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 در برابر زلزله  ررسی میزان تاب آوری کالبدی شهرب

 (8: نورآباد ممسنیمطالعه مورد)

 یرانازندران، بابلسر، ادانشگاه م ی،شهر یزیو برنامه ر یاکارشناس ارشد جغراف یاراحمدی، منصوره

 رانیدانشگاه مازندران، ا ی،و اجتماع یدانشکده علوم انسان ی،شهر ریزیو برنامه یاگروه جغراف یار، دانش2پور یکعامر ن

 یران، ادانشگاه مازندران ی،و اجتماع یدانشکده علوم انسان ی،شهر یزیو برنامه ر یا، استاد گروه جغرافیلطف صدیقه

 
 چکیده

 وانتیآن م قیجوامع است که از طر یآورتاب زانیم در رگذاریاز ابعاد تأث یکی ،یکالبد یآورتاب

کرد.  یابیسانحه ارزهنگام بروز در رگذاریتأث ییایجغراف و یکیزیف یهایژگیجوامع را از نظر و تیوضع

 سنیی نورآباد ممشهر محالت یکالبد یآورتاب زانیم یابیسنجش و ارزاز انجام پژوهش حاضر هدف 

 وشراز  اطالعات گردآوری آن می باشد. یآورها و عوامل موثر بر تابشاخص ییدر برابر زلزله، شناسا

طرح جامع نورآباد  و 5931و  5931در سال  بلوک های آماری مرکز آمار و اطالعات پایه از ای کتابخانه

 نیدر ب یتاب آور یدپژوهش به منظور رتبه بن نیا انجامروش . استخراج شد  5931در سال  یممسن

 های از روش کیابتدا با استفاده از هر  منظور در نیپ لند استفاده شده است. بداز روش ک محالت

پ لند  از روش ک تیمحالت پرداخته و در نها نیدر ب یتاب آور یکوپراس و مورا  به رتبه بند س،یتاپس

الت مح نیاز آن است که در  یحاک جینتا از محالت پرداخته شده است. کیهر  یتاب آور یینها یرتبه 

 ودو  هیاز ناح چهارمحالت  نیو همچن یتاب آور نیشتریب یدارا یک هیاز ناحچهار محله  یمورد بررس

 باشند. یم یتاب آور نیکمتر یدارا سه

  .پ لند، نورآباد ممسنی، کتاب آوری کالبدی: کلمات کلیدی

                                                           

 طبیعی )زلزله( سوانح برابر در ممسنی نورآباد شهر آوری تاب میزان برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ارزیابی -5

  a.nikpour@umz.ac.ir                                                    نویسنده مسئول:                                 -2
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 مقدمه 

ده ای را به ویژه در کشورهای در حال ی گسترها همه ساله مخاطرات طبیعی خسارت

های از افزایش مدوام همه انواع بحرانتوسعه باعث می شوند و شواهد موجود نیز حاکی 

یون لطبیعی از نظر شدت و فراوانی هستند به طوری که تعداد افراد متاثر، از هفتصد می

قتصادی به طور و نیز میزان خسارات ا 5331ارد در دهه ی به دو میلی 5391نفر در دهه 

همچنین بیش از نیمی از جمعیت جهان  (.5،2112تاماال) چشم گیر افزایش پیدا کرده است

در مناطق شهری زندگی می کنند و از آن میان تعداد زیادی در مناطقی ساکن اند که 

خطرات بالقوه و سوانح آنها را تهدید می کند؛ چرا که محل استقرار سکونتگاهها و سایر 

اختی ر عوامل محیطی و زمین سکه توسط انسان ایجاد می شود، کامالتحت تاثیتاسیساتی 

در عین حال، یکی از موضوع هایی که بیشتر شهرهای جهان  (.5931:21روستایی، است )

با آن دست به گریبانند، موضوع سوانح طبیعی است. در این میان، کشور ایران به عنوان 

چند دهه قبل به موجب وقوع این حوادث متحمل یکی از کشورهای حادثه خیز دنیا؛ در 

آنچه که امروز، سبب توجه  (.5: 5911 ،همکارانخسارات وسیعی شده است )پوراحمد و 

به سوانح شده است، تخریب و زیان های ناشی از سوانح بر محیط سکونتگاههای انسانی 

طور مستقیم بر و از جمله شهرها است. به بیان دیگر پاره ای از عوامل خارجی، که به 

 اران،معظم و همکی گردیده اند )چرخه های طبیعی تاثیر گذارده سبب تشدید سانحه خیز

در شرایطی که ریسک و عدم قطعیت ها در حال رشد هستند، تاب آوری (. 399 :5939

به عنوان مفهوم مواجهه با اختالالت، غافلگیری ها و  تغییرات معرفی می شود. نوع 

آوری و نحوه ی تحلیل آن، از یک طرف در چگونگی شناخت   نگرش به مقوله تاب

و از طرف دیگر سیاست ها و  تاب آوری وضع موجود و علل آن نقش کلیدی دارد

تقلیل خطر و نحوه ی رویارویی با آن را تحت تاثیر اساسی قرار می دهد. در  هااقدام

ی های شهروندان ایسیب پذیری شهر ها و تقویت توانواقع هدف از این رویکرد کاهش آ

 ،2میچل) نظیر وقوع سوانح طبیعی است هابرای مقابله با خطرات ناشی از تهدید

                                                           
1 Thomalla 
2 Mitchell 
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مختلف  هایتزمین لرزه یکی از فجایع طبیعی عمده است که موجب خسار(.2152

دلور و ) فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی در سرتاسر جهان در هر سال می شود

قرار دارد و به در کمربند زلزله خیز آلپ هیمالیا  از آنجایی که ایران (.5،2159همکاران

زایی به شمار می رود؛ جز کشورهای هعنوان یکی از بخش های جوان و در حال کو

 پراکنده، زلزله های بسیار بزرگ بافعالیت های لرزه ای  زلزله خیز می باشد و به وسیله

ل های متعدد دوره ی بازگشت طوالنی و شکاف های بزرگ لرزه ای در امتداد گس

تا جایی که  .(5913:522، همکاراندی احمدیانی و محم)  کواترنری مشخص می شود

)پورمحمدی  ریشتری آسیب پذیر گشته اند 1.1درصد شهرهای کشور در برابر زلزله  31

با توسعه و گسترش روزافزون شهرهایی که در مناطق لرزه (.5919:551و مصیب زاده، 

تان اس ری آنها در برابر زلزله های مخرب رو به افزایش است.خیز قرار دارند، آسیب پذی

فارس یکی از کانون های مهم زلزله خیز در ایران است. به دلیل قرار گرفتن استان فارس 

نورآباد جزو مناطق زلزله خیر کشور بشمار می رود. روی کمربند لرزه خیزی زاگرس 

-و همچنین کمربند لرزه ای آلپاستان فارس و کشور ایران  مسنی در کمربند پرخطرم

زلزله های زیادی طی سالهای گذشته سطح این شهرستان را متاثر ساخته  هیمالیا قرار دارد.

