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 چکیده

قابل  راتیی، تغیاست. در سطح جهان یعیانواع خطرات طب نیترو مخرب نیبارتراز فاجعه و شده نیست ینیبشیپقابل و  ی استعیطب دهیپد کیزلزله 
-تحلیلی بر آسیب به. پژوهش حاضر شده است  یریپذبیآس ه جای ب یریپذبر انعطاف زیادی دیتأک .در نگرش به خطر وجود داشته است یتوجه

اساس روش کار و اساس هدف جزء تحقیقات کاربردی بوده و بر  بر پردازد.می آوریتاب پذیری شهر کرمانشاه در برابر خطر زلزله با تأکید بر رویکرد
باشد و برای تعیین حجم نمونه سال شهر کرمانشاه می 15ی ساکنان باالی جامعه آمار. گیردتحلیلی قرار می -ماهیت در چارچوب تحقیقات توصیفی

 Tهای؛ کروسکال والیس، فریدمن و آزمونها از جهت تحلیل دادهنفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.  385از فرمول کوکران استفاده شده که 
تفاوت  دار وجود دارد و در پنج مؤلفهتفاوت معنی دهد؛ در سیزده مؤلفهان مینش آزمون کروسکال والیسنتایج استفاده شده است. ای( تک نمونه

یزان پایبندی شما م مؤلفه شاخصدهد؛ با استفاده آزمون فریدمن نشان می آوری نهادیتاب های شاخصبندی مؤلفهبرای رتبه دار وجود ندارد.معنی
آوری نهادی در شهر تابث ناشی از زلزله در موقع ساخت و ساز چقدر بیشترین اولویت را در های قانونی در جهت پیشگیری از حوادبه دستورالعمل

 ارتباط در شهرداری و شورا) محلی و دولتی نهادهای عملکرد از شما رضایت میزاندر رتبه آخر و  قرار گرفته است رتبه اول داشته و در کرمانشاه 
ای در همچنین نتایج آزمون تی تک نمونهکارگاهی، قرار دارد.  و منزل وسایل از ایمن استفاده با رابطه رد...( و بروشور جزوه،) آموزشی خدمات ارائه

دو شاخص بستر نهادی و عملکرد نهادی دارای میانگین بیشتر از حد متوسط دارا دهد؛ نشان میها در شهر کرمانشاه وضعیت شاخصمقایسه میانگین 
 باشد.متر از حد متوسط میباشند و شاخص روابط نهادی کمی
 

 "شهر کرمانشاه"، "تاب آوری"، "خطر زلزله"،  "پذیریآسیب"ی:کلمات کلید
 

  مقدمه  -1
رشد  نیها و همچنآن داریتوسعه ناپا لیبه دل یشهر تیجمع شیافزا

 شیها باعث افزاآن کردن نامنظم شهرها و گسترش بدون نظارت
: 1395)اتراچالی،  شدخواهد  یعیقرار گرفتن در معرض خطرات طب

بشر است و تعداد و  یاز روند زندگ ی، که بخشیعیطب یایبال(. 2
جوامع  داریبه توسعه پا یابی، دستشود یم شتریها هر روز بتنوع آن

 ,and Hodbod کندیمواجه م یرا با چالش بزرگ یبشر

2014: 91) (Adger. درصد  95 نزدیکشود که یم بینیپیش
در حال توسعه  یدر کشورها دنیادر  یعیطب حوادث انیقربانهمه از 

ی عیطب دهیپد کیزلزله  (Kreimer et al, 2003: 2). هستند
 ,Kahandawa et al)شده نیست  ینیبشیپقابل و  است

 یعیانواع خطرات طب نیترو مخرب نیبارتراز فاجعه و (2 :2018
ی نمدت طوال یدر حال توسعه برا یاست. به خصوص در کشورها

ها به زلزله (.:Dong &Shan, 2013 85)مطرح بوده است 
انسان  یهاست که زندگدر شهرها مدت دهیچیوجود اتصاالت پ لیدل

شاخص ، (6: 1392، یو جالل ی)فالحاست  دادهقرار  ریرا تحت تأث
دهد که ینشان م 2004 برنامه توسعه سازمان مللبحران  ریسک

 نیزلزله را در ب پذیریآسیب زانیم نیترباال رانی، اپس از ارمنستان
مورد در  31 یعیطب یاینوع بال 40جهان دارد و از هر  یکشورها

 رشتیدر ب (.610: 1394)رضایی و همکاران،  استاتفاق افتاده  رانیا
ها فعالیت گسلبا  یمیارتباط مستق یالرزه تی، فعالرانیاهای بخش

