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Abstract 
The resilience of urban systems as the best form of human habitation has significant 

environmental impacts, and the promotion of sustainability and resilience in cities and human 

settlements is a priority. Resilience of a city and how it is measured in cities are important, but 

despite the significant advances made in recent years in this field, existing methods of measuring 

urban resiliency have been used for analyzing it for specific disorders, or from the perspective of 

resilience engineering. Based on the necessity of this research by using PROMETHEE model, the 

first step was to identify the basics of earthquake crisis management, and in the next step, the 

status of Ilam was analyzed statistically. It should be noted that the current research is a 

developmental-applied approach and research method is a combination of descriptive, analytical, 

library, and field methods. Moreover, for the analysis and drawing, GRAFER, EQS, EXCEL and 

ArcGIS, VPLS and AMOS-SPSS software and other applications were used. The results of the 

research showed that, based on GAIA layout, areas 12, 3, 8, 5 and 6 are more resilient than other 

areas. In terms of indexation, the three criteria of facilities and equipment, green space, and 

transportation in the city of Ilam has made such areas. Based on a resilient network pattern, the 

phi positive for area 12 of Ilam is 0.81% and the phi negative is 19/0. Finally, based on the 

quantitative ranking of the PROMETHEE model, area 12 of Ilam with 0/6231 percent of 

resilience is the most resilient area and area 9 Ilam with -0/4306 percent of resilience is the most 

vulnerable urban area. 
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 021-001صص   0011جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال دهم، شمارۀ چهلم، زمستان 

 مقاله پژوهشی
 

   PROMETHEE- GAIAتکنیک  با شهري آوريتابپردازش ديداري بررسی و 

 شهر ايالم( :موردمطالعه)
 

 رانيدزفول، ا شاپورجندي یدانشگاه صنعت ،يگروه شهرساز استاديار - 0مودت اسیلا 
 

 22/0/0011: تصويب تاريخ         26/00/0911تاريخ بازنگري:         01/01/0911: دريافت تاريخ

 چکیده

؛ است اولويت يکآوري آن، تاب و پايداري ارتقايگاه انسانی، برترين شکل سکونت عنوانبه شههرنشهینی  

 با که اسههت حالی در . اينابديیم شهههر ا ا تیت در آن سههن   نحوه و شهههريآوري تاب مطالعات لذا

آوري تاب گیريبراي اندازه موجود  ايروش زمینه، اين در اخیر  ايسههال در  اي مهمپیشههرفت وجود

بر اسههاس . مهندسههی بوده اسههت  آوريتاب منظر از يا اختالالت خاص، براي آن تحلیل به تنها شهههري،

ابتدا اقدام به شههناخت منانی  PROMETHEE سههازيمدلضههرورت موضههون اين پ و   با اسههتزاده از 

شهر ايالم پرداخته است. الزم به ذکر  نتوده و در مرحله بعد به تحلیل آماري مديريت بحران ناشی از زلزله

، )توصیزی ي اروش کاربردي و روش تحقیق ترکینی از –اي اسهت پ و   حاضهر داراي رويکرد توسعه  

، GRAFER ،EQSافزار اي نرم.  تچنین جهت تحلیل و ترسههیم از سههتاو میدانی(  ياکتابخانهتحلیلی، 

EXCEL  وArcGIS ،VPLS  وAMOS-SPSS  اسههتزاده گرديده اسههت. نتاي   ازیموردن ي ابرنامهديگر

آوري بیشههترين تاب 6و  5، 8، 3، 02تنها نواحی  GAIAريزي طرح بر اسههاس تحقیق نشههان داده اسههت

اي و ت هیزات، فض ساتیتأسسازي سه معیار و از نظر شاخص  ستندشهري را نسنت به ديگر نواحی دارا 

ي الگو بر اساسدر شهر ايالم باعث به وجود آمدن چنین فضايی گرديده است.  تچنین  ونقلحتلسهنز و  

 01/1درصد و میزان فی منزی آن برابر 80/1شههر ايالم برابر   02ناحیه آوري میزان فی مثنت اي تابشهنکه 

 6230/1شهههر ايالم با میزان  02ناحیه  PROMETHEEبندي کتی مدل رتنه بر اسههاس درنهايت. اسههت

 .استپذيرترين ناحیه شهري درصد آسیب -0316/1شهر ايالم با میزان  1آورترين و ناحیه درصد تاب
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 ايالم. ،شهري آوريابت، PROMETHEE ،GAIA ،سازيمدل: هاواژهکلید

 مقدمه -0

لیل بنابراين امروزه تح؛  سههتين مخاطرات طنیعی بوده و  اي شهههري زلزله از ديرباز جزپ پرخطرتردر بین بحران

ان ريزي و مديريت بحراي در سههرهر برنامهپذيري در برابر مخاطرات طنیعی به حوزه مهم و گسههتردهو کا   آسههیب

اما اين موضون از چنان گستردگی و پیچیدگی ؛ (031قديري و  تکاران، و  0313مودت و ملکی، اسهت ) تنديل شهده  

يابی به  ايی دست. در مقابل به علت سهت  تأثیرگذارکه نیازمند در نظر گرفتن تتام متغیر ا و عوامل   سهت برخوردار 

وگیري لريزي مديريت بحران کا   و جو از طرفی ديگر  دف برنامه سههتین ثیرگذارتأ ا و عوامل تتام متغیر ا، مکان

 . استاز اثرات سوپ اين آسیب

اي جهت مقايسهههه و تحلیل در  ر مطالعه دلیلپهذيري اجتتاعی در مقابل خطرات محیطی به اين  مزهوم آسهههیهب 

و  تکاران،  0کاتريناست ) موردتوجه، شهود را شهامل می « تتام فضها و عناصهر  »پذيري نسهنت به ديگر عوامل  آسهیب 

210.) 