شهرستان ممسنی  . در یک پهنه بندی خطر زمین لرزه،(5913 طهمورث، و یوسفی) است

قسیم در ت (.5935،کرامتی و همکاران) در پهنه ی با خطر زیاد و خیلی زیاد قرار دارد

)خطر نسبی  5از   هزلزلاستان فارس بر اساس خطر نسبی  های بندی دیگری که شهرستان

 1)باالترین خطر نسبی( پهنه بندی شده اند، شهرستان ممسنی در پهنه ی  1پایین( تا 

نجایی که شهر نورآباد آاز  (.5932رضایی، ) یعنی باالترین خطر نسبی قرار گرفته است

آوری به دنبال کاهش سیب های طبیعی قرار دارد تابحاظ آدر منطقه پر خطر از ل

وهش این پژخطرپذیری و باال بردن ظرفیت محالت برای مقاومت در برابر فاجعه است. 

های آوری کالبدی، به سنجش شاخصبا هدف شناسایی شاخص ها و عوامل موثر بر تاب

 د.اد می پردازری درمحالت دوازده گانه شهر نورآبکالبدی تاب آو

                                                           
1 Delvar  



 

  

 

 8931 زمستان و های جغرافیایی مناطق بیابانی، سال هفتم، شماره دوم، پاییزکاوش                          853

 مبانی نظری 

 آوری شهری یک مفهوم نسبتا جدید در مطالعات شهری و شهرسازی استتاب

تاب آوری برگرفته از نظم و انضباط بیولوژیکی است، که توانایی  (.5: 2154، جیرین)

هبود یافتن از بیماری و ب و ارگانیسم یک سیستم برای مقاومت در برابر یک شوک، فاجعه

نتیجه به صورت  در .(5: 2151 ،فالک و همکاران؛ 5: 2155 ،ارفی)ع گرددمیآن تعیین 

شهری را از چشم انداز بحران شهری به  "انعطاف پذیری "کلی تعریف تاب آوری یا 

توانایی یک منطقه یا نظام شهری جهت مقاومت در برابر سیب گسترده ای از شوک و 

را که امروزه فضاهای شهری چ (.5: 2152، آگودلو و همکاران) توان تعبیر کردتنش می

چراغی و همکاران، ) به بهترین وجه می توانند نقش مراکز زندگی جمعی را ایفا کنند

واژه ی تاب آوری اغلب به مفهوم بازگشت به گذشته به کار می رود که از  (.12: 5932

در  5399این کلمه را نخستین بار هولینگ در سال  .گرفته شده است  Resilioریشه

(. به مرور زمان، این مفهوم وارد علوم 5: 5399، هولینگ) ات اکولوژی به کار گرفتمطالع

دیگر از جمله فیزیک، مطالعات روانشناختی، مطالعات اجتماعی و اقتصادی شد و با 

واژه ی تاب آوری نخستین بار در مباحث ، مفاهیم متعدد دیگر مورد استفاده قرار گرفت 

 (.5: 2119، )مستن و پاول همایش هیوگو مطرح شد در 2111سال  مدیریت سوانح از

به تدریج این مفهوم، در هر دو بعد نظری و عملی کاهش خطرهای سوانح، جایگاه 

باالتری یافت و در ابعاد مختلف جامعه ی تاب آور، معیشت تاب آور، زیست بوم تاب 

های ری از کشور(. با گذشت زمان در بسیا5: 2115، باکل و همکاران) آور و ... مطرح شد

ای جهان، این رویکرد در سلسله مراتب برنامه ریزی مدیریت بحران از جمله مقیاس منطقه

این جهت گیری به  .(5: 2119، )برینر به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است

 سبب مدیریت بهتر و تاثیر گذاری در توسعه منطقه ای در جهت تامین منافع جامعه است

ی که در سالهای اخیر مطالعه دربارهاز همین روست  (.5: 5339، ن جوامع اروپاییکمیسیو)

مفاهیم تاب آوری در مقیاس منطقه مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است؛ هرچند سطح 
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در مقیاس های باالتر و تعداد این مطالعات در مقیاس شهری بیش از مطالعات انجام شده 

 (.5: 2151، بریستوو) است

.میزان تخریب و زیانی که یک 5: بق نظر کارپنتر، تاب آوری عبارت است ازمطا

میزان توانایی . 2آنکه از حالت تعادل خارج شود، سیستم قادر است جذب کند، بدون 

. میزان توانایی سیستم 9در شرایط مختلف و  یک سیستم برای سازماندهی و تجدید خود

 ت سازگاری با شرایط.در ایجاد و افزایش ظرفیت یادگیری و تقوی

تاکنون هیچ مجموعه ویژه ای از شاخص ها یا چارچوب های سازمان یافته برای 

با وجود این در جامعه علمی،  یامده است.نکمی سازی تاب آوری سوانح به وجود 

د اجتماعی تاب آوری، مفهومی چندجانبه و دارای ابعا هاجماعی وجود دارد مبنی بر اینک

 در. (5932پرورش، ؛ 5934افضلی،؛ 5935)رضایی،  استادی نه کالبدی، اقتصادی و

مختصر به بیان تاب آوری کالبدی می  طور پژوهش حاضر بنا به موضوع پژوهش به

ارزیابی واکنش جامعه و ظرفیت بازیابی بعد از سانحه نظیر  ،تاب آوری کالبدی پردازیم.

