای اهداف:
 همچنین کند؛می حمایت نهادهایش و هازیرساخت، اجتماعی و اقتصادی زندگی

ور طبه و دهندمی کاهش را شدید رویدادهای برابر در یپذیر آسیب آورتاب شهرهای
 افزایشمنظور به اجتماعی و اقتصادی، محیطیزیست تغییرهای به خالقانه
 زانیمسازی مدل پژوهش این از هدف لذا. دهندمی پاسخ خود بلندمدت پایداری

 حرانیب شرایط در زمین رانش بر دیتاک با یعیطب مخاطرات برابر در شهرآوری تاب
 .بود

 GIS 10.3 افزارنرم از گیری ، بهرهپژوهش این درکاررفته به روش شناسی:روش
 الگوریتم یهاروش از استفاده و بیشترآوری تاب دارای نقاط تعیینمنظور به

 با تا است متلب محیط در آنهانویسی برنامه و ذرات ازدحامی هوش و ژنتیک
 تقویت در ثرمو راهکارهای و شهرآوری تاب یهامولفه ترینمهم آن از استفاده

 .شوند مشخصآوری تاب
 با ابتدا، اول مرحله در که گرفته صورت مرحله 2 طی رو پیش تحقیق :هاافتهی

 زمین رانش برابر در شهری نقاطآوری تاب میزان مراتبیسلسله ندیفرآ از استفاده
 همخاطر  نهایی نقشه ذکرشده یهالفهمو همه ترکیب با آن از پس و شد تعیین
 32 ،شهرآوری تاب یهامولفهترین مهم تعیین برای دوم مرحله در شد. تهیه

، اقتصادی، فضایی-کالبدی) معیار 4 اساس برآوری تاب یهالفهمو از شاخص
 رارق بررسی مورد ژنتیک الگوریتم روش از استفاده با و تدوین( نهادی، اجتماعی

و  وطنی شهید استادیوم، تالر پارک ترتیب به شهر از نقطه 3 نهایت در که گرفت
؛ دندش یبندتیاولو و انتخاب بیشترآوری تاب دارای مناطق عنوانبه ،سراج پارک
 روش از کژنتی الگوریتم توسط تحقیق یهاافتهی مقایسه و تاییدمنظور به سپس
 شد. گرفته بهره ذرات ازدحامی هوش
 دارد وجود شهر مناطق بین درآوری تاب لحاظ از داریمعنی تفاوت گیری: نتیجه

 حاصال و تقویت نیازمند اول مرحله در قائمشهر شهرآوری تاب میزان افزایش که
 است. ایمن محیط نگهداشت و حفظ سپس و طبیعی محیط ساختارهای

 متلب، ذرات یهوش ازدحام، زمین رانش، ژنتیک الگوریتم، یآور تاب گان:کلیدواژ
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 در .[Firouzpour, 2021] شوندیم انگاشته دهیناد سوانح وقوع
 آوریتاب، هستند رشد حال در هاتیقطع عدم و سکیر که یطیشرا
 یفمعر  راتییتغ و رهاییغافلگ، اختالالت با مواجهه مفهوم عنوانبه
 یتیظرف همچنین .[Ghasemi Jobneh et al., 2016] شودیم
 هشیهم سانشناروان است. فاجعه و استرس برابر در مقاومت یبرا
 خطر رب غلبه و یسازگار  یبرا را انسان تیقابل نیا که اندکرده یسع
آوری تاب .[Heidarifar et al., 2020] دهند شیافزا هایسخت و
 ستا قادر سیستم که گرفته شده نظر در اختالالتی شدت عنوانبه

 با ،ودش تبدیل متفاوت ساختاری به سیستم ساختار که این از قبل
 جذب کنندیم کنترل را آن رفتار که هاییفرآیند و متغیرها تغییر
 .[Jazayeri et al., 2018] کند
، کلمه نیا لغت فرهنگ در است. Resiliency واژه معادلآوری تاب
 است شده یمعن یارتجاع وپذیری بازگشت، یکشسان تیخاص

[Heydari et al., 2022] .مبحث ورود که شودمی خاطرنشان 
 یحت و هاسازمان و بحران تیریمد، یشهر  مبحث بهآوری تاب
 Sadeghi Roush] است دیجد یفرهنگ تولد مثابه به مردم یزندگ

et al., 2014]. رانیا درآوری تاب به نسبت یخاص توجه چند هر 
 نیقوان از یمحدود تعداد تاکنون این حال با، دارد وجود جهان و
 دارد وجود یسازمانآوری تاب مورد در شدهفرموله کیستماتیس

[Jahed Motlagh et al., 2015]. ای، ییتوانا فرآیند» راآوری تاب 
 فیتعر «دکنندهیتهد طیشرا رغمیعل زیآمتیموفق یسازگار  امدیپ