أثیرگذاري (، در واقع نحوة تزلزله) یعیطني در برابر سههوان  پذيرو میزان آسههیب يآوردر اين میان تنیین رابطة تاب

در  يآوري و شناخت ابعاد تابآوراجتتاعی، اقتصهادي، نهادي، سهیاسی و اجرايی جوامع در افزاي  تاب   اي ظرفیت

 طرف در چگونگی شناختي و نحوة تحلیل آن، ازيکآوراجتتان اسهت. شايان ذکر است که نون نگرش به مقولة تاب 

و نحوة   ا و اقدامات تقلیل خطري وضههع موجود و علل آن نقشههی کلیدي دارد و از طرف ديگر سههیاسههت   آورتاب

کا   اثرات  زلزله( و) یعیطني در برابر سوان  آورروسهت که تنیین رابطة تاب کند. ازاينرويارويی با آن را ترسهیم می 

ي دارد از ا تیت بااليی آوره در بر خوا هد داشهههت و تأکیدي که اين تحلیل بر بعد تاب آن، بها توجهه بهه نتهاي ی که     

 .(0316مودت، است )برخوردار 

 دارند زيستمحیطبر  توجهیقابل گاه انسانی تأثیراتبرترين شکل سکونت عنوانبه  اي شهريسهیسهتم   آوريتاب

 و شهري آوريتاب مطالعات اسهت لذا  اولويت يک انسهانی  ي اسهکونتگاه  و شههر ا  در آوريتاب و پايداري ارتقاي و

 ي اشههرفتیپ وجود با که اسههت حالی در (. اين0316قرايی و  تکاران، ) ابديیم شهههر ا ا تیت در آن سههن   نحوه

 براي آن تحلیل به تنها شهههري، آوريتاب گیرياندازهبراي  موجود ي اروش زمینه، اين در اخیر ي اسههال در مهم

 (.2106، 2سوارزاست )مهندسی بوده  آوريتاب منظر از يا اختالالت خاص،

از  جهت  تین . بهکندیم ريزيبرنامه خود ا داف به رسههیدن براي که اسههتبه ذات   وشههتند موجود انسههان،

نظم  براي خوي  ذ نی  ايتوانايی از و نتوده اسههتزاده ديگران و خود زندگی در موجود ت ربیات از حاصههل اطالعات

                                                           
1 Katherine 

2 Suarez 
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محیط  بیشههتر درك براي را اطالعات اين روزمره زندگی در برد. انسههانمی بهره اطالعات اين بندياولويت و بخشههیدن

بر اسههتدالل،  توانايی از وي طريق اين برد. بهمی به کار آينده براي ريزيبرنامه و جديد مطالب يادگیري خود، پیرامون

و  خارج جهان از انسان ادراك قدرت محدوديت دلیل به النته کند.می استزاده خود ا داف به نیل براي مشها دات  اسهاس 

 اطالعات متقابل اثر و وانزعالفعل اسههت. لیکن مواجه قطعیت عدم با وي عتیق، و جامع اسههتدالل قدرت محدوديت نیز

 نتونه يک شهر در برابر زلزله، آوريتاباسهت. در اين پ و   موضهون    میزان پیچیدگی براي معیاري قطعیت، عدم و

؛ است.  دف افزاي  متغیر جهت کا   آسهیب بحران شههري   اسهت بحران شههري   مسهأله  از روزمره عتلی ت ربه از

 و حوادث از بسههیاري وقون قطعیت در بیشههتر جهت کا   بحران، دربرگیرنده عدم اطالعات به نیاز دلیل به بنابراين

 افزاي  نیز ا داف پیچیدگی يابد افزاي  حتتیت عدم میزان و درجه  راندازه  سهههت. لذا نیز ینیب یپرقابلیغ امور

اين  در .يابدمی افزاي   تواره  اندانسهههته و  ادانسهههته با رابطه در از پیچیدگی ما ادراکات مروربه بنابراين،؛ يابدمی

روش  يریکارگبهاول کا   ضهههريب خطا جهت مديريت بحران با  ،اسهههتمد نظر  که ايمسهههأله ترينمهم پ و  

که با روش  اسههت ا مسهها ل و آسههیب و امور پیچیدگی درآوردن کنترل تحت و موضههون دوم چگونگی سههازيمدل

 به بررسی موضون پرداخته شده است. 0پرومته

 تعاريف و مبانی نظري تحقیق -0-0

  ته از و آن از يکسههان درك و شههزافیت ننود و اشفلسههزی پیچیده ابعاد از فارغ حاضههر حال در آوريتاب مزهوم

 طوربه پايدار، توسهعه  تحقق راسهتاي  در بحران، مديريت و شههرسههازي  در نتودش و تأثیر نحوه مشهخص ننودن  ترمهم

 با مقابله به جاي شههههري، جوامع سهههاختن آورتاب بر مسهههتقیم قرارگرفته اسهههت. تترکز موردتوجه ايگسهههترده

 به من ر تواندیم بحران وقون برابر در شهههر ا آوريکه تاب اسههت ا تیت حا ز دلیل اين به آن،  ايپذيريآسههیب

پاشههاپور و شههود ) سههاکنان  با معیشههت شهههري جوامع انطناق و پذيريانعطاف ظرفیت افزاي   تچون اقداماتی

 (.0316پوراکرمی، 

 به آورتاب شهههر اي(. 2103، 2نسههونیفاولر و راب-پالتس) میکنمی زندگی شههکننده فزاينده طوربه محیط يک در ما

 شهههري مناطق آوري اجتتاعیتاب افزاي  (.2100، 3ااوزل و مکپردازند )می تحوالت و تغییرات از ناشههی مثنت نتاي 

 ستند.  آوري وابستهتاب به بقا براي  ا(. انسان2102، 0بانک جهانیاسهت )  شههري  توسهعه  ا داف به دسهتیابی  به من ر

 (.2111، 5پراساداست ) شهري مختلف مناطق پذيريآسیب براي درك آوريتاب مزهوم

 از قنل سیستم مشابه کهدرصورتی شهري سیستم يک در آوريتاب بازيابی که است اين نکته مهم در اين ا

                                                           
1 PROMETHEE  

2 Platts-Fowler & Robinson 

3 Ozel & Mecca 

4 The World Bank 

5 Prasad 
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 قرار آينده در يک حادثه بروز معرض در بیشتر و شود سیستم تضهعیف  باعث اسهت  متکن شهود،  ان ام حادثه بروز

 توضههی  و پردازدمی مکان و انسههان بین تعامل بیان به 2118 سههال در لینچ(. 2118و  تکاران،  0یاولشههانسههک) ردیگمی

 باعث و شههده  م با افراد تعامل براي شههرايطی اي اد  تچنین و  ويت و اي اد مکان پیوسههت تقويت به امر اين د دیم

 (.2100، 2و گوارالدا کیکوالشود )می شهري مختلف در مناطق آوريتاب ارتقاپ

 به رسیدن براي را مداخله شیوه و مکان مقیاس، بهترين که اسهت  اين ابزار يک عنوانبه آوريتاب اصهلی  مشهخصهه  