ها مانند خطوط لوله، جاده یپناهگاه ها، واحدهای مسکونی، تسهیالت سالمتی و زیرساخت

 (.5931:95رفعیان و همکاران، های دیگر را به همراه دارد ) ساخت و وابستگی آنها به زیر

ند ه مشکل زا نباشسانحبروز  که در زمان یا همسان در کنار هم به گونه یهایکاربر نییتع

ت در درون بافت متراکم محال یباز چند عملکرد یمشخص کردن فضاها نیو همچن

 گردد. عالوه بر یدر برابر سوانح م یشهر اب آوریت شیدر شهرها، باعث افزا یمسکون

که از  یا ت شهر به گونهافب یمناسب در سطح شهرها طراح یهای وجود دسترس ن،یا

ه ک زمین لرزه هاییباشد. در زمان بروز سانحه مخصوصا  برخوردار ییباال یرینفوذپذ

 زانیو کاهش م شیوجود دارد در افزا رهاین مسها و مسدود شدجداره زش ریامکان 

 .(23:5935 ،ی)جالل کنندیم فایا یشهرها نقش مهم یراب آوت
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 پیشینه پژوهش 

به طور کلی، در زمینه تاب آوری مطالعات زیادی در سطح جهانی و داخلی انجام 

ن ه قرار داده اند؛ با وجود ایشده است که اغلب آنها نیز مقیاس شهری را مورد توج

 .مطالعات و نتایج آن ها اشاره کردتوان به مواردی از این می

 
 پیشینه پژوهش -8 جدول

 (2152) 5سوارز و همکاران
به سوی شاخص انعطاف 

 پذیری شهری

در این پژوهش به ارائه چارچوبی برای اندازه گیری تاب آوری شهری، تعریف 
سپانیا به عنوان شاخص های تاب آوری شهری و کاربرد آن در مراکز استانی ا

نمونه موردی پرداخته شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد اغلب شهرها از 
 تاب آوری شهری فاصله دارند.

 (2159) 2ژنگ و همکاران
مدیریت بحران اجتماع محور؛ 
 بررسی اجمالی فرایند در چین

تحلیلی به ارائه ی چارچوبی جهت مدیریت 1با استفاده از روش توصیفی
ماع محور در کشور چین پرداخته شده است.در این مقاله بر سوانح اجت

،ایجاد ی،آموزش جامعه در برابر بحران ها شاخص های ایجاد نهادهای غیردولت
سازمانها و تعریف عملکرد سازمانی آنها در برابر بالیا و بحران ها تاکید شده 

 است.

 (2154) 9لئون و مارچ

بررسی نقش مورفولوژی 
اب آوری شهری در ایجاد ت

 سریع در برابر سونامی

ای مشخص نواحی احتمالی سیل گرفتگی را لرزهابتدا بر مبنای سناریوی زمین
ها اقدامات ی مختلف تخلیه را شناسایی کردند. آنپهنه 3تعیین و در نهایت 

( ایجاد 5اند. ضروری برای بهبود مرفولوژی شهری را در سه گروه مطرح کرده
( بهبود وضعیت شبکه معابر 2جمع عمودی یا افقی ایمن و یا بهبود فضاهای ت

( مدیریت موانع احتمالی تخلیه ایمن در مسیرهای پیشنهادی. در نهایت برای 9
آوری اقدام تعیین و کمی سازی اثرات اصالحات مطرح شده در افزایش تاب

 اند.به تهیه یک مدل کامپیوتری عامل محور کرده

 (2155) 4کفله
آوری ابگیری تاندازه

اجتماعات در برابر بالیای 
طبیعی نمومه موردی ساکنین 

 سواحل در کشور اندونزی

آوری از دیدگاه کفله شامل موارد زیر میاصلی تاب در این پژوهش عناصر
 های آموزش دهنده دواطلب؛جامعه مبتنی برنهاد و سازمان باشد:

های کاهش رنامهپذیری و ظرفیت ارزیابی شده جامعه؛ تهیه بمخاطرات،آسیب
های دادن زنان، کودکان و گروهفرموله کردن و پیاده سازی؛ دخالت خطر،
های جامع و های کاهش خطر؛ ادغام برنامهپذیر در فرآیند تهیه برنامهآسیب

های غیر دولتی؛ آگاهی جامعه در برنامه محلی ؛ بخش خصوصی و سازمان

                                                           
1 Suarez 
2 Zhang and Zhao 
3 León and March 
4  Kafle  
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خطرات تهدید کننده در پذیری، ظرفیت خود و مورد خطرات کلیدی، آسیب
 های هشدار است.آینده و سیستم

 (5931) رضایی و همکاران
اب ت "تبیین و تحلیل مفهوم

و شاخص ها و  "آوری
 چارچوب های آن

این مطالعه با عنایت به ابعاد متفاوت تاب آوری در حوزه ی سوانح طبیعی، 
می پذیرد.  ( جامع، مناسب تر و کاربردی تر2115تعریف کارپنتر و همکاران)

را بهترین   Resilusهمچنین بیان کرد ترکیب مدل ارزیابی هائیتی و چارچوب
 چارچوب برابر اندازه گیری تاب آوری چوامع سوانح زده است.

 (5931) سلمانی و همکاران
شناسایی و تحلیل تاثیر 

 متغیرها و شاخص تاب آوری

تماعی تاثیر نتایج این پژوهش نشان  می دهد که دو متغیر نهادی و اج
 گذارترین متغیرهای تاب آوری در جامعه اند.

 (5934) داداش پور و عادلی 
سنجش ظرفیت های تاب 
آوری در مجموعه شهری 

 قزوین

تحلیلی و تطبیقی است. به ارائه مدل -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی
ج نتای مفهومی برای ارزیابی میزان تاب آوری در سطح مناطق پرداخته است

ی آوری مجموعهها حاکی از آن است که در بین ابعاد مختلف تابژوهش آنپ
ـ فضایی وضعیت شهری قزوین به لحاظ ابعاد نهادی و سپس ابعاد کالبدی

 .تری وجود داردنامناسب
 (5932شکری فیروزجاه )

تحلیل فضایی میزان تاب 
آوری مناطق شهر بابل در 

 برابر مخاطرات محیطی

این است که در بین ابعاد مختلف تاب آوری شهری در بابل،  نتایج نشان دهنده
ابعاد کالبدی و سپس اجتماعی وضعیت مناسب تری دارند ولی به طور کلی 

درصد از مناطق دارای عدم تاب آوری و تاب آوری پایین می باشند  11حدود 
 درصد از مناطق از لحاظ شاخص کامال تاب آور هستند. 21و تنها 

 و همکارانسلمانی مقدم 

کاربرد برنامه ریزی  (5939)
کاربری اراضی در افزایش 
تاب آوری شهری در برابر 

 زلزله

 ریزیبرنامه تاثیر بررسی به GISبا استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 