فعال رخ داده است و  یهاگسلدر امتداد  یزیخلرزه نیشتریدارد و ب
از  شیها بطول آن رانیشناخته شده در ا یالرزه یهاگسل شتریب

 یزرگابا ب رانگریو یهالرزهنیها با زماست و همه آن لومتریک 40
از جمله  (.193: 1388آزادیخواه، ) همراه هستند شتریر 7از  شیب

 رودبار منجیل و، (1382)بم ، (1391) و اهر ورزقان لرزهنیوقوع زم
لرزه با  نیزم 130از  شیب نی( و همچن1357)طبس ( و 1369)

ادعا  نیبر ا یگواه دتوانیگذشته م یهادر قرن 7/5از  شتریقدرت ب
 نیبه عنوان مهمتر دهیپد نی، ایبه نوع (.2: 1395)اتراچالی، باشد 

-) را به بار آورده است یاخسارات گسترده کشور یعیفاجعه طب
و  یانسان یهااهگسکونت شهیهم لرزه نیزم (.193: 1388آزادیخواه، 
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 یتواند در مدت زمان کوتاهیکند و میم دیها را تهدانسان جان
، در (65: 1392، یرخاندوزی)م به بار آورد ینیو خسارات سنگ تلفات

در نگرش به خطر وجود داشته  یقابل توجه راتیی، تغیسطح جهان
 به جای  یریپذبر انعطاف زیادی دی(. تأک98: 1397 ،یاریز) است

، در نیهمچن .(,Mayunga 2007: (4شده است   یریپذبیآس
-تیفعال شتریکاهش خطر ب نهیفعال در زمموسسات  ریاخ یهاسال

مقاوم در برابر خطرات  یابه جامعه یابیخود را معطوف به دست یها
در  یریپذانعطاف تیقابل. (47: 1396غفاری و همکاران، ) اندکرده

-نیزا از جمله زمبیآس عیسراسر جهان در جوامع مختلف مستعد وقا
(Kara ırmak, 2010: 19  لرزه مورد مطالعه قرار گرفته است

 ی، شناخت چگونگدهایدر برابر تهد یآورتاب ری، تفسدر واقع. )
های اقتصادی، سیاسی، نهادی، اجتماعی و ظرفیت یرگذاریتأث
ابعاد  فیو تعر یآورتاب شیبر افزا یجوامع شهررایی جوامع شهر اج

 ,Mitchell and Harris) در شهرها است یآورمختلف تاب

که  یهنگام ژهی، به ولرزه وجود داردنیاحتمال وقوع زم. (2012:3
، وجود داشته باشد گوناگون یهاوقوع آن از جمله وجود گسل طیشرا

 زلزلهو اطراف آن نشان دهنده خطر  هگسل در کرمانشا نیوجود چند
 یامدادرسان اتی، عملاز مناطق شهر ینامناسب برخ یدسترس ،است

 یکند که در صورت عدم اقدام برایپس از زلزله را با مشکل روبرو م
 شود یتواند منجر به فاجعه انسانیامر م نی، ابحران زلزله تیریمد

توان از وقوع زلزله ه نمی(. با توجه به اینک4: 1396زاده، )کمری
توان بینی نیست اما میجلوگیری کرد و یا زمان وقوع آن قابل پیش

پذیری آن ارائه داد این هایی برای مقابله و یا کاهش آسیبراهکار
سازی و هایی در برابر مقاومها باعث افزایش ابتکارات و ایدهراهکار

-این دستیابی به تابوری شهر در برابر زلزله خواهد شد بنابرآتاب

سازی شهرها و شهروندان در برابر خطر زلزله از اهداف آوری و مقاوم
های توسعه شهری و... حاصلی است. که باید در مدیریت شهری، طر

پذیری شهر تحلیلی بر آسیب این پژوهش به .به آن توجه شود
 پردازد. می آوریتاب کرمانشاه در برابر خطر زلزله با تأکید بر رویکرد

 قیتحق نهیشیپ

 قابل تعادل تا دارد انسانی امور مدیریت به نیاز زلزله خطر کاهش
 این. شود حاصل طبیعی محیط نیروهای و جامعه نیازهای بین قبولی

 افراد و( خصوصی و دولتی)ها سازمان همه همکاری مستلزم امر
 در همکاری نقش درک ،سیاست اتخاذ پیگیری در ،بنابراین. است

 یک تولید منظور به مداخله چگونگی و مکان مورد در گیریتصمیم
 در ,Petak). (3 :2002است  مهم پایدار و مقاوم جامعه

های تجربی دقیق و شاخص های مفهومیهای اخیر، چارچوبدهه
پذیری در برابر فاجعه در آوری جامعه به منظور کاهش آسیبتاب