ريزي شهري نق  حیاتی بنابراين برنامه؛ (0316و  تکاران، دالکه د د )یم نشهان   زينه حداقل و صهرف  سهود  حداکثر

ريز اسههترات يک و فرم خوب شهههري براي انطناق جهت اين فعالیت برنامه ؛ کهآور داردشهههر اي تابگیري در شههکل

 (.2102و  تکاران،  3یاولشانسکاست )موضون الزم 
 

 يآورتعاريف مختلف تاب -0جدول 

 تعاريف محقق و سال

 که  نوز مقاومت قنلی را دارد.درحالیمعیاري از توانايی سیستم براي جذب تغییرات،  0193، 0 ولینگ

 بازگشت يک سیستم به حالت اولیه بعد از نابسامانی. 0180، 5پیتم

 2111، 6آدگر
تغییرات اجتتاعی،   هیدرنت ايی است که  ا و جوامع براي انطناق با فشار اي خارجی و تخريبقدرت گروه

 آيد.سیاسی و غیره به وجود می

کا   التللی را نرد بین

 2112، 9مخاطرات

 اد ساختار ا به پذيرشی را در اياي که بتواند سط  قابلگونهظرفیت جامعه براي مقاومت بیشتر در برابر تغییر به

 دست آورد.

 2113، 8برونیه و  تکاران
 کا   ناگهانی عتلکرد( و بازيابیرخداد )توانايی سیستم در کا   احتتال يک شوك، کنترل شوك در صورت 

 يع پس از شوك.سر

 2115، 1آدگر
 و فرايند ا حزظ بازخورد ا، براي نیز و اختالالت جذب اکولوژيکی براي  ايسیستم ظرفیت به آوريتاب

 شود.می اطالق ذاتی سیستم و الزم ساختار اي

 .استتوانايی جامعه براي بازگشت به گذشته از تغییر يا عامل فشار به حالت اولیه  2101، 01فولک

 د د.توصیزی که به ما بینشی در مورد خواص پويايی سیستم می ي مزهومیآورتاب 2111، 00درايسن

                                                           
1 Olshansky 

2 Kowalik and Guaralda 

3 Olshansky 

4 Holling 

5 Pimm 

6 Adger 

7 ISDR 

8 Bruneau Et al 

9 Adger 

10 Folke 

11 Derisen 
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 تعاريف محقق و سال

 2101، 0کوتر
 به برگشت "ظرفیت بازيابی نیز و سوان  طی در وي ه و اساسی عتلکرد اي و جذب ظرفیت به آوريتاب

 .شودمی سانحه اطالق از پس" تعادل

 2100، 2موبرگ
 و بحرانی شرايط ت ربه از توانايی کسب ديگرعنارتبهدارند.  دیتأک يآوردر تاب آموزش ا تیت بر موبرگ

 .است آينده در ت ارب اين بهینه از استزاده

 2103، 3تورنر
 پس کشور ا دگرگونی و بازدارندگی، بازيابی بینی،پی  و  اجتعیت، سازمان ظرفیت تقويت دگرگونی فرآيند

 نامند.می يآورتاب را تغییرات و استرس  ا،وقون شوك از

 2105، 0کار ولم
 و متغیر ا تغییر از طريق سیستم ساختار اينکه از قنل کند، را جذب آن تواندمی سیستم که اختالالتی شدت

 تنديل شود. متزاوتی ساختار به کند،می کنترل آن را رفتار که فرايند ايی

 2106، 5کوتوم
 و فرايند ا حزظ بازخورد ا، براي نیز و اختالالت جذب اکولوژيکی براي ي استمیس ظرفیت به آوريتاب

 .شودمی اطالق ذاتی سیستم و الزم ساختار اي

 خذ: نگارنده.أم

 موردمطالعهمحدوده  -2

شهر، د لران، شیروان و چرداول و مهران ايالم، دره ي اناممتشهکل از پن  شهرستان به   0365در سهال   ايالم اسهتان 

شهرستان  0365اضهافه شده است. در سال    اآننیز دو شههرسهتان آبدانان و ايوان نیز به    0390در سهال   ؛ وبوده اسهت 

نزر، کتترين تعهداد جتعیت را در بین   20188بها   6نزر، بیشهههترين جتعیهت و شههههرسهههتهان د لران   06313ايالم بها  

 نیز ثابت مانده است. 0385اي استان داشته که اين وضعیت تا سال  شهرستان

                                                           
1 Cutter 

2 Moberg 

3 Turner 

4 Karrholm 

5 Kutum 

 شهر اي د لران و موسیان در اين شهرستان به دلیل قرار گرفتن در منطقه جنگی خالی از سکنه بوده است. 0365در سال   6
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 0916کیلومتري سال  01از فاصله  اي شهر ايالمبعدي ماهوارهتصوير سه -0شکل 

 (0316خذ: مودت: أ)م

 

 اي آبدانان، شهرستان ؛ کهشههرستان افزاي  يافته است  01 اي آن به تعداد شههرسهتان   0315اين اسهتان در سهال   

 0315شهرستان استان، شهرستان ايالم در سال  01ايوان، ملکشها ی، سهیروان و بدره به آن اضافه گرديده است. در بین   

نزر  00010با تعداد  0315شههرستان سیروان در سال   ؛ ونزر بیشهترين میزان جتعیت را داشهته اسهت    235000با تعداد 

 .است شهرستان استان نيترتیجتعکم
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 شهر ايالم گانه 00محدوده مناطق و نواحی  -2شکل 

 هاو روش مواد -9

یدانی، اي، مکتابخانه) ینیترککاربردي با روش تحقیق  –اي پ و   حهاضهههر داراي رويکرد توسهههعه  طورکلیبهه 

 أثیرگذارتکه با مراجعه به مرکز آمار ايران، شههرداري، فرمانداري و سهالنامه آماري استان اطالعات   توصهیزی و تحلیلی(  

آوري شهههر ايالم تابمعادالت سههاختاري  سههازيمدلو  PROMETHEEتکنیک  اسههتخراج گرديد و با اسههتزاده از 

، GRAFERافزار اي ا از نرم يافته وتحلیلت زيهالزم به ذکر اسهههت جهت تکتیل  .قرار گرفته اسهههت موردبررسهههی

EQS ،EXCEL  وArcGIS ،VPLS  وAMOS-SPSS استزاده گرديده است 

 
 و عدم قطعیت در آماره ناپارامتري سازيمدلرويکرد  -9شکل 
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جهت  سازيمدلرويکرد  يریکارگبهضهرورت موضهون  دف کلی پ و   حاضهر بررسی چگونگی     بر اسهاس 

زلزله در شهههر ايالم بوده اسههت. به اين طريق که بتوان ضههريب اطتینان  آوري شهههري ناشههی بررسههی موضههون تاب

بندي مناطق افزاي  يابد. به عنارتی ارا ه فواصههل اطتینان اشههاره دارد.  تچنین ديگر ا داف تحقیق شههامل موارد   رتنه

 :استذيل 

 آوريتابدر اين پ و   موضون ) يشههر  اي موضهون جغرافیاي  در تحلیل PROMETHEE يریکارگبهروش 

 شهر ا در برابر زلزله(.