 از سبزوار شهر اراضی کاربری الگوهای آوریتاب افزایش بر اراضی کاربری

 با هاکاربری سازگاری شهری، معابر شبکه باز، فضاهای به دسترسی های هجنب

 .اندپرداخته  ...و ساختمانی هایسازه وضعیت ها،آن احداث مکان

 (5939احمدی و همکاران)
ارزیابی تاب آوری محیط 
 شهری در برابر مخاطرات

 طبیعی با تاکید بر زمین لرزه

مین بررسی میزان تاب آوری شهر ارومیه در برابر خطر زدر این پژوهش به 
درصد از مساحت شهر  91لرزه پرداخته است.  نتایج تحقیق نشان می دهد که 

دارای تاب آوری متوسط تا پایین بوده و در منطقه خطر قرار دارند و منطقه 
درصد مساحت دارای بیشترین تاب آوری در برابر زمین لرزه  91یک شهری با 

 است.

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه 

دقیقه طول شرقی و  92درجه و  15در موقعیت  شهرستان ممسنیشهر نورآباد مرکز

کیلومتراز  521دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. نورآباد ممسنی حدود 59درجه و  91

سه استان  مسیر ارتباطی کیلومتراز شهرکازرون فاصله دارد. این شهردر 24شهر شیراز و 
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ت وفاصله آن تا بندر بوشهر به فارس، کهکیلویه و بویراحمد وخوزستان واقع شده اس

شهر یاسوج مرکز استان  کیلومتراز 39رسد. این شهرهمچنین حدود کیلومترمی511حدود

طبق سرشماری عمومی  (.12 :5995)حبیبی فهلیانی،  یلویه و بویراحمد فاصله داردگکه

)مرکز آمار  می باشد 19111جمعیت این شهر برابر  5931نفوس و مسکن در سال  

 .ایران(

 
 محدوده مورد مطالعه جهت بررسی -8کل ش    

 

 هاها و روشداده

جزیه فرایند کلی تیفی و موردی است. توصش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی، رو

 و تحلیل شاخص های این پژوهش شامل سه مرحله می باشد. 

 یشهر تعیین و محاسبه شاخص های تاثیر گذار بر تاب آوری محالتمرحله اول : 

انه ات کتابخاب شاخص های مورد نظر برای محاسبه تاب آوری با استفاده از مطالعانتخ

زیر  جدولبصورت  محاسبه در این تحقیقشاخص های مورد ای گرد آوری شده است. 

 .(5935اسفندیاری، ؛ 5935شریف نیا، ؛ 5939)امینی و همکاران،  می باشند
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 شاخص های مورد بررسی -1جدول 
 اطالعات گردآوری شده روش محاسبه نام شاخص

اسکلت 
= اسکلت ساختمان )+( ساختمان

اسکلت فلزی +  بتن آرمه

تعداد ساختمان های  کل
 

این شاخص حاصل تقسیم ساختمان 
آرمه بر  های با اسکلت فلزی و بتن
 باشد.تعداد کل ساختمان ها می

 تراکم جمعیتی
= تراکم جمعیتی (-)

(نفر)  تعداد جمعیت یک شهر

مساحت اشغال شده(هکتار)
 

به معنای جمعیت در واحد سطح و نفر 
 باشد.می در هکتار 

 تراکم مسکونی
تراکم مسکونی (-) =

تعداد مسکن

مساحت اشغال شده
 

 تعداد تقسیم لحاص شاخص، ای

بر  نظر مورد منطقه مسکونی واحدهای
 منطقه همان جغرافیایی مساحت

 .باشدمی

شاخص 
شاخص نفوذپذیری پذیری)+(نفوذ =

تعداد بلوک

مساحت منطقه
 

این شاخص به میزان دسترسی به داخل 
 بلوک ها اشاره دارد.

 تراکم آموزشی
کاربری آموزشی (-) =

تعداد مراکز آموزشی محله

کل مدارس شهر
 

این شاخص یکی از شاخص های پر 
خطر می باشد که هر چه تعداد این 
کاربری در محله بیشتر باشد میزان 

به خاطر شرایط سنی و افراد  خطر نیز
 بیشتر می شود.

دسترسی به 
 زیرساخت ها

)+( 
=  برخورداری از تسهیالت

تعداد خانوارهای  برخوردار از  تسهیالت

تعداد کل خانوارها
 

شاخص از طریق تقسیم تعداد این 
های برخوردار از تسهیالت آب خانوار

، برق، گاز و تلفن بر تعداد کل 
 می شود.خانوارها محاسبه 

فاصله تا مراکز 
 درمانی
)+( 

این شاخص برابر میانگین فاصله مرکز محالت تا هر یک از 
 مراکز درمانی می باشد

برای محاسبه این شاخص از میانگین 
فاصله مرکز محالت تا هر یک از مراکز 

 درمانی استفاده می کنیم
فاصله تا 

ایستگاه آتش 
 نشانی
)+( 

له مرکز محالت تا هر یک از این شاخص برابر میانگین فاص
 ایستگاه آتش نشانی می باشد

برای محاسبه این شاخص از میانگین 
فاصله مرکز محالت تا هر یک از 

 ایستگاه آتش نشانی استفاده می کنیم

فاصله تا پمپ 
 بنزین

(-) 

این شاخص برابر میانگین فاصله مرکز محالت تا هر یک از 
 پمپ بنزین می باشد

شاخص های خطر  این شاخص یکی از
افرین در زمان بحران است و هر چقدر 

از این کاربری فاصله داشته باشیم 
 مزیت محسوب می شود

فاصله تا 
 فضاهای سبز

)+( 

این شاخص برابر میانگین فاصله مرکز محالت تا هر یک از 
 پارک و فضاهای سبز می باشد

این شاخص برابر میانگین فاصله مرکز 
ک و فضاهای محالت تا هر یک از پار

سبز می باشد و در شرایط پس از 
 حوادث تاثیر چشم گیری دارد.

 و  محاسبات نگارندگان 5931و طرح جامع نورآباد ممسنی 5931منبع : اطالعات پایه از بلوک های آماری 
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 اولویت بندی شاخص های مورد بررسی در این پژوهش: مرحله دوم

 ها با توجهن پژوهش در ابتدا شاخصهای مورد بررسی در ایپس از محاسبه شاخص

 ا استفادهبندی باین اولویت .بندی شدندبه نظر کارشناسان و داده های کتابخانه ای اولویت

انجام شده  5سوپردسیژنو در محیط نرم افزار  ANPای هسلسله شبک تحلیل فرایند از

اساس  بر همعیار چند تصمیم گیری تکنیک های از یکی شبکه ای تحلیل فرآیند است.