 یزندگ یدهایتهد و هایدگیتن با مقابله در یمهم نقش که اندنموده
 و [Mehraban & Livarjani, 2018] دارد آن نامطلوب آثار و

 و یعاطف، یجانیه مثبت یامدهایپ با کهاست  خود میترم ینوع
 .[Ahmadzadeh & Aminzadeh, 2020] است همراه یشناخت

 اثرات یرو توجه و کار قیطر از ،پذیریانعطاف به یابیدست ریس
 به منجرآوری تاب ارتقاء .شودیم جادیا دردناک عیوقا و استرس

 و بهتر یتیریخودمد یهامهارت و تفکر آوردندستبه در افراد رشد
 لذا ،[Ghasemi Jobneh et al., 2016] شودیم شتریب دانش

 و آرامش حفظ در ثرمو عوامل شناخت وآوری تاب زانیم نییتع
 بودبه و تیموفق باعث، کارکنان و رانیمد تحمل آستانهبردن باال

 ,.Pakandish et al] بود خواهد بحران زمان در جوامع عملکرد

 آمادگی برای عاملترین مهمکه  است آن از حاکی تجربه .[2019
 و بندیاولویت، بحران در یپذیر آسیب میزان شناخت ،قبلی

 که خطرهایی مهار وپیشگیری  برای ییهاحل راهکردن مشخص
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 هایزمینه در که است توسعه استراتژی ،شهری آوریتاب

 سعهتو امکان که ییهانهیزم سایر و اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی
 اندیشه و تفکر این .[Maleki et al., 2017] شودمی مطرح دارند

یم یریز برنامه یهاسیاست به یاکنندهقانع و جدید بعد مسلما  
یم مواجه شهری یریز برنامه در جدیدی اندازچشم با را بشر و دیافزا
 .[Zand Moghadam & Molaie, 2020] دینما

 اب اما ،است گرفته صورتآوری تاب خصوص در بسیاری تحقیقات
 در شهریآوری تاب میزان ارزیابی که حاضر پژوهش هدف به توجه
 هب مستقیمصورت به که ییهاپژوهش ،است طبیعی مخاطرات برابر
 برخی به توانیم که است گرفته قرار نظر مد اندپرداخته موضوع این
 ,.Salehipour et al] همکاران و پور صالحی کرد. اشاره آنها از

 رد رزن شهرآوری تاب و یپذیر آسیب ارزیابی به تحقیق در [2021
 حالتمآوری تاب و آمادگی دادکه نشان نتایج و پرداختند زلزله برابر
 اربسی و زیاد طبقه در شهر محالت از یک هیچ در زلزله برابر در شهر
 و نهادی و مدیریتی ساختارهای ضعیف کارکرد نداشت. قرار زیاد

 شرایط به بازگشت برای شهروندان اقتصادی کم توان همچنین
 در رزن شهرآوری تاب کاهش عوامل از زلزله وقوع از بعد مطلوب

 در [Mododi et al., 2020] همکاران و یمودود بود. زلزله برابر
 رد مطالعه دمور  یروستاهاآوری تاب که رسید جینتا این به ایهمقال
 گریکدی با روستاهاآوری ، تابحال نیا با .است متوسط سطح

 لهجم از یاقتصاد طیشرا بهبود یهابرنامه اتخاذ لذا است؛ متفاوت
سازی توانمند یهاکالس یبرگزار  نیهمچن و اقتصادسازی متنوع
 و باقرنژاد است. برخوردار یادیز تیاهم از هاروستا یبرا یاجتماع

که  اندکرده انیب نیچن [Bagheranjad & Azizi, 2020] یز یعز
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 در [Ahmadzadeh & Aminzadeh, 2020] زادهامین و

 در بزرگ یچالش همواره یعیطب سوانح نوشت: چنینای مقاله
 تا هک ینگاه است. بوده یانسان جوامع داریپا توسعه به یابیدست
 گاهن شتریب، داشته وجود یشهر  تیریمد و سوانح تیریمد در کنون
 در مخاطرات اتیادب حوزه است. بوده مخاطرات کاهش و یامقابله

( یذیر پآسیب لیحلت) سمت به( مخاطرات یابیارز) از میپارادا رییتغ
 [Maleki et al., 2017] همکاران و ملکی است. داده هیرو رییتغ
 دیتهد را شهرها که یامخاطره که اندکرده بیان چنینخود  مقاله در
 و بحران تیریمد و بیآس کاهش است. زلزله وقوع خطر ،دینمایم

 .است یضرور  و الزم مخاطرات برابر در شهر نمودنآور تاب در نهایت
آوری تاب لحاظ از ذهیا شهر ینواح نیب که گفت توانیم نیبنابرا