 .PROMETHEEپذيري بحران زلزله در مناطق شهري با روش بندي آسیبرتنه

 در سن   بحران زلزله تأثیرگذارشناسايی مناطق و متغیر اي 

 بحث نتايج و -0

 PROMETHEE مدل -0-0

ريزي برنامهکه يک نون  PROMETHEE، از روش آوري شهههر ايالمتاب مسههأله در اين پ و   جهت بررسههی

، گیري ا، متغیر اي تصتیم اي زبانی، م توعهاسهتزاده شهده است. اين مدل، شامل واژه  باشهد  میخطی صهزر و يک  

تشري  خوا د  لیتزصه به  اآنباشهد که در ادامه،  ر يک از   ا و توابع  دف می اي مسهاله، محدوديت پارامتر ا و داده

 شد.

روش (. 0312زاده، اصغري) ردیگان ام می  ا بر اسهاس مقايسهات زوجی  ندي گزينهب، رتنه0PROMETHEEمدل 

در د ه « 3برتراند مارسهههکال»و « 2ير برنرژان پی» اي را دو بل يکی به نام PROMETHEEگیري پشهههتینانی تصهههتیم

ل در باعث تحو باشههد کهگیري چند شههاخصههه می اي پشههتینانی تصههتیمارا ه دادند. اين روش در زمره تکنیک 0181

 (.Brans and Mareschal, 1986: 228است )بندي شده  اي رتنهروش

انتخاب صههورت گیرد. با فرض وجود   اآن اسههت که بايد از میان اي از گزينهم توعه Aبر اين اسههت که فرض 

K  براي  ر گزينه يریگمیدر تصههت مؤثرمعیار ،A a مقدار ،(a) fj  ارزش معیار  د ندهنشههانj  نهيدر گزام a  .اسههت

، GAIA ايی مانند با روش ند. ترکیب اين روشکگیرنده عتل میچند تصهههتیم صهههورتبه PROMETHEEروش 

ق بر کند و شههکاف زمانی تا  نگام توافگیرندگان اي اد می ا و تصههتیمابزار مزیدي را براي تحلیل ارتناط میان شههاخص

 3کلی، شامل  صهورت به، PROMETHEE تکنیک (.Brans and Mareschal, 2005: 5برد )سهه تصهتیم را از بین می  

 باشند:مرحله زير می

 مدل  مرحله اولPROMETHEE:  معیار تعتیم يافته(برتري )تقويت ساختار 

                                                           
1 Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations 

2 Jean Pierre Bernner 

3 Bertrand Marcascal 
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يافته باشهههد. اين معیار اي تعتیم ها نیاز به تعريف معیار اي مختلف می در اين مرحلهه براي ارزيهابی دقیق گزينهه   

 ا را محاسههنه کنند. ارزيابی در اين روش، قطعی اسههت و حالت احتتالی دامنه انحراف بین ارزيابی گزينهکنند تالش می

 ريپذامکان اي مقايسههات زوجی گزينه .ندارد.  تچنین درك پارامتر اي اين روش براي تصههتیم گیرنده سههاده اسههت

 د د:، ساختار اجرايی و طنیعی زير را نشان میAم توعه 
a1,a2єA           f(a1)>f(a2)                           a1Pa2 
a1,a2єA           f(a1)=f(a2)                           a1Ia2 

 

افته ي اي مختلف، يک معیار تعتیم ا نسهههنت به شهههاخصدر اين روش براي محاسهههنه و ارزيابی انحرافات گزينه

را  fنسهههنت به شهههاخص   bبر گزينهa ، تابع برتري گزينه شهههود. به اين منظوربراي  ر شهههاخص در نظر گرفتهه می 

 است: (dانحراف )يک تابع  P(a1,a2)توانیم فرض کنیم که کنیم. در بیشتر حاالت میتعريف می P(a1,a2)صورتبه
d=F(a1)- F(a2) 

 در اين حالت اگر فرض کنیم که تابع انحراف مذکور نرمالیزه شود، داريم:  

 P(a1,a2)=0 if 0≤d  بدون وجود برتري يا اختالف 

 P(a1,a2)≈0 if d>0  برتري ضعیف 

 P(a1,a2)≈1 if d>>0  برتري قوي 

 P(a1,a2)=1 if d>>>0             برتري خیلی قوي 

شههکل زير اسههت. بنابراين، شههکل   صههورتبهبا يک ترکیب وي ه  dيک تابع غیر کا شههی از   Pبديهی اسههت که

 تعريف شده است.  (F(0),P(0,0)مرتب ) ا با استزاده از زوج زينهبا ساير گ  F(0)يافته ارتناطتعتیم

 
 مرتنط شههود. fj (j=1,2,3,…,k)يافته به  ر شههاخصکند که يک معیار تعتیماي اب می PROMETHEE تکنیک

 VI تا  Iگیرنده ارا ه شهده است که از يافته به تصهتیم اي شهامل شه  نتونه معیار تعتیم  براي تسههیل اين امر، م توعه 

رك از درجه نسههنت به د گرلیتحلاند. بنابراين انتخاب مؤثر با تعامل میان تصههتیم گیرنده و توافق گذاري شههدهشههتاره

 شود.برتري اي اد می
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ط يک رابطه در  ر تابع، توسهههP يافته اسههت. میزان  کننده نون معیار تعتیمگیرنده، تعیین ا و نظر تصههتیم نون داده

 شود.میرياضی محاسنه 

  مرحله دوم مدلPROMETHEE:  بندي بیرونی(ارتناط رتنهمسلط )توسعه ارتناط 

 ا،  ا را اي اد کرده اسههت. لذا براي  ر جزت از گزينهبندي محاسههنه شههده، ارزيابی تتام شههاخص ارتناط اولويت

 آيد.دست می ا بهمیزان کلی برتري يک گزينه بر ديگر گزينه

ارتناط يافته اسههت.  موردنظراز مسههاله f(0)) به  ر شههاخص  (f(0),f(0,0)يافته )معیار تعتیمکنیم که يک فرض می

 شود: ا تعريف میبراي محاسنه تتامی شاخص a2بر روي a1از  a1,a2))πبنابراين، يک شاخص برتري چندمعیاره 

 اي متزاوتبراي وزن  

)
2

, a
1

(a 
i

P 
i *

w() =  
2

, a
1

(a( 

 اي يکسانبراي وزن  
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2
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1

(a 
i

P(
*

/m) 1) = (
2

, a
1
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 ا اعداد حقیقی مثنت  سههتند که به  اي مرتنط با  ر شههاخص اسههت. اين وزن وزن jw (j=1,2,…,k)0<که در آن

 اندازه شاخص بستگی ندارند.