 عناصر، خوشه ها، کنترل، سلسله مراتب از مدل این باشد.می هاشاخص دودویی مقایسه

 مدل کنترل سلسله مراتب .است تشکیل شده خوشه ها و ها، عناصربخش بین روابط

 شبکه در فعل و انفعال نوع هر برای مقایسه برنده پیش معیاری شبکه، تجزیه و تحلیل

  .است

 انتخاب شاخصه، چند تصمیمگیری مدل های از استفاده زمان رد با اهمیت نکته

 شاخصه چند تصمیم گیری مدلهای در که مختلفی زیرا روش های است، مناسب روش

 تواننمی و هستند مشخصی و محدودیت های ویژگی ها دارای، یک هر می روند، کار به

 مناسب روش های انتخابمعیار ازجمله .کرد استفاده تصمیم گیری مسائل تمام در آنها از

 مثبت ها،شاخص بودن کمی یا کیفی یکدیگر، بر شاخص ها تأثیر عدم یا تأثیر به میتوان

 یا نیاز شاخص ها، نسبی وزن به دسترسی عدم یا دسترسی شاخصها، اثر بودن یا منفی

 از مواردی و مسئله حل فرایند حین در تصمیم گیرنده اطالعات از کسب به نیاز عدم

 کرد.  اشاره یلقب این

 چند تصمیم گیری مدل از گیریبهره با هارتبه بندی، شاخص در این بررسی جهت

 در و پرداخته پژوهش هایشاخص زوجی مقایسه به تحلیل شبکه ای، فرایند معیاره،

 ،ایدلیل استفاده از تحلیل شبکه .مشخص نموده ایم را پژوهش های شاخص وزن نهایت

 اشد.بها میمستقل برای تعیین وزن شاخصثبت و منفی مقایسه زوجی شاخص های م

 

  

                                                           
1 Super Decision 



 

 

 

 519                       (  ی)مورد مطالعه: نورآباد ممسن شهر در برابر زلزله یکالبد یتاب آور یزانم یبررس

 محاسبه تاب آوری محالت مورد بررسیمرحله سوم : 

استفاده شد.  5کوپ لند ه بندی تاب آوری در بین محالت از روشدر ادامه به منظور رتب

الت مورد رتبه مح موراو  9، کوپراس2بدین منظور در ابتدا با استفاده از سه روش تاپسیس

ی، )امیر در ادامه از روش کوپ لند برای رتبه بندی نهایی استفاده شد بندی قرار گرفتند.

5931). 

 

 وتفسیر آنها( ها، تجزیه، تحلیلبحث های اصلی ) ارائه یافته

 های تاثیر گذار بر تاب آوری محالت شاخص

افت ب معیارهای مختلفی در مباحث مربوط به کالبد و فضا، آسیب پذیری ساختمان ها و

را کاهش و تاب آوری آن را افزایش می دهند که به دو دسته عوامل درونی ساختمان و 

(. عوامل درونی ساختمان 5931عوامل بیرونی تقسیم می گردند )احدنژاد و جلیل پور، 

عواملی هستند که اثر آسیب پذیری به خود ساختمان بر می گردد که شامل اسکلت 

 غیره ، دسترسی به زیر ساخت های آب برق گاز وساختمان، نوع مصالح ساختمان 

درونی سی در این پژوهش جهت بررسی عوامل باشد. یکی از شاخص های مورد بررمی

ساختمان اسکلت ساختمان می باشد. اسکلت ساختمان بیشترین تاثیر را در چگونگی 

ازی بیشتر عملیات مقاوم سپایداری ساختمان در برابر زلزله دارد، به همین خاطر 

حبیبی ) ها بر روی اسکلت ساختمان و یا در ارتباط مستقیم با آن انجام می شودساختمان

آرمه و اسکلت فلزی از نوع و مصالح بتن  دو نوع سیستم سازه  (.5932،همکارانو 

ترین سیستم های ساختمانی هستند. محاسبات انجام شده نشان می دهند تاب بادوام

که درصدی معادل  ،از ناحیه یک است 4ساختمانی محله  آورترین محله از لحاظ اسکلت

را به خود اختصاص داده است و ضعیف ترین محله از نظر اسکلت ساختمان محله  2/21

درصد از اسکلت ساختمان آن اسکلت فلزی و  9/51یک، ناحیه یک می باشد که تنها 

                                                           
1 Copeland 
2  Topsis 
3 COPRAS 
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اب آوری در برابر بتن آرمه می باشد. از دیگر عوامل درونی ساختمان تاثیر گذار در ت

 گاز و تلفن می باشد. نتایج نشان می ،برق ،زیر ساخت های آببرخورداری از زلزله 

دارای بیشترین  2از ناحیه  9و  2محله   ،دهد در بین هر یک از محالت مورد بررسی

دارای کمترین دسترسی به زیر  5از ناحیه  ،4دسترسی به زیر ساخت ها و همچنین محله 

 برق و گاز می باشند. ،ساخت های آب

 

 
وضعیت هر یک از شاخص های الف( اسکلت ساختمان ب( برخورداری از زیر   -1شکل 

 ساخت در نورآباد ممسنی بر حسب محالت
 

عوامل بیرونی ساختمان عواملی هستند که مستقیما اثر زلزله به خود ساختمان بر نمی 

تاب آوری در برابر زلزله تاثیر گذارند. تراکم جمعیتی، تراکم مسکونی،  د، اما درگیرن

مانند آتش نشانی(، فاصله از مراکز ) شاخص نفوذ پذیری، فاصله از کاربری های امدادی

حساس و خطرزا )مانند بیمارستان مدرسه و پمپ بنزین( و همچنین فاصله از پارک و 

، )احدنژاد و همکاران باشندونی تاثیر گذار در زلزله می فضاهای سبز از جمله عوامل بیر