 Zand] همکاران و مقدم زند دارد. وجود تفاوت یاجتماع

Moghadam et al., 2019] ،باالی یپذیر آسیبدرنظرگرفتن  با 
 بر هعالو زلزله از یناش یپذیر آسیب زانیم که داشتند بیان منطقه
 در آن یبررس ضرورت بحران تیریمد در آن دوچندان تیاهم

 پارکر .است یشهر  یریز برنامه اتیضرور از مختلف یهاشاخص

[Parker, 2020] موردآوری تاب مفهوم که است نوشته چنین 
 تیریمد مورد در تفکر بر اکنون و است گرفته قرار بسیاری توجه

 در و است حاکم محیطیزیست خطرات تیریمد جمله از سکیر
 از فراتر که است یمفهومآوری تاب که رسدیم جهینت نیا به بحث
 و سامرز است. تحول و رییتغ، یسازگار  رشیپذ یبرا هشکا

 یعیطب یایبال معتقدند [Summers et al., 2018] همکاران
، یمال یهاستمیس بر مدتیطوالن و توجه قابل استرس اغلب

 همکاران و بکنسن .کندیم لیتحم محیطیزیست و یاجتماع
[Bakkensen et al., 2017] به توجه باکه  اندکرده بیان چنین 

، جهان سراسر در یعیطب یایبال برابر در یجد و مداوم یدهایتهد
 ای یامنطقه یهاسیاست جادیا که گرفت نتیجه توانمی
 زا دیبا یپذیر آسیب بهبود وآوری تاب یهاپروژه درگذاری هیسرما

 کنند. استفاده باالتر اولویت با یهاشاخص
 مخاطرات با مواجهه برای آمادگی برای اقداماتی انجام بنابراین
 ساختن برای که دارد ضرورت ضعف و قوت نقاط شناخت و طبیعی
 قائمشهر شهر گرفت. بهره آن از توانیم آینده در توسعه امن مسیر
 رویارویی برای زودتر چه هر باید، است یامنطقه اهمیت دارای که
 جودمو ارزشمند آثار از نگهداری همچنین و یتآ مشکالت و مسائل با
آوری، تاب مساله بررسی که است اهمیت حائز شود. آورتاب خود در
 انریز برنامه و مسئوالن تا است. شهری انریز برنامه ضروری نیاز

 کاهش با رابطه در را خود آتی یهاطرح و هابرنامه بتوانند شهری
 جراا قابل یهاحل راه به دستیابی و پدیده این به مربوط مشکالت

 لح برای در گامی بتوان تا کنندریزی پی آورتاب شهرهای ساخت و
ا لذ .برداشت علمی زبان به پژوهش مورده جامع مسائل و مشکالت

آوری شهر در برابر تاب زانیسازی ممدل هدف از این پژوهش
 رانش زمین در شرایط بحرانی بود.بر  دیبا تاک یعیمخاطرات طب

 

 شناسیروش
 دقیقه 3۸ و درجه 3۶ تا دقیقه 2۱ و درجه 3۶ بین قائمشهر شهر
 طول دقیقه 3 و درجه ۵3 تا دقیقه 43 و درجه ۵2 و شمالی عرض
 سر آخرین پایه بر است. شده واقع گرینویچ النهارنصف از شرقی

 دارای شهر این شمسی 1395 سال در ایران آمار مرکز شماری
 این مساحت .است خانوار 68407 تعداد و جمعیت نفر 204953

 یاییجغراف موقعیت دلیل به شهر این .است مربع کیلومتر 458 شهر
 مشهد سمت به عبور اصلی مسیر در قرارگیری سو یک از که خود

 کشور شمال ارتباطی هایراهترین مهم از یکی دیگر سوی از و مقدس
 نطقهم سطح در گردشگری و تجاری نقش مستعد ،است پایتخت به
 .(1)شکل  [Janbaz Ghobadi et al., 2011] است کشور و

 لیتحلی-توصیفی روش نظر از و کاربردی هدف لحاظ به پژوهش این
 شهری یهانقشه و یاکتابخانه مطالعات ازگیری  بهره با که است
 نادیاسصورت به تحقیق این در اطالعات گردآوری شیوه .شد تبیین

 جشسنمنظور به سپس .پذیر( بودآسیب مناطق در حضور) میدانی و
 ابتدا طبیعی مخاطرات برابر در شهرآوری تاب میزان ارزیابی و