 ا، روش  اي مرتنط با شاخصسهازي براي اي اد يک تزسیر شهودي کامل از وزن  اي راي  در مدليکی از روش

GAIA  شوند و شاخص برتري چندمعیاره ا در نظر گرفته می ا، ابتدا وزنر برخی حالتاسهت. د a1,a2) )π یسادگبه 

 آيد. ا به دست میa1,a2))pمیانگین تتام  صورتبه
(a1,a2)=(1/k)∑pj(a1,a2)π 
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 ضتنی، يک برتري عتومی ضعیف از  طوربهa1 بر a2 د د: را نشان می(a1,a2) (0 

 ضتنی، يک برتري عتومی قوي از  طوربهa1  بر a2 د د: را نشان می(a1,a2)  (1 

(a1,a2)π اي گزينه د د که چگونه و با چه درجهنشههان میa  بر گزينهb  ،برتري دارد و در مقابل(a2,a1)π  نشههان

، a1,a2єA اي برتري دارد. لذا براي  ر جزت از گزينه a1اي بر گزينه چگونهه و بها چه درجه  a2 د هد کهه گزينهه    می

 Aم توعه  ريپذامکان اي بندي کامل گزينهشههود. با اين کار، ارتناط اولويتمحاسههنه می π(a2,a1و ) π(a1,a2میزان )

 شود.تنظیم می

 استزاده براي پشتینانی تصتیم :PROMETHEEمرحله سوم مدل 

بندي رد شوند. بنابراين، دو جريان اولويت Aگزينه ديگر متعلق به م توعه  1-براي انتخاب گزينه مطلوب، الزم است 

 کنیم:میبیرونی را تعريف 

 

 بندي بیرونی مثنت:جريان طنقه   

 

 بندي بیرونی منزی:جريان طنقه   

 

 ا دارد و لذا د د که  ر گزينه چه میزان اولويت نسههنت به سههاير گزينهبندي بیرونی مثنت نشههان میجريان اولويت

جريان  است. aقوت و قدرت گزينه  د ندهنشهان      ،گريدعنارتبهباشهد.  گزينه برتر می نيتربزرگ

قدار بر  ر گزينه اولويت دارند و لذا کتترين ا چه مد هد کهه ديگر گزينهه   بنهدي بیرونی منزی نیز نشهههان می اولويهت 

 است.  aضعف گزينه د ندهنشان ،گريدعنارتبهگزينه بهتري است. 

رونی مثنت و بندي بیطور طنیعی از جريان اولويتتوانیم بهبندي را میبا توجه به توضهههیحات مذکور، دو نون طنقه

 د یم.نشان می (-P-,I)و  (+P+,I)را به ترتیب با   اآن. در اين ا کردمنزی استنناط 

 

a1 P+ a2 if +(a1)  > +(a2) 
a1 I+ a2 if +(a1)  = +(a2) 

a1 P- a2  if -(a2)  > -(a1) 
a1 I- a2  if -(a2)  = -(a1) 

 

بندي است شهود، ناشهی از اشتراك اين دو نون طنقه  اي اد می PROMETHEE I بندي جز ی که در روش اولويت

 داريم:  هیدرنتو 

 

a1 P a2   if:    a1 P+ a2  and  a1 P- a2  و a1 P+ a2  and  a1 I- a2 

)(a)(a

)(a)(a




 
Ax

xana ),()1/(1)( 




 
Ax

axna ),()1/(1)( 
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a1 I a2    if:    a1 I+ a2  and  a1 I- a2  و a1 R a2   if:    a1 I+ a2  and  a1 P- a2  
 

 شود:بندي میزير جتع صورتبه PROMETHEE I اي دوگانه بنابراين، نتاي  مقايسه

 a1PI a2 حهالهت، گزينه  : در اينa1   بر گزينهa2 شهههود. بیشهههترين قدرت ترجی  داده میa1  با کتترين

بندي بیرونی، يکرارچه و منسه م  شهود و اطالعات مربوط به  ر دو جريان اولويت مرتنط می a1ضهعف  

 شود.ترجی  داده می تیقاطعبا  a1بنابراين، گزينه  .شودمی

 a1II a2 در اين حهالت، گزينه :a1   وa2 بندي بیرونی مثنت ف چندانی ندارند و  ر دو جريان طنقهاختال

 و منزی، يکسان است.

 a1RI a2 اي : در اين حهالت، گزينه a1  وa2 مقايسهههه رقابلیغ( اند. بیشهههترين قدرت يک گزينهa1 با )

 a1افتد که گزينه وقتی اتزاق می معتوالً( مرتنط شههده اسههت. اين حالت a2کتترين ضههعف گزينه ديگر )

متقابل گزينه  طوربهنامطلوب بوده، مطلوب اسههت؛ و  a2 ايی که گزينه اي از شههاخصبر روي م توعه

a2 ا که گزينه بر روي گروه ديگري از شههاخص  a1گونه تانباشههد. نامطلوب بوده اسههت، مطلوب می 

الت بهتر در اين ح رسد کهکنند، طنیعی به نظر مینتی ديیتأ، يکديگر را آمدهدسهت بهکه اطالعات متقابل 

 (.0311زاده و  تکاران، صغريانشود ) ا تصتیتی گرفته است در مورد ترجی  گزينه

 اي مختلف در سهههطوح  اي جغرافیايی در زمینهتر از مکانشهههناخت بهتر و دقیق هاي تحقیق:معرفی شااا ص

د نظر است. براي نیل به اين مهم  اي مورمتزاوت منوط به در دسهترس داشهتن اطالعات کامل و پردازش شده از مکان  

توانند سطحی از آساي  و رفاه و رشد و توسعه  اي ترکینی میشود. اين شاخص ا و متغیر ا اسهتزاده می از شهاخص 