 .(5935شریف نیا، ؛ 5939امینی و همکاران، ؛ 5931

 باشد. ب آوری درسطح شهر تراکم جمعیت میاز جمله شاخص های سنجش میزان تا

 عوامل درونی ساختمان تاثیر گذار برروی تاب آوری کالبدی - 9جدول 

 1/35 9/19 2/39 29/1 1/13 4/31 3/31 4/39 9/11 9/19 9/15 2/31 1/13 زیرساختدسترسی 
 3/25 9/51 53 1/51 5/59 1/21 29 4/24 9/24 2/21 94 93.1 9/51 اسکلت ساختمان

 1/35 9/19 2/39 29/1 1/13 4/31 3/31 4/39 9/11 9/19 9/15 2/31 1/13 دسترسی  زیرساخت
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بدین صورت که هرچه میزان تراکم جمعیت کمتر باشد میزان تاب آوری بیشتر می شود 

و کمترین مقدار  1/14تراکم جمعیت مربوط به محله دو ناحیه دو با مقدار بیشترین میزان 

یکی دیگر از شاخص هایی که می باشد.  9/52تراکم مربوط به محله سه ناحیه یک با 

می توان در سنجش سطح تاب آوری محالت مختلف شهر مورد بررسی قرار داد شاخص 

تر باشد تاب آوری ناحیه و یا محله تراکم ساختمانی می باشد هر چقدر میزان تراکم کم

بنابر محاسبات انجام شده کمترین میزان تراکم ساختمانی را  بیشتر می باشد و بالعکس.

متر مربع و و بیشترین مقدار تراکم ساختمانی را محله دو  ناحیه  9/9محله سه ناحیه یک با

م رتباط مستقیمی با هنفوذپذیری و تاب آوری ا مترمربع دارا می باشد. 9/51دو با میزان 

دارند به طوری که هر چقدر میزان نفوذپذیری بیشتر باشد میزان تاب آوری نیز افزایش 

در ناحیه دو برابر است با  94/9می یابد.شاخص نفوذ پذیری در ناحیه یک برابر است با 

شاخص نفوذپذیری در بین محله های مختلف هم  می باشد. 11/5و در ناحیه سه  22/5

متفاوت می باشد بیشترین میزان شاخص نفوذپذیری متعلق به محله سه ناحیه سه با میزان 

و کم ترین میزان شاخص نفوذپذیری مربوط به محله چهار ناحیه یک با مقدار  42/5

 می باشد.  49/1

 

از دیگر عوامل بیرونی تاثیر گذار بر تاب آوری در برابر زلزله فاصله تا کاربری های 

های و همچنین فضاهای باز و کاربریحساس، کاربری های خطرزا، کاربری های امدادی 

فاصله هر یک از محالت مورد بررسی تا مرکز محالت بی کالبد می باشد. در این پژوهش 

مورد بررسی قرار گرفته است. دسترسی به به کاربری های امدادی مانند مراکز آتش 

نشانی به عنوان یک عامل مهم در امدادرسانی تلقی می شود و افزایش فاصله سکونتگاه 

 کم جمعیتی و نفوذ پذیری در نورآبادوضعیت هر یک از شاخص های تراکم مسکونی، ترا -4جدول 
 4-9 9-9 2-9 5-9 4-2 9-2 2-2 5-2 1-5 4-5 9-5 2-5 5-5 ناحیه و محله
 9/51 3/12 9/12 9/51 3/99 2/91 1/14 3/44 2/49 9/22 9/52 2/51 9/91 تراکم جمعیتی
 4/1 1/54 4/54 1/4 1/3 2/3 9/51 9/52 1/59 9 9/9 5/1 1/51 تراکم مسکونی

 12/1 42/5 51/5 59/5 99/5 39/1 45/5 52/5 14/1 49/1 11/1 9/1 93/5 ذیرینفوذ پ
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بیانی ش می دهد به با مراکز آتش نشانی، سرعت امداد را کاهش و دامنه خطر را افزای

، امداد را تسریع نموده و باعث کاهش آثار ثانویه زلزله مانند نزدیکی به مراکز آتش نشانی

آتش سوزی می گردد. در کل سطح شهر نورآباد تنها یک آتش نشانی موجود می باشد 

که در ناحیه یک واقع شده است، نزدیک ترین محله به آتش نشانی محله یک، ناحیه یک 

 متر می باشد. 144فتبا مسا

 
اختمانی ب( تراکم جمعیتی ج( وضعیت هر یک از شاخص های الف( تراکم س  -9شکل 

 پذیری در نورآباد ممسنی بر حسب محالتنفوذ

 

برخی کاربری ها به علت استفاده های خاص در حین زلزله بسیار حساس هستند 

خردسال و بی دفاع  ،مثل کاربری آموزشی به علت تراکم باالی دانش آموز در مدرسه

همچنین کاربری درمانی به علت استفاده بیماران از آن باید  ، وبودن افراد استفاده کننده

تاب آوری باالیی در مقابل زلزله داشته باشند. کاربری های آموزشی در سطح شهر پراکنده 

ه زشده اند. کاربری آموزشی نقش بسیار حساسی در آسیب پذیری شهر در برابر زمین لر

بدیهی است که آسیب دیدن مراکزی نظیر مدارس به دلیل انبوهی جمعیت درون  دارد.



 

 

 

 525                       (  ی)مورد مطالعه: نورآباد ممسن شهر در برابر زلزله یکالبد یتاب آور یزانم یبررس

لذا ضروری است تا در مکان یابی این  آنها از حساسیت فوق العادی های برخوردارند.

 گونه کاربری ها دقت فراوان صورت گیرد تا حداقل به این مراکز آسیبی وارد نشود.

رسه در مقدار تمرکز مد ینبیشتر ناحیه سه می باشد.تمرکز بیشتر کاربری آموزشی در 

درصد وکمترین میزان مربوط به محله چهار از ناحیه  2/24محله دو و ناحیه سه با میزان 

. دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی سه ای  در آن وجود نداردیک می باشد که هیچ مدر