 :Mendonça et al, 2019) اندسطح جامعه وارد ادبیات شده

های صورت ها و پژوهش، بررسینظرموضوع مورد  در رابطه با .(1
که به چند موضوع دارد.  گرفته است که نشان از با اهمیت بودن

صورت گرفته اشاره خارج از کشور  داخل ونمونه از تحقیقاتی که 
  شود:می

باز در  یاو نقش فضاه یشهر آوری، تاب(2010)1آلن و بریانت
و  یزیرنقش برنامهبه و  دادمقاومت در برابر زلزله مورد بحث قرار 

 شده است. دیتأک یریپذانعطاف یدر بازساز یشهر یتوانبخش
از  یدر برابر زلزله: برخ آوریتابمطالعه  (،2011)2الکساندر

-یم جهیپرداخت نت رانیو مد زانیربرنامه یبرا یعمل یشنهادهایپ
و افراد در  نفعانیاز همه ذ یبا تالش جمع دیبا آوریتابکه  رندیگ

ساختار تاب آوری ، 2020 3وانگ و همکاران شود. جادیمعرض خطر ا
اجتماعی در سیچوان پس از زلزله و نچوان: دیدگاه تعامالت 

افزایش خود سازماندهی در جوامع  بررسی کردند. اجتماعی و دولتی
را برطرف کند و تاب  تواند مشکالت ناشی از اقدامات جمعیمی

، 42020کوبرینوسکی و همکاران  آوری در برابر بالیا را تقویت کند.
کایکورا  2016هایی از زلزله آوری در برابر زلزله ولینگتون: درستاب

 60رغم مسافت نسبتاً زیاد ، علی، پایتخت نیوزلندشهر ولینگتون
آسیب و تأثیرات  2016، از زلزله کایکورا کیلومتری از منبع زلزله

قابل توجهی را تجربه کرد. این مقاله به مشاهدات تأثیرگذاری از این 
پردازد تا در مورد موضوعات مهم برای مقاومت در برابر رویداد می

های حرکات زمینی که دارای زلزله ولینگتون صحبت کند. ویژگی
های بومی و پس گرفته شده ای در سایتهای قابل مالحظهتقویت

، سازی زمین پسماند در بندر ولینگتون، روانز جمله اثر حوضها
های میان رده و ای برجسته به ساختمانسازهخسارت ساختاری و غیر

مرتفع و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بر جامعه هستند. در جزئیات 
کاوش کرد. محور اصلی مقاله بحث در مورد پیامدهای این 

و تحریک اقدامات در طیف گسترده ای ، شناسایی نیازها مشاهدات
های اقتصادی و اجتماعی برای ، و رشته، مهندسی زلزلهاز علوم زلزله

پذیری کافی برای ولینگتون و سایر دستیابی به مقادیر انعطاف
 مورپوریت نگاری مشابه مواجه هستند. شهرهایی است که با لرزه

وری در برابر زلزله در آتبیین و ارائه الگوی ارتقاء تاببه  ،(1396)
 1148.78، حدود جیطبق نتاپرداخت.  شهر ارومیه در مناطق شهری
نامناسب  هارومی مساحت کل از چهارده درصد یعنی، هیهکتار از اروم

سی  یعنیاز آن ) ی، که بخش بزرگلرزه استنیو مستعد ابتال به زم
زلزله  پذیر در برابرآسیب( چهار مساحت منطقه کل از و هشت درصد

 جهینت نی، به اکوروی یبا با استفاده از مدل طبقه بند بوده است.
چهار مقاوم  و دو  پنج ،  یک، سه بیکه مناطق به ترت دندیرس

 هستند.

                                                           
1 -Allan & Bryant 
2  -Alexander 
3 - Wang et al   
4 - Cubrinovski et al   
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آوری سنجش و ارزیابی تاب(، به 1397اعتمادی و همکاران )
 شهر قائن در های شهری در برابر زلزله)اجتماعی، نهادی( محله

آوری در شهر قاین از دهد که میزان تابایج نشان مینتپرداختند. 
همچنین بعد اجتماعی با بیشترین تأثیر . نظر این بعد مطلوب است

آوری و کمترین تأثیر در بعد نهادی با تواند سبب افزایش تابمی
 .پذیری در تمام محالت مورد پژوهشی استکاهش آسیب

عامل اکتشافی  سنجش همسانی وزنی و تحلیل(، به 1398مودت )
نتایج پرداخت  شهر ایالمدر  آوری شهری از منظر بحران زلزلهتاب