قدم در مطالعات  ترينمهم ا معیار اي انتخاب شهده را نشهان د ند. تعیین اين شاخص   بر اسهاس  اي جغرافیايی مکان

آوري مناطق، از آخرين اطالعات منتشههر شههده توسههط مرکز آمار ايران، تعیین میزان تاب منظوربه باشههد.ريزي میبرنامه

سههالنامه آماري اسههتان و اسههناد شهههرداري ايالم، اطالعات مندرج در سههايت اسههتانداري ايالم اسههتزاده گرديده. برخی  

 ر چه  منظوربه ؛ ورديده استاسهتزاده گ   اآنضهريب يا نسهنت    صهورت به ا از حالت خام خارج شهده و  شهاخص 

تر کردن پ و   اعداد در محاسههنات تا ده رقم اعشههار ولی در نتاي  يک الی چهار رقم اعشههار نتاي  داده خالصههه

 شده است.  
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 آوري شهريها در ارزيابی تابشا ص ریتأثرابطه و  -2 جدول
 سنجه تعريف عملیاتی شا ص

ب
تا

ري
آو

 

 ونقلحتلشنکه 
-امکان تاب م اور مناطق با ارتناط برقراري امکان و منطقه در بیشتر شريانی و اصلی ي اراه وجود

 .د دیم افزاي  را منطقه آوري
 مستقیم

 اندازه قطعات
 قطعات مساحت و  رچه باشد؛می آوريتاب میزان در مهم متغیر اي از قطعات و اندازه مساحت

 يابد.می آوري افزاي تاب باشد بیشتر
 مستقیم

 زيرساخت

 آب، نزت، به گاز، مربوط ت هیزات و تأسیسات ، الولهمنطقه  در حیاتی  ايزيرساخت از منظور

 اين با حیاتی مرتنط ت هیزات و تأسیسات میزان چه است.  ر منطقه در مخابرات و برق

 ننود صورت خوا د بود. در بیشتر منطقه پذيريآسیب امکان باشد، بیشتر منطقه در  ارساختيز

 خطوط چه  ر يافت. کا   خوا د آوريتاب میزان ، ارساختيز اين براي جايگزين تأسیسات

 است. آوري کتترتاب باشد، بیشتر منطقه در حیاتی ي ارساختيز اصلی

 معکوس

 یامدادرسانمراکز 
 آوري منطقهبات و يريپذبرگشت احتتال باشد، بیشتر منطقه در امدادرسان و درمانی مراکز چه  ر

 بود. خوا د بیشتر
 مستقیم

آموزشی، درمانی و 

 ت اري

 منطقه در سواد و اشتغال افراد میزان بررسی منطقه و ت اري یآموزشساختار  بررسی از منظور

 دارد. بسزايی تأثیر منطقه آوريتاب در محکم، ايتن سرمايه اجتتاعی و شغلی است. مننع
 مستقیم

 کالندي

 آوريتاب میزان در صورت اين به باشد نیز ساختتانی تراکم معرف تواندمی که ساختتان تعداد

النته تابع عامل جنس و ) ابديمی کا   نیز آوريتاب میزان طنقات افزاي  با که گردد؛می واقع مؤثر

 .باشد(قدمت ساختتان نیز می

 معکوس

 تیجتعساختار 

 سن يا جنس()

 6سنی )زير  ي اگروه در پذيرآسیب جتعیت به جتعیت دستیابی سنی ساختار بررسی از منظور

-تاب میزان باشد، بیشتر پذيريآسیب سن در جتعیت درصد چه سال( است.  ر 65باالي  و سال

 بحران زمان در زنان که است داده نشان مختلف  ايبحران ياست.  تچنین ت ربه کتتر آوري

 باشد، بیشتر جتعیت کل به نسنت زنان جتعیت درصد چه پذيرترند.  رمردان آسیب از مراتببه

 يابد.می کا   منطقه آوريمیزان تاب

 معکوس

 مآخذ: نگارنده.
 

 PROMETHEEآوري شهر ايالم با مدل حلیل الگوي قوسی تابت -0-2

ه نتايد. بدين شرح کرا در کنار يکديگر تحلیل می موردمطالعهالگوي قوسی در مدل پرامته شاخص و نواحی 

توان تتام باشد. لذا اوالً می( در حال تغییر می-0) کي+( و منزی 0) کي ا و نواحی بین مثنت تتام شاخص

توان دريافت که  ر شاخص در کدام ناحیه شهري باعث متغیر ا و نواحی را در يک نتودار ارا ه نتود؛ دوماً می

 باشد.( می-0) فیضع+( آن ناحیه گرديده و برعکس کدام شاخص در آن ناحیه 0قوت )
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 PROMETHEEآوري نواحی شهر ايالم بر اساس الگوي قوسی تاب -0شکل 

 

نشان داده  PROMETHEEآوري شهري ايالم بر اساس الگوي قوسی بر اسهاس توضهی  ارا ه شهده موضون تاب    

 است:

 باشههد. به عنارتی تنها دو شههاخص شهههر ايالم دارا می 01( را ناحیه -0) فیضههع اي بیشههترين شههاخص

+( الگوي قوسههی قرار دارد. مابقی متغیر اي در ناحیه 0) يقوو مسههاحت ناحیه در قسههتت  سههاتیتأسهه

 اند.( الگوي قوسی قرار گرفته-0) فیضع

  از  03و  1، 01، 00، 0، 9نواحی  بعدازآن ؛ کهتقريناً ناحیه يک شههر ايالم حالت میانه به خود گرفته است

 02و  5، 00، 2، 3، 8، 6+( و در مقابل نواحی 0قوت )( دارند تا -0ضعف )نظر سهاختاري بیشهتر حالت   

 اند.+( به خود گرفته0قوت )از نظر ساختاري بیشتر حالت 

 بیشهترين سهاختار    02و ناحیه  (-0) یمنزبیشهترين سهاختار    01اي در شههر ايالم ناحیه  ناحیه صهورت به

 باشند.( را در الگوي قوسی دارا می+0مثنت )

  ( الگوي قوسههی قرار دارند و مابقی -0دو عامل جتعیت و مسههکن در سههاختار )شهههر ايالم  02در ناحیه

 اند.+( در اين ناحیه به خود گرفته0متغیر ا ساختار )
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 PROMETHEEپراکندگی نواحی شهر ايالم بر اساس روش لوزي  -5شکل 

 

 PROMETHEEآوري مدل اي تابحلیل شبکهت -0-9

به بخ   تربزرگنسهههنت بخ  »د د که  نگامی رخ می رياضهههیات ( در آمار وϕعدد فی ) يها  نسهههنهت طاليی 

يک  عددي )ثابت( مثنت اسهههت که اگر به آن ديگرعنارتبهباشهههد. « تربزرگ، برابر با نسهههنت کل به بخ  ترکوچک

 واحد اضافه کنیم، به مربع آن خوا یم رسید.
 