فاصله کم  تواند ایفا نماید. در هنگام بروز بحران جهت امداد رسانی نقش ویژه ای می

مراکز درمانی تا سکونتگاهها موجب سرعت بخشیدن به امداد و نجات و خدمات رسانی 

می شود و هرچه فاصله بیشتر باشد، زمان بیشتری بین مبدا و مرکز درمان طی می شود 

 و در نتیجه درمان به مخاطره می افتد. کاربری درمانی در سطح شهر شامل بیمارستان ها

و درمانگاهها می باشند که در سطح شهر پراکنده شده اند. شهر نورآباد دارای یک 

بیمارستان و هشت درمانگاه و مرکز درمانی می باشد ،که این پراکندگی به صورت مناسبی 

رخ نداده است وبیشتر در قسمت مرکز شهر تمرکز یافته اند. بیشترین دسترسی به مراکز 

 ها کمترین باشد که فاصله مرکز محله با درمانگاهدو دارا میدرمانی را محله یک ناحیه 

 باشد. می

دور بودن مناطق حساس نظیر مناطق مسکونی و آموزشی از کاربری های خطرزا در 

حین زلزله بسیار مهم است زیرا این کاربری ها ممکن است بستری برای حوادث ثانویه 

های آورند این کاربری ها شامل کاربریم نظیر انفجار و آتش سوزی را در حین زلزله فراه

تواند صنعتی و پمپ بنزین می شوند. دوری از کاربری پرخطری چون پمپ بنزین می

پمپ بنزین  9شهر نورآباد دارای  آسیب های ناشی از زلزله را تا حد زیادی کاهش دهد

حیه یک امی باشد بیشترین میزان فاصله را با پمپ بنزین های سطح شهر محله پنج در ن

 دارد.

فاصله سکونتگاهها از فضاهای بی کالبد اهمیت ویژه ای دارد، فضاهای بی کالبد در 

توانند به عنوان محلی برای پناهگیری استفاده زمانی که احتمال وقوع زلزله وجود دارد می

شوند، بعد از وقوع زلزله نیز برای دایرکردن مراکز امدادی و درمانی مورد استفاده قرار 
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توانند به عنوان پایگاههای امداد رسانی نیروهای عمل پارک های بزرگ شهری می رند.گی

کننده و نیز در صورت امکان برای اسکان های بزرگ و اردوگاهی مورد استفاده قرار 

گیرند. پارک های متوسط و کوچک نیز عالوه بر استفاده نیرو های امداد رسان به خوبی 

ی تخلیه در مراحل امداد و نجات و نیز اسکان اضطراری و توانند به عنوان مکان هامی

اسکان موقت مورد بهره برداری واقع شوند. بیشترین میزان دسترسی به فضای سبز را 

  محله یک ناحیه دو دارا می باشد که با چهار پارک، کمترین فاصله را دارا می باشد.

 

 تاثیر گذار بر روی تاب آوری محالت با استفاده از روشالویت بندی شاخص های 
ANP 

در این بخش به اولویت بندی شاخص های تاثیر گذار بر روی تاب آوری پرداخته 

و بر مبنای به مقایسه زوجی  ANPشده است. این اولویت بندی با استفاده از روش 

ق و محاسبه دقی شاخص ها صورت گرفته است. در این پژوهش به منظور وزن دهی بهتر

تر تاب آوری از دو روش استفاده شده است. در ابتدا نظر کارشناسان مختلف در پژوهش 

های گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. و در ادامه معیارها با توجه به میزان تاثیر 

های ا به منظور محاسبه وزن برای شاخصدر ابتد پذیری از زلزله مورد تحلیل قرار گرفت.

 بررسی، مسئله مورد نظر به یک ساختار شبکه زیر تشکیل شد.مورد 

 

 ینپمپ بنز ی،آتش نشان ی،درمانسبز، مراکز  یفضاها یاز شاخص ها یکهر  یتوضع  -5جدول 
 4-9 9-9 2-9 5-9 4-2 9-2 2-2 5-2 1-5 4-5 9-5 2-5 5-5 ناحیه و محله

 5459 5242 111 2523 5219 5229 412 941 312 993 951 991 5525 فاصله تا مراکز درمانی

9425 4155 9111 1944 9911 5292 2412 9112 4412 9921 5129 2391 144 فاصله تا آتش نشانی  

 912 2922 2231 4111 5495 155 5242 2225 4223 9395 5219 9293 125 فاصله تا پمپ بنزین

 391 924 34 5192 5592 291 291 919 4129 9112 5291 9542 111 فاصله تا پارک 

51/2 تراکم آموزشی  19/9  2/4  1 1/5  51/2  9/52  19/9  1/59  2/4  2/24  51/2  14/59  
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مراکز درمانی  پارک و فضاهای سبز ب( وضعیت هر یک از شاخص های الف(  -4شکل 

 در نورآباد ممسنی بر حسب محالت تراکم آموزشی پمپ بنزین ح( آتش نشانی د( ج(

 

 
 ساختار شبکه ای تحقیق - 5شکل 
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ه ها به عنوان خوشه مطرح می شوند. عناصر یک خوشه در ساختار شبکه ای شکل گر

ن تحت تاثیر آن بوده و با آ ،می تواند با یک یا تمامی خوشه های دیگر در ارتباط باشد

(. در ادامه به مقایسه دودویی شاخص ها پرداخته شده 5913 ،در ارتباط باشد )زبردست

 نتایج بصورت زیر می باشد.است، 

 یک از شاخص های مورد بررسی اولویت بندی هر -1شکل 

 

 وضعیت محالت نورآّباد ممسنی در مقابل شاخص تاب آوری

بدین منظور در ابتدا تاب آوری هر یک از محالت نورآباد ممسنی با استفاده از سه 

 .اشدبنتایج بصورت جدول زیر میمحاسبه شده است.  موراپسیس، کوپراس و روش تا

 

 

له فاص ،مساحت قطعات ،الزم به ذکر است در استفاده از این روش اسکلت ساختمان

برخورداری از تسهیالت و شاخص نفوذ پذیری به  تا نزدیک ترین پمپ بنزین، میزان

ن ا م ت خ ا س ت  ل ک س ا

ي ت ي ع م ج م  ک ا ر ت

ي ن و ک س م م  ک ا ر ت

ي ر ي ذ پ ذ  و ف ن

ن ي ز ن ب پ  م پ ز  ا ه  ل ص ا ف

ی ن ا م ر د ز  ک ا ر م ه  ب ي  س ر ت س د

ز ب س ي  ا ض ف ه  ب ي  س ر ت س د

ي ن ا ش ن ش  ت آ ز  ا ه  ل ص ا ف

ه س ر د م ز  ا ه  ل ص ا ف

ت  ال ي ه س ت ز  ا ي  ر ا د ر و خ ر ب

0.295

0.214

0.152

0.106

0.073

0.0502

0.033

0.0334

0.023

0.017

 با روش کوپراس، تاپسیس و مورا د ممسنی در برابر زلزلهتاب آوری محالت نورآبا - 7جدول 
 4-9 9-9 2-9 5-9 4-2 9-2 2-2 5-2 1-5 4-5 9-5 2-5 5-5 ناحیه و محله
 1 52 59 4 3 9 55 2 1 5 9 2 51 روش تاپسیس

 59 1 9 4 51 55 1 2 2 5 3 9 52 روش کوپراس

 59 55 1 9 59 2 51 4 3 5 2 9 1 روش مورا

 ای پژوهشمنبع: یافته ه
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آل مثبت و همچنین فاصله تا نزدیک ترین مرکز درمانی. فاصله تا نزدیک  هعنوان اید

نزدیک ترین پارک و فضای سبز تراکم مدارس، تراکم ناخالص  ترین آتش نشانی، فاصله تا

ر نهایت دمسکونی، تراکم ناخالص جمعیتی به عنوان ایده آل منفی در نظر گرفته شده اند. 