ب همبستگی روایی هم زمان حاکی از یتحقیق نشان داده است ضرا
آوری شهری بیشترین همبستگی مثبت در مجموع متغیرهای تاب

درصد  (800/0) انزساخت شهری با میایالم عامل تأسیسات و زیر
 (000/0) برابر Bartlett's. همچنین مقدار آزمون دارا بوده است

بوده است که نشان از ( 203/0) برابر KMOبوده و مقدار آزمون 
های مورد نظر جهت تحلیل عاملی در نواحی و داده نمناسب بود
  .آوری شهری بوده استموضوع تاب

از  گیریبهرهبرآورد خسارت زلزله با (، 1399مدیری و همکاران )
 جینتا شهر ساری پرداختند. GISمحیط  در RADIUSمدل 

ساختمان  18910خزر  یایگسل در یوی، طبق سناردهدینشان م
طبق  .خواهند شد مصدومنفر  22،897نفر کشته و  2،382، ویران
نفر کشته و  15، ویرانساختمان  3،089البرز   گسل یویسنار

، به (1400ملکی و همکاران ) .خواهند شد مصدومنفر  2،102
 در آوری نواحی شهری در برابر زلزلهسنجش و ارزیابی میزان تاب

نشان داد که محدوده مرکزی ایج نتپرداختند.  ناحیه غربی شهر ایذه
پایین  ها و کیفیتقدمت باال ابنیه ،ناحیه غربی شهر ایذه به دالیل

آوری در ترین سطح تابساخت و ساز را به عنوان مناطقی با پایین
 .مشخص کرد کل ناحیه

 

 مبانی نظری

 آوریتاب
به معنای )بازگشت به  resilioریشه واژه تاب آوری در التین 

آوری بر گزار اخیرا سمپوزیومی را به نام تعریف تاب 1گذشته است. نم
توانایی بازگشت به حالت  کرد که در آن تعریف زیر ارائه شد:

ها، استقامت کردن، حفظ عاملیت در نخست، تحمل کردن شوک
دن، سازگار شدن، موفق شدن، دوام آوردن، طول زمان، تحمل کر

آوری ارائه شده است که در تعاریف گوناگونی از تاب ،..پایداری...
  :، برخی از این تعاریف آورده شده است1جدول 

 

 

                                                           
1 -Nem 

 آوریتعاریف تاب محقق

گردد، یا به آسانی شرایط می آوری دارد، به سرعت به شرایط متعادل بازفرد، جامعه، اکوسیستم یا شهری که در مقابل خطر و فشار تاب 2009، 1دراین
 دهد.ای جدید تغییر میخود را به گونه

 دهد.ی است توصیفی که به ما بینشی در مورد خواص پویایی سیستم میآوری مفهومتاب 2010، 1فولک

توانند با گذشت زمان خود را با شرایط منطبق و به شرایط پاسخ دهند. آید که میآوری فرآیند پویایی است و در افرادی بوجود میتاب 2011بون، 
 د و عملکرد سالم خود را حفظ کنند.که بتوانند سرپا بایست دهدها این امکان را میاین فرایند به آن

ها، استرس و کشورها پس از وقوع شوک بینی، بازدارندگی، بازیابی و دگرگونیها و پیشفرآیند دگرگونی تقویت ظرفیت جمعیت، سازمان 2013تورنر، 
 نامند.آوری میتغییرات را تاب

فرایندهایی که رفتار آن را کنترل  د، پیش از اینکه ساختار سیستم از راه متغییرها وتواند آن را جذب کنشدت اختالالتی که سیستم می 2015، 1کارهولم
 کند، به ساختار متفاوتی تبدیل شود.می

های اکولوژیکی برای جذب اختالالت و نیز برای حفظ بازخوردها، فرایندها وساختارهای الزم و ذاتی آوری به ظرفیت سیستمتاب 2016، 1کوتوم
 شود.میسیستم اطالق 

 آوریهای تاببرخی از تعریف -1جدول 

 

 2: 1396مودت، 
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 زلزله برابر در شهرها آوریتاب
ها از دیرباز جوامع انسانی را با توجه به ارتباطات پیچیده ناوقوع بحر

اند. در ثیر قرار دادهأای تحت ت، به صورت گستردهموجود در شهرها
این میان بازسازی، بازگرداندن شرایط پیش از بروز سانحه و 

بخشی به آن، سعی در جبران خسارات مذکور داشته؛ همچنین بهبود
های مناسب با ریزیآموزی از گذشته و برنامهعالوه بر آن درس
کرد حیاتی، جوامع پذیری کالبدی و حفظ عملهدف تقلیل آسیب