 مطالعه مورد محدودهآوری تاب میزان بر ثرمو عوامل و هاشاخص
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 سطح از نیاز مورد اطالعاتآوری جمع با آن از پس و شد شناسایی
فرآیند  از استفاده با و تولید GIS در نظر مورد یهانقشه منطقه
 مورد، (Analytical Hierarchy Process; AHP)مراتبی سلسله
 نجشس برای شد. استخراج کلی نقشه نهایت در و گرفت قرار تحلیل
 اجتماعی، اقتصادی، فضایی-کالبدی بعد 4 در شهرآوری تاب میزان

 لجدوشد ) استفاده گذارزیرشاخص تاثیر  42 و شاخص 2۶ از نهادیو 
 قابل معیار 4 اساس بر هازیرشاخص و هاشاخص انتخاب .(۱

 به توجه، شدهانجام یهاپژوهش پیشینه، هاداده بودندسترس
 یهانقشه وتحلیلآوری تاب با آن تناسب مورد در موجود ادبیات
 .شد استخراج زمین رانش برابر درآوری تاب بر گذارتاثیر  شهری
 هرش در طبیعی مخاطرات برابر در شهرآوری تاب میزان ارزیابی برای

 و معیارها شناسایی از پس زمین رانش بر تاکید با قائمشهر
 محیط در که شدهآوریجمع شهری یهانقشه نظر مورد یهاشاخص

GIS مدل از استفاده با AHP مدل از استفاده با بودند شدهدهی وزن 
 (MATLAB)نویسی متلب برنامه محیط در (GA) ژنتیک الگوریتم
 بودند بیشتریآوری تاب دارای که شهر از نقطه 40 و شد کدنویسی

 اءاحص، دادند اختصاص خود به را هاشاخص از بیشتری تعداد یعنی
 از GA که آنجا از .شد تعییندار اولویت نقطه ۵در نهایت  و شدند
 پژوهش این مساله و بوده جمعیت بر مبتنی یابیبهینه یهاروش
 از GA از حاصل نتایج مقایسهمنظور ، بهاست گسسته نوع از نیز

د ش استفاده، است جمعیت بر مبتنی نیز آن که دیگر مشابه روش
 روش از منظور همین به دهد قرار تایید مورد را ژنتیک یهاافتهی تا

 Particle Swarm) پرندگان الگوریتم یا ذرات ازدحامی هوش

Intelligence; PSO) خروجی آن نتایج کهاست  شده استفاده GA 
 .دینمایم تایید را

 
 

 
  مطالعه مورد محدوده نقشه( 1 شکل
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آوری شهر در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر رانش ی تابهاشاخص( ۱جدول 
 زمین

 

 زیرشاخص شاخص
 فضایی-کالبدی

 هامارستانیو ب یو درمان یبه مراکز بهداشت یدسترس دسترسی
 سبز یها و فضاهابه پارک یدسترس
 یبه مراکز آموزش یدسترس
 یآتش نشان یهابه ایستگاه یدسترس
 یانتظام یرویبه ن یدسترس
 یو خدمات یامداد یدستگاهها ریبه سا یدسترس
 یبه حمل و نقل عموم یدسترس
 به شبکه معابر یدسترس

 های زراعیمرتع؛ باغ؛ زمینپارک؛ زمین بایر؛  وجود فضای باز
 شبکه برق خطرزا ساتیوجود تاس

 شبکه آب
 شبکه گاز و سوخت

 عمر بنا فرم و بافت شهر
 نوع مصالح

 بنا تیفیک

 ( ۸00-۵00-300)  فاصله از گسل
 ( ۸00-۵00-300)  فاصله از رودخانه

 بیش ترینمناسب %۶تا  0 یتوپوگراف تیموقع
 مسکونی نیزم یکاربر 

 تجاری
 صنعتی
 زراعی

 یتراکم ساختمان
 اجتماعی

 یمشارکت عموم یاجتماع هیسرما
 یاجتماع تیامن

 ایمحلهحس تعلق 
 یگیروابط همسا

 آگاهی از مخاطرات طبیعی
 میانگین سنی شناسیجمعیت

 میانگین جنسی
 تراکم جمعیتی
 میزان تحصیالت

 یکپارچگی و مشارکت ساکنان
 برای مقابله با بحرانآموزش 
 اقتصادی

 ارزش زمین
 هزینه ساخت
 مالکیت اراضی

 نفر ۵000هر  یبه ازا مهیمقدار دفاتر ب توانایی جبران خسارات
 در منطقه نیریوجود خ

 نفر ۵000هر  یمقدار بانک به ازا

 درآمد خانوار زانیم
 یکار ینرخ اشتغال و ب

 نهادی
 هاادارات و سازمان انیم یهماهنگ روابط

 هامردم و سازمان یهمکار 

 امدادرسان یهامنابع و امکانات سازمان امکانات
 یمنابع و امکانات شهردار 

 تیریدر ارتباط با مد ییمردم از وجود نهادها یآگاه تیوضع بستر
 بحران

 قانون ساخت و ساز تیرعا زانیم
 پس از وقوع مخاطرات یاسکان اضطرا هایطرحبا  ییآشنا

 در زمان وقوع مخاطرات یو ابزار  یفن یآمادگ عملکردی
 در زمان مخاطرات یدر برای آمادگ یرحضور یغ هایآموزش