 با ستفاده از روش کوپ لند رتبه نهایی هر گزینه مشخص گردید. 

 

 

 
 تاب آوری هر یک از محالت نورآباد ممسنی در برابر زلزله - 7شکل 

 با استفاده از روش کپ لند تاب آوری هر یک از محالت نورآباد ممسنی در برابر زلزله - 1جدول 

 4-9 9-9 2-9 5-9 4-2 9-2 2-2 5-2 1-5 4-5 9-5 2-5 5-5 ناحیه و محله

 5 9 1 3 5 2 9 1 2 52 51 55 9 مجموع مسلط

 55 3 9 9 55 2 3 4 2 1 2 5 3 مجموع مغلوب

 3 1 9 4 3 2 1 1 2 5 9 2 1 رتبه نهایی

2499 1219 4122 5314 5393 2359 9112 1925 جمعیت  9952 5491 4531 4151 1293 

43/5 مساحت  13/2  91/2  11/1  452/1  19/5  19/5  29/5  29/2  32/1  11/1  91/1  11/2  

 منبع: یافته های پژوهش
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 گیرینتیجه

ی جان خود را از دست افراد زیادی در اثر وقوع بالیای طبیعساالنه در سرتاسر جهان 

می دهند. این در حالی است که بازماندگان حوادث مذکور نیز تجربه تلخ وقوع آن را در 

خاطره ی جمعی خود حفظ خواهند کرد. کشور ما نیز از این نظر جز ده کشور آسیب 

 521111سال اخیر  31چرا که در طی  پذیر از نظر بالیای طبیعی جهان به شمار می آید.

هموطنان بر اثر آن جان خود را از دست داده اند و در این بین بیشترین تلفات نفر از 

و اما زلزله یک پدیده ی طبیعی همانند سایر درصد( ناشی از زلزله بوده است  92انسانی) 

 است که در تبدیل آن به یک فاجعه، آسیب و غیرهپدیده های طبیعی نظیر سیل و طوفان 

یکی از ابعاد مهم تاب آوری در شهرها،  سزایی دارد.ه ب پذیری مجتمع های مسکونی نقش

ابعاد کالبدی آن است که در این مقاله، به این ابعاد و تحلیل تاب آوری کالبدی در برابر 

بدین منظور در ابتدا به رتبه بندی  زلزله در شهر نورآباد ممسنی، پرداخته شده است.

دهد در میان عوامل نتیج نشان می عوامل موثر بر روی تاب آوری پرداخته شده است.

دارای  232/1اسکلت ساختمان با ضریب وزنی موثر بر تاب آوری در بین محالت 

. در واقع تجربه آثار زلزله ها تاکنون حاکی از این است که نوع باالترین اهمیت می باشد

اختمان س مصالح ساختمانی به کار رفته در سازه، بیشتر از دیگر معیارها، میزان تاب آوری

در برابر زلزله را نشان می دهد؛ بطوری که هر چه سازه از مصالح بادوام استفاده شده 

باشد میزان تاب آوری افزایش می یابد و هر چه سازه کم دوام تر باشد میزان تاب آوری 

دارای  159/1با ضریب وزنی  همچنین برخورداری از تسهیالت آن کاهش خواهد یافت.

در نهایت با استفاده از روش کوپلند به رتبه بندی تاب آوری  باشد.کمترین اهمیت می 

در بین محالت پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در بین هر یک از محالت مورد 

 4دارای بیشترین تاب آوری در برابر زلزله و همچنین محله  5از ناحیه  4بررسی محله 

 رابر زلزله می باشند.دارای کمترین تاب آوری در ب 9و  2از ناحیه 

از تاب آوری کمی برخوردار  9و  2ناحیه  محالتدر حالت کلی می توان بیان کرد 

از جمله باال بودن تراکم جمعیتی و ساختمانی،  ها ویژگی های خاص این ناحیه .هستند
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حساس و در  بخش هایرا از جمله  ها تمرکز اکثر مراکز اداری و اقتصادی ، این ناحیه

ناشی از رخداد زلزله قرار داده است. با توجه به تراکم و تمرکز، وجود معرض خطر 

های پاسخگویی و مقابله با های احتمالی موجود در سیستمهای فرسوده، کاستیبافت

بر بودن دسترسی به اطالعات  سوانح، اطالعات ناکافی در مورد مکان مجروحان و زمان

سیار آسیب پذیر خواهد بود و افزایش تاب محلی، در برخورد با هر یک از این سوانح ب

 دو و سه بسیار حائز اهمیت است. واحیآوری شهری در نورآباد و به خصوص ن
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Abstract 

Physical resistance is one of the factors influencing the resilience of 

communities. The influencing physical and geographical features in 

this regard can be evaluated in disasters. The purpose of this research is 

to analyze the physical resistance of certain areas in Noorabas against 

earthquake so as to recognize and compare the indicators and 

significant factors involved. The required data were collected through 

library work and from the general census database of population and 

housing in 1395 and 1390 as well as the comprehensive dvelopment 

plan of Noorabad Mamassani in 1395. In this research, the Copeland’s 

method was used to rank the resilience in the urban districts. For this 

purpose, Tapsis, Coopras, and Moora methods were first used to rank 

the districts in terms of resilience and then the Copeland’s method 

served to determine their final rank individually. The results indicate 

that district 4 in area 1 is the most resilient, while districts 4 in areas 2 

and 3 have the least resilience. 

Keywords: Physical resistance, Resilience, Copeland’s method, 

Noorabad Mamassani. 
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