 
 PROMETHEEآوري شهر ايالم بر اساس مدل اي تابسا تار شبکه -6شکل 
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 آوري شهر ايالم:اي تابالگوي شنکه بر اساس

 عنوانبهشههههر ايالم  1آوري شههههري قرار دارد و در مقابل آن ناحیه شهههنکه تاب رأسشههههر ايالم در  02نهاحیه  

ن باشههد.  تچنین ايپذيرترين ناحیه میاي قرار دارد و از ديدگاه موضههون پ و   آسههیب سههاختار شههنکه  نيترنيیپا

 آوري شهري ايالم که در ادامه بررسی گرديده، نیز تا ید گرديده است.تاب يزيرطرحموضون در 

 باشد.می 01/1درصد و میزان فی منزی آن برابر 80/1شهر ايالم برابر  02مثنت ناحیه  میزان فی 

  باشد.می 91/1درصد و میزان فی منزی آن برابر 29/1شهر ايالم برابر  1میزان فی مثنت ناحیه 

کديگر ي برعکسکه نتاي  نشههان داده اسههت اوالً میزان فی مثنت و منزی اين نواحی   گونه تاننتاي   بر اسههاسلذا 

 گردد.عتلکرده است در دوماً میزان کتنود فی مثنت و منزی اين دو ناحیه با يکديگر تکتیل می

 

 
 PROMETHEEآوري شهر ايالم با مدل میزان فی مثبت و منفی در تاب -1شکل 

 

 GAIA  ديداري يسازمدل -0-0

 nتوسههط  توانندمی  اگزينه از ايم توعه آن باشههد. درمی PROMETHEEروش  به متعلق يسههازمدل روش اين

 معیار ا، تعداد کهازآن ايیاسههت.  تعداد معیار ا mمرحله  اين شههود. در داده نتاي  بعدي mفضههاي   يک در نقطه

شهها ی و  تکاران، رسههد )می به نظر غیرمتکن نقاط اين از واضههحی ديداري شههکل ارا ه باشههد،دو می از بیشهتر  معتوالً

0310)  . 

GAIA اجرا طرح کهی نگامگردد. می ديداري فنی نتاي  سههنب بعدي دو طرح يک روي بر نقاط ريزيطرح با 

ابزار  با گیريتصههتیم نوعی GAIAبروند. طرح  بین از ريزيطرح فرآيند در اطالعات از مقداري اسههت متکن شههود،می

  ايگزينه براي  ايیخوشههه. آوردمی فرا م جهات متناقضههشههان  و معیار ا میان تتايز قدرت تحلیل براي قدرتتندي

 بینیپی  را جهت معیار ا وزن بردار اين روش، دارد. در وجود طرح اين در غیرقابل قیاس  ايگزينه يا مشهههابه و
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 در GAIAريزي شههوند. طرحمی نتايان طرح در  سههتند ارجحیت داراي که  ايیگزينه اغلب اين مرحله در کند،می

 رود.می کار به اصلی اجزاي تحلیل عنوان تحت خاصی ديداري ابزار براي آمار حوزه

 

 
 آوري شهر ايالمدر تاب GAIAريزي ديداري طرح سازيمدل -2شکل 

 

در يک  9و  1، 0، 00شهههر ايالم در يک صههزحه اقلیدسههی و نواحی  01و  03نواحی  :گاياريزي طرح بر اساااس

قرار دارند که  ياصهههزحهدر  6و  5، 8، 3، 02نواحی  درنهايتو  ديگر در يک صهههزحه 0و  00، 2صهههزحه و نواحی 

ي تنها نواحی ريزخط قرمز(. لذا بر اساس اين طرحدارند )در آن صزحه قرار  يریگمیتصهت بیشهترين يا به عنارتی معیار  

، زاتو ت هی ساتیتأسسازي سه معیار از نظر شاخص ؛ وباشندآوري شههري را دارا می بیشهترين تاب  6و  5، 8، 3، 02

 در شهر ايالم باعث به وجود آمدن چنین فضايی گرديده است. ونقلحتلفضاي سنز و 

 درصد بوده است. 1/55برابر باشد گر فاصله نواحی از يکديگر می تچنین میزان دلتا، که نشان
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 PROMETHEEآوري نواحی شهر ايالم بر اساس روش بندي کلی و جزئی تابرتبه -1شکل 

 

 PROMETHEEبندي مدل رتبه بر اساس

  باشد.آورترين ناحیه شهري ايالم میدرصد تاب 6230/1شهر ايالم با میزان  02ناحیه 

  باشد.پذيرترين ناحیه شهري میسیبدرصد آ -0316/1شهر ايالم با میزان  1ناحیه 

  اين فضاي عددي است  ؛ کهشههر ايالم در فضهاي منزی مدل قرار دارند   1و  03، 01، 00، 0، 9، 0نواحی

از طرف ديگر در فضهههاي مثنت مدل  ؛ وقرار دارند -0316/1تا  -1011/1که اين نواحی بین  -0و  1بین 

 6230/1تا  1561/1قرار دارنهد کهه بین    02و  5، 00، 3، 2، 8، 6+ نواحی 0و  1کهه عهددي اسهههت بین   

ا اند خود رآوري نتوانستهاز نواحی شهر ايالم در موضون تاب کيچی باشهد. لذا در اين فضاي آماري  می

 در بهترين نقطه آماري مدل قرار د ند.