 یاز تخلف ساختمان یر یبرای جلوگ یعملکرد شهردار 
 یشهر  یهاسازمان یعملکرد خدمات

 هایافته
شهر در برابر آوری ها و تعیین اهمیت ابعاد تابتحلیل شاخص

 مخاطرات طبیعی
 هر ابعاد این .شد بررسی بعد 4 منظر از قائمشهر شهرآوری تاب
 آمده دست به نتایج است. ییهاشاخصزیر  و هاشاخص دارای کدام

 رایها چهارگانه ابعاد تفکیک به نظر مورد یهاداده تحلیل و تجزیه از
 .شد
 AHP روش از پرخطر یهاپهنه ییشناسا و یبررسمنظور به ابتدا

 که یر ضرو و الزم یارهایمع نییتع ابتدا بیترت نیبد، شد استفاده
 تراکم یهانقشه از هستند عبارتکه  اندداشته نقش یگیر تصمیم در

، سبز فضای یهایکاربر  حریم، شیب طبقات، گسل فواصل، کاربری
 تراکم ،فرسوده بافت، معابر شبکه، جمعیتی تراکم، هاپارک و ورزشی
 GIS محیط در نظر مورد یهانقشه و پذیرفت صورت .و غیره کالبدی
 آنها از یک هر 2 شکل مطابق باید معیارها تعیین از پس .شد تولید
 ارزش و اهمیت میزاندهنده نشان معیار هر وزن که شوند دهیوزن
 .است دیگر معیارهای به نسبت آن
 از زمین رانش برابر درآوری تاب وپذیری خطر نقشه تولید در

 الزم یهادهیوزن و شد استفاده آنها مختص کاربردی یهانقشه
 که مطلوب بسیار رنگی طیف با خروجی نقشه و گرفت صورت
 دهندهنشان که نامطلوب بسیار وآوری تاب باالتریندهنده نشان

 .(3 لشک) شد تهیه است( آوریتاب کمترین)پذیری خطر بیشترین
  GA در شهرآوری تاب یهاشاخص تحلیل

 زا استفاده با ابتدا شهرآوری تاب میزان ساختارهای تحلیلبرای 
-کالبدی اصلی شاخص چهار علمی و معتبر یهارفرنس و مطالب
 ره که آنجا از شد. شناسایی نهادی و اجتماعی، اقتصادی، فضایی

 از برخی، هستند متعدد یهازیرشاخص دارای هاشاخص این از یک
 این فاقد آنها از برخی وشتند دا را کمیدهی امتیاز قابلیت آنان

 نداردهایاستا اساس بر کمی به کیفی عناصر تبدیل بودند. قابلیت
 بسیار) ۵ تا ۱ امتیاز از عناصر همه و پذیرفت صورت مربوطه

 بسیار و 4=مطلوب، 3=متوسط، 2=نامطلوب، ۱=نامطلوب
 یهالفهمو در که هازیرشاخص ادامه در ند.دهی شدنمره( ۵=مطلوب
 ذکر کهطور همان و ندشد استخراج، داشتند اشتراک وجه ذکرشده

 40 آن از پس. گرفتند قراردهی امتیاز موردسازی کمی از پس شد
انجام یهاافتهی اساس بر که 2 جدول مطابق ترآور تاب شهری نقطه
 یهاشاخص باشد  استخراج GIS از تولیدشده یهانقشه از شده

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه و ارزیابی مورد موجود
 شهری نقاط ابتدا، GA در منطقی یهاپاسخ به دستیابیمنظور به
 قرار بررسی مورد، است شده آورده ینقاط شهر  نام به 3 جدول در که

 این به برنامه اجرای بار چندین از پس را پژوهش آن آنالیز که گرفت
 بهترین 3۵ تا ۱۵ بازه درنقطه شهری  با برنامه اجرای که رساند نتیجه
 تا  ینها تا ۱۵ از باالتر) شهری نقطه 40 از یعنی .شودمی حاصل نتایج
 بدین. کنندیم دریافت را هاشاخص تعداد بیشترین( نقطه 3۵

نقطه  با راها کرومزوم چرخش نحوه تاشد  تدوین 3 جدول منظور
 .گرفت قرار بررسی مورد جهش و ترکیب در تغییر و یادشدهشهری 
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 دهی معیارهاوزن( 2شکل 
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  زمین رانش برابر در شهرآوری تاب نهایی نقشه( 3 شکل
 

 بر طبیعی مخاطرات درآوری تاب شاخص بیشترین دارای شهری نقاط( 2 جدول
  GA اساس
 مجموعه مکان ردیف مجموعه مکان ردیف

 فضای سبز کوچکسرا 21 منطقه امامزاده حمزه 1
 محدوده پشت ترمینال 22 پارک ولیعصر  2
 فضای سبز امیرکبیر 23 فضای سبز شورای شهر 3
 فضای سبز ظرافت 24 فضای سبز کوچه افتخاری 4
 فضای سبز مجاور محله 25 فضای سبز شهرداری 5
 پارک قائم محله 26 سبز کوچه کفشگرکالهفضای  6
 فضای سبز دخانیات 27 فضای سبز کوچه گز بوتان 7
 پارک سید محله 28 فضای سبز کوچه کوی کشاورزی 8
 متری16فضای سبز  29 ورزشگاه شهید وطنی 9
 فضای سبز ایستگاه راه آهن 30 خیابان تهران، درمانگاه شهید رجایی 10
 پارک تالر 31 بیمارستان رازی 11
 فضای سبز بهشتی محله  32 فضای سبز کوچه نیما 12
 فضای سبز کوچه نساجی  33 فضای سبز کوچه بنفشه  13
 فضای سبز آبندانسر 34 پارک سیاهرود 14
 محدوده کمربند جنوبی 35 منطقه امامزاده حمزه 15
 فضای سبز ارم 36 فضای سبز کوچه مهمانسرا 16
 هالل احمر  خیابان ساری 37 باقرزادهپادگان شهید  17
 فضای سبز ترک محله 38 فضای سبز سایپا خزر 18
 آتش نشانی خیابان بابل  39 پارک شهیدان ابراهیمی 19
 بیمارستان ولیعصر 40 فضای سبز شرافت 20
 

 لحاص نتیجه این آنها تفسیر و تولیدشده نمودارهای به توجه با
های نقطه بهتر نمودارها اکثر در 3۵نقطه شهری  در که شودمی

 با را 3۵نقطه شهری  نتیجه این به توجه با. بود 2۵و  ۱۵شهری 
 و بیترک کدام شود مشخص تا میسنجیم مختلف جهش و بیترک

 تا ترسیم 4 جدول منظور همین به دارد. بهتری عملکرد جهش کدام
 هکطور همان گیرد. قرار بررسی مورد نمودار روی بر حاصله تغییرات

 همگرایی ۸/0و ترکیب= ۵/0جهش= در GAشد  مشاهده ۵ شکل در
 .رسدیم بهینه جواب به زودتر و دارد بیشتری

 
  GA در هاکرومزوم چرخش نحوه( 3 جدول

 خروجی ینقاط شهر  بیترک جهش
0.1 0.2 12-25-35 1 

0.1 0.5 12-25-35 2 

0.1 0.8 12-25-35 3 

0.4 0.2 12-25-35 4 

0.4 0.5 12-25-35 5 

0.4 0.8 12-25-35 6 

0.8 0.2 12-25-35 7 

0.8 0.5 12-25-35 8 

0.8 0.8 12-25-35 9 
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  هاکرومزوم چرخش حاصله تغییرات( 4 جدول
 خروجی ینقاط شهر  بیترک جهش

0.1 0.2-0.5-0.8 35 10 

0.4 0.2-0.5-0.8 35 11 

0.8 0.2-0.5-0.8 35 12 

0.1-0.4-0.8 0.2 35 13 

0.1-0.4-0.8 0.5 35 14 

0.1-0.4-0.8 0.8 35 15 

 
 

 در مطالعه مورد منطقه در GIS از حاصل یهانقشه لیتحل با
 درآمده دستبه ینمودارها نیهمچن و یعیطب مخاطرات خصوص

 برشد  مشاهده فوق ینمودارها در که یشهر  نقطه 40 تمیالگور
منظور به و شدند یبندرتبه 2 جدول مطابقآور تاب نقاط اساس
 شد. داده شینما ۵ لجدو طبق برتر نقطه ۵ ترنهیبه لیتحل

 GA درآمده دستبه نتایج مقایسهمنظور به PSO مدل از استفاده

 نمودارهای PSO خروجی نمودارهای یهاافتهی تحلیل و تجزیه
 را است نموده ترسیم را آن GA که ۵و  4 یهاشکل در تولیدشده

 الگورتیم  اجرای  روند گفت توانیم  دیگرعبارت به  .دینمایم تایید

 ناطقیم اساس برآوری تاب بیشترین دارای نقاط شناسایی در ژنتیک
 نآ تطبیقی نتایج و است درست شکل بهشد  استخراج GIS از که
 رانش برابر درآوری تاب نهایی نقشه شد. داده نشان ۵ جدول در