 يریگجهینت -5

 شههود،می افزوده  اآن تنون و تعداد بر  رروز روند ومی شههتار به بشههر زندگی فرايند از جز ی که طنیعی سههوان 

  اي نیل بهشده است؛ نتی ه شناخت شیوه مطرح انسانی جوامع پايدار توسهعه  به نیل جهت در چال  اسهاسهی   عنوانبه

 جايگا ی و است شده وارد سهوان   مديريت و يريزدر برنامه يپذيرآسهیب  کا   مختلف الگو اي لهیوسه به پايداري،

 در خطرات مؤثرتر و کارآمد کا   براي مطلوبی را شرايط تا است، يافته کشور  ر ملی  ايگذاريسهیاست  مناسهب در 

 اجتتاعی گسترده  ايو نا ن اري وسیع خسهارات  دلیل به زلزله مديريت بخصهوص  سهوان   مديريتمختلف  سهطوح 

 طنیعی برابر سوان  در اي شهر سازايتن به مربوط امور در کاربردي  ايبنابراين آشهکار اسهت که تحقیق  ؛ اي اد نتايند

 بهترين سیاست خوا د شد. يافتن  ا وريزيبرنامه در ابتکارات افزاي  سنب

 توانندمی وقون صههورت در که دارد نگرانی وجود اين  تیشههه طنیعی بالياي در موجود  ايظرفیت به توجه با

  رچند که د دمی  ا نشههانبررسههی اما ؛اسههت جنرانرقابلیغ موارد از برخی در که بگذارند بر جاي را متزاوتی پیامد اي
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 رسههیدن مديريتی زمان  ايتکنیک از گیريبهره با توانمی برد، بین از را بالياي طنیعی وقون اثرات کامل طوربه تواننتی

 آور کرد.  را تاب محلی جوامع واقع در و ترکوتاه را عادي حالت به

آمار جهت پردازش میزان  سازيمدل صورتبهرا  ايالم شهر بر اسهاس ضهرورت موضهون پ و   حاضهر گستره    

خورده قرار چین قرار داد؛ چراکه شههر ايالم بر روي سازند زاگرس  موردسهن   گانه 00آوري شههري در نواحی  تاب

 ايالم شهر کامل رطوبهگیرد. نسنی باال قرار می  اي اصهلی در عتق استان، در باند با خطر دارد که به دلیل وجود گسهل 

 خطر تحلیل از حاصههل نتاي  توانمی بنابراين،؛ گیرددر برمی و جنوب از شههتال  تچنین و شههرق و طرف غرب از را

کرد. بر اسههاس  تعريف ايالم براي کل منطقه شهههري معتنر نتاي  عنوانبه شههود،ارا ه می گسههتره اين براي که را ايلرزه

جود  ا وعالوه براينکه اختالفی زيادي بین نواحی و شههاخص موردمطالعهدر م توعه متغیر ا و نواحی نتاي  حاصههله 

که در بهترين  0نتوانسهههته میزان عدد  PROMETHEEمدل  بر اسهههاسگانه شههههر ايالم 00از نواحی  کيه چی دارد. 

 ارتناط سوان  مراحل مديريت تتامی با بايد که آوريتاب مزهوم به توجه  هیدرنتبیاورند.  به دسهت باشهد  وضهعیت می 

 د د.   پوش  را از سانحه پس و حین قنل، مراحل تتامی که باشد يی ای گيو داراي آورتاب جامعة است الزم يابد

 کتابنامه

م له مطالعات و  .اجتتاعی در برابر زلزله نتونه موردي شهر زن ان يريپذبیآسارزيابی . 0311؛احدن اد، محسن

 .9شتاره  .سال دوم .اي اي شهري و منطقهپ و  

اجتتاعی در برابر زلزله مطالعه  يريپذبیآستحلیل فضايی  .0316؛ زاده، محسنشیخ ؛آستانه، علیرضا؛ بازگیر، سعید

 .01دوره  .جغرافیايی انسانی ي اپ و  م له  .شهر تهران 6موردي منطقه

 PROMETHEEارا ه يک مدل ترکینی با استزاده از  .0311؛ ، احتد و اجلی، مهديطرفیبزاده، عزت اله، اصغري

 .2ره شتا .مديريت صنعتی اندازچشمم له  .سراري خدمات گارانتیريزي خطی چند دفه براي برونفازي و برنامه

م له  .PROMETHEEروش  – اي مدل سرآمدي معیار بر اساس ا بندي شرکترتنه. 0312؛ زاده، عزت الهاصغري

 .51-80صزحه  .3شتاره  .سال يازد م . اي مديريت در ايرانپ و  

طنیعی زلزله  مخاطرات برابر در شهري آوريتاب کالندي ابعاد سن   . 0316؛ پوراکرمی، محتد ؛اله پاشاپور، ح ت

 .02شتاره  .انسانی ي اسکونتگاه يزيربرنامه م له مطالعات .تهران شهر 02منطقه  موردي مطالعه

 شهري مناطق در اجتتاعی يآورتاب سن   میزان .0316؛ احتد شا یوندي، حسین؛ بیگی، محسن ثتره حسن؛ دالکه،

 .0شتاره  .نهاد اي اجتتاعی یشناسجامعهم له  .اصزهان

نعت ص يریگمیتصتاي پرومته و الکتره در بررسی روش فراتنه .0310؛ پورابرا یم، شراره ؛شا ی، سولتاز؛ کورکی، فر اد

 .33شتاره  .زيستمحیطفصلنامه انسان و  .نزت و پتروشیتی

فضايی  –تنیین تترکز اجتتاعی  .0311؛ افتخاري، عندالرضا؛ شايان، سیاوش و پر یزکار، اکنر نيالدرکنقديري، محتود؛ 

 .3شتاره  .ريزي و آماي  فضام له برنامه .پذيري شهر تهران در برابر زلزلهآسیب
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 فضايی-مکانی آوريتاب سن   کلیدي  ايشاخص بسط .0316؛ حاجی بنده، مونا ؛قرايی، فرينا، مثنوي، محتدرضا

 .59شتاره  .م له باغ منظر .نظري ادبیات فشرده شهري؛ مرور

 .گزارش سرشتاري عتومی نزوس و مسکن استان ايالم .0316؛ آماري یرساناطالنمرکز آمار ايران واحد 

معاونت آمار و  .ي استان ايالمريزسالنامه آماري استان ايالم، سازمان مديريت و برنامه .0315-0335؛ مرکز آمار ايران

 اطالعات.

فضايی آسیب فیزيکی اجتتاعی شهر ا در برابر زلزله با  سن  بندي و طیف .0313؛ ملکی، سعید ؛مودت، الیاس

 .00 شتاره .يامنطقه –م له جغرافیا و آماي  شهري  .GISو  VIKORتکنیک  يریکارگبه

 .آوري از منظر بحران زلزله مطالعه موردي شهر ايالمساختار شهري با رويکرد تاب سازيمدل .0316؛ مودت؛ الیاس

 دانشگاه شهید چتران ا واز. .شهري يزيربرنامهگروه جغرافیا و  .استاد را نتا سعید ملکی .رساله دکتري
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