 ترسیم GIS یهامدل اساس بر مطالعه مورد منطقه در 6 شکل زمین
 شد. بررسی GA در تولیدشده نمودارهای و جداول با وشد 

 
  PSO و GAی حاصل از هایخروجمقایسه ( ۵جدول 
 مکانمجموعه  ردیف

PSO 
 پارک تالر ۱
 استادیوم شهید وطنی 2
 پارک سراج 3
 پارک ولیعصر 4
 شهرداریفضای سبز  ۵

GA 
 استادیوم شهید وطنی ۱
 پارک تالر 2
 پارک سراج 3
 فضای سبز شورای شهر 4
 پارک ولیعصر ۵
 

 
 
 

 
  زمین رانش در GA نهایی اجرای( 4 شکل
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 در رانش زمین  GA اجرای( ۵شکل 

 

 
 ( زمین رانش) طبیعی مخاطرات برابر در PSO و AG یهاتمیالگور و AHPتطبیقی نقاط نهایی نقشه( 6 شکل
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 بحث
 قائمشهر شهر در یشهر آوری تاب یابیارز هدف با حاضر پژوهش
 کیاستراتژ یشهرها از یکی عنوانبه قائمشهر شهر، گرفت صورت
 یطیمح طیشرا و خاص تیموقع واسطه به که است مازندران استان

 ربرخوردا زمین رانش خصوص به مخاطرات برابر در ییباال سکیر از
آوری تاب به بوطمر یهایبررس گفت توانیم اساس نای بر ،است

 درآوری تاب یبررس یبرا .است یشهر  تیریمد اتیضرور از یکی
 از استفاده با ثرمو و مختلف یهاشاخص از مطالعه مورد محدوده

 از حاصل جینتا .است شده استفاده PSO و GA و AHP یهامدل
 توپوگرافی جمله از فضایی-کالبدی عوامل که دهدیم نشان پژوهش

 تاسیسات وجود، زمین کاربری، دسترسی در شهر بافت و فرم و
 به سبتن بیشتری تاثیر منطقه معابر شبکه و کالبدی تراکم، خطرزا
 به توجه شهرآوری تاب زمینه در بنابراین دارند. عوامل سایر

 .هستند مهم بسیار فضایی-کالبدی یهالفهمو و موضوعات
 همدیگر بر اصلی یهالفهمو و عوامل از مجموعه اقتصادی ساختار در
 ذارگتاثیر  عوامل جمله از گذارند.تاثیر  شهرآوری تاب میزان زمینه در
 توانایی، ساخت هزینه، زمین ارزش به توانیم اقتصادی ساختار در

 ردیگ عوامل دیگر طرف از کرد اشاره اراضی مالکیت و خسارت جبران
 بیکاری و اشتغال نرخ، خانوار درآمد میزان ،اقتصادی سرمایه مانند
 که کرد تحلیل چنین این توانیم بنابراین .است پذیرتاثیر  عوامل
 .دارند باالیی گذاریتاثیر  میزان شهر سطح در اقتصادی عوامل
 میزان بر ثرمو ساختارهایترین مهم از یکی اجتماعی ساختار
 عوامل و هالفهمو از مجموعه ساختار این در .است شهرآوری تاب
 مخاطرات از آگاهی، اجتماعی سرمایه :قبیل از کنندیم بازی نقش

 یالتتحص میزان، جمعیتی تراکم، سنی و جنسی میانگین، طبیعی
 ثروم اجتماعی ساختار عوامل تحلیل .کارکنان مشارکت یکپارچگی و
، اجتماعی سرمایه عوامل که دهدیم نشان شهرآوری تاب میزان بر

 قابلم در و دارند را گذاریتاثیر  بیشترین طبیعی مخاطرات از آگاهی
 بیشترین جمعیتی تراکم، سنی و جنسی میانگین عوامل
 گذارتاثیر  هم بحران با مقابله آموزش عامل هرچند دارند. یر یپذتاثیر 

  .است ریپذتاثیر  هم و
 زمینه در نهادی ساختارهای به توجه و نهادی یز یربرنامه امروزه
 کند. هموار را پایدار توسعه به رسیدن راه تواندیم شهرآوری تاب
 اجرا مرحله در یریز برنامه بحث به توانیمرا  امر این اصلی دلیل
 شهر آوریتاب میزان بر ثرمو نهادی ساختار عوامل تحلیل داد. پیوند
 و فنی آمادگی، ساز و ساخت رعایت میزان عوامل که دهدیم نشان
 و شهرداری امکانات و منابع و مخاطرات وقوع زمان در ابزاری
 هستند شهرآوری تاب بر گذارتاثیر  عوامل از امدادرسان یهاسازمان

 همکاری، نهادها و ادارات بین هماهنگی جمله از دیگری عوامل و
 شاخص این تحلیل در .هستند ریپذتاثیر  عوامل هاسازمان و مردم

 زیرساختی یهاشاخص تقویت و هماهنگی که گفت توانیم
 .هستند شهرآوری تاب میزان بر ثرمو نهادی ساختار
 موجب شهر کالبد به را یفراوان یهاخسارت یعیطب مخاطرات امروزه
 سوانح آثار کاهش یبرا راآوری تاب مفهوم امر نیهم که است شده

 نیا در .است کرده لیتبد بحران تیریمد عرصه در مهم یهاحوزه به
 است جوامعآوری تاب زانیم در ابعادترین مهم زاآوری تاب انیم
 یهایژگیو نظر از زین را جوامع تیوضع توانیم آن قیطر از که
 .کرد یابیارز مخاطرات بروز هنگام درگذار تاثیر ییایجغراف و یکیزیف

 مطالعه مورد منطقه از ینقاط که دهدیم نشان یخیتار یهایبررس
  .است شده یمال و یجان یهابیآس دچار یعیطب مخاطره نیا توسط
 ودیمود تحقیق با پژوهش این از حاصل نتایج که است ذکر به الزم
امین و احمدزاده همچنین و [Mododi et al., 2020] همکاران و

 برای ترتیب به که [Ahmadzadeh & Aminzadeh, 2020] زاده
 .دارد همخوانی انددهدا انجام مشهد شهرداری 9 منطقه و شیراز شهر
 مربوط مطالعه مورد یهاشاخص وشده انجام مطالعات به توجه با
 حشر  به یکاربرد شنهاداتیپ قائمشهر شهر در یشهر آوری تاب به
 هب یدسترس یهاشبکه و معابر عرض تیرعا :شود ارایه توانیم ریز

یکاربر  یبرا مناسب میحر تیرعا؛ فرسوده یهابافت در خصوص
؛ یاتیح یهارساختیز مناسب پراکنش و عیتوز؛ نیخطرآفر یها
 به توجه؛ استانداردها یروزرسانبه و ساختمان یفن ضوابط تیرعا

 یهارسانه و مدارس از، بحران مدیریت از شهروندان آگاهی مقوله
 یاتیح یهاشریان به مردم دسترسیگرفتن درنظر ؛ شود دنبال جمعی

 برای تمهیداتیو  جمعیت ازدحام و هاساختمان تراکم، باز محیط و
 برای بیشتر مورد این که شود اندیشه غیررسمی و فرسوده یهاهیابن

شامل  تحقیق یهاتیمحدود. دارد داللت شهر به الحاقی روستاهای
پاسخ همکاری عدم؛ خارجی اول دست منابع به کامل دسترسی عدم

 زمینه در شدهانجام مطالعات ضعف؛ اندرکاراندست و دهندگان
 در مستند اطالعات و آمار وجود عدمو  شهر داخل درآوری تاب

 بود. منطقه
 

  گیرینتیجه
 عنوانبه قائمشهر شهر، گفت توان حاضرمی مطالعه بر اساس
 ترنییپا سطحی در شهریآوری تاب بحث در مطالعه مورد محدوده

 معیارهای از ،مناطق از یک هر برخورداری مقدار و است بهینه حد از
 تفاوت و نبوده یکسان و یکنواخت شکل بهآوری تاببر  ثرمو

 در بایدکه  دارد وجودآوری تاب یهاشاخص لحاظ از معناداری
 باشند.آوری تاب افزایش برای شهری مدیران اصلی اولویت

 

 انشگاهد انسانی دانشکده مسئوالن تمامی از وسیله بدین :قدردانی و تشکر
 داریم. را قدردانی و سپاس کمال سمنان اسالمی آزاد

 خارجی و داخلی مجالت از یک هیچ در تاکنون مقاله این :اخالقی یهتایید
 است. نرسیده چاپ به

 به بهروزی حمزه آقای دکتری رساله از برگرفته حاضر مقاله :تعارض منافع
 میزانسازی مدل" عنوان با مقدم زند محمدرضا دکتر آقای جناب راهنمایی

 شهری منطقه موردی: مطالعه) طبیعی مخاطرات برابر در شهرآوری تاب
 .است "(قائمشهر

پژوهشگر اصلی/نگارنده  ،نویسنده اول()حمزه بهروزی  سهم نویسندگان:
شناس/نگارنده روش ،)نویسنده دوم(محمدرضا زند مقدم (؛ %50بحث )
 (%25) کمکیپژوهشگر  ،)نویسنده سوم( سعید کامیابی (؛%25بحث )
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