در طی . دهندآوری در برابر سوانح سوق میشهری را به سوی تاب
آوری شهرها و مناطق در ها، تابیکی دو دهه اخیر با افزایش بحران

ای قرار گرفته مقابل مخاطرات طبیعی و انسانی مورد توجه ویژه
توانند برخی از پیامدهای مربوط به است. اگرچه اجتماعات می

لیکن بسیاری از اثرات ناشناخته و  بینی نمایند وات را پیشمخاطر
آوری لذا تاب (.72: 1396)نامجویان،  بینی استقابل پیشغیر

اجتماعات شهری به عنوان راهکاری جهت برون رفت از بحران 
آور باشد، ای که تابجامعه(. Rose. 1:2009) دارای اهمیت است

شکند. یک راه ود، اما نمیممکن است در اثر وقوع سوانح خم ش
تر بشود، کاستن از پیامدهای سوانح آوربرای اینکه یک جامعه تاب

طبیعی است. کاهش خطر سوانح یک اصطالح علمی برای کم 
هم  -کردن خطرات برای جان و مال افراد از سوانح طبیعی است 

شامل وجوه ساختاری، نظیر سدهای کنترل سیالب و مانع کنترل 
ساختاری نظیر قوانین کاربری و هم شامل وجوه غیر زمین لغزش،

خیز نواحی سیل وساز در نواحی دارای گسل فعال بااراضی که ساخت
شود. کاهش خطر سوانح نه تنها شامل سازد، میرا محدود می

شود، بلکه پذیر جامعه میجلوگیری از توسعه بیشتر در نواحی آسیب
 گرددخیز میاحی سانحهتر شدن توسعه موجود در نوباعث ایمن
-در دنیای فارغ از ساختارهای مرزی، سیستم (.14: 1396)حسنوند، 

خطی سکونتگاهی شهرها با مخاطرات متعددی های پیچیده و غیر
بینی پایینی دارند که در این میان، زلزله روبرو هستند و قابلیت پیش

ر زلزله آوری در برابتاب(. 72: 1396)نامجویان،  هاستبارزترین آن
یکی از مفاهیم بسیار مهم نظری و عملی در مدیریت بحران است. 
طی چند دهه گذشته، رشد شتابان شهری و توسعه مناطق فرودست 

-شهری )به ویژه در کشورهای در حال توسعه موجب شده که آسیب

یی با منشاء انسانی و طبیعی بیش از هاناها در برابر بحرپذیری آن
آور نمودن جوامع شهری به ویژه محالت بپیش گردد. لذا تا

همانند دیگر انواع . فرودست و نابسامان دارای اهمیت خاصی است
تواند منجر به اختالل در کارکرد اجتماع و اثرات مخاطره زلزله می

گسترده انسانی، مادی، اقتصادی و محیط زیستی گردد. این مخاطره 
گردد ر به فاجعه نمیهمانند دیگر انواع مخاطره به خودی خود منج

پذیری باال و آمادگی اندک جوامع و اجتماعات است که بلکه آسیب
سان به تهدید آورد؛ بدیناثرات آن را تشدید نموده و فاجعه به بار می

(. 73: 1396)نامجویان،  گرددعظیم برای توسعه جوامع مبدل می
ر آور شهری است که ظرفیت تحمل و پذیرش خطبنابراین شهر تاب

پذیر پیش از فروپاشی سیستم را دارد. سیستم این شهر پویا و تغییر
کند و باز هم به است. در زمان وقوع خطر، تغییرات را جذب می

گردد. این شهر توانایی برگشت به عقب و تعادل باز می حالت
شوند که شهر ها منجر به این میویژگی پذیرش تهدید را دارد. این

یا باشد در نهایت باید گفت از آنجایی که بسیاری آور پایدار و پوتاب
آوری را به عنوان توانایی درونی یک سیستم، جامعه از محققین، تاب

یا عنصر برای مقاومت در برابر آثار یک رویداد طبیعی یا اجتماعی 
پذیر بودن، یک سیستم بایستی در وهله اول دانند، برای انعطافمی

رویداد را داشته باشد. با این تعاریف،  پذیری ازثیرأتوانایی عدم ت
توان به عنوان دو مفهوم متقابل در آوری را میپذیری و تابآسیب

آوری کمتری دارد و یک پذیرتر، تابنظر گرفت. یک سیستم آسیب
ریزی آوری بیشتری دارد. برنامهپذیری کمتر تابسیستم با آسیب

ت مسئولین شهری کاربری زمین به عنوان ابزاری قدرتمند در دس
-آوری جوامع شهری دارد. اگر چه برنامهنقش مهمی در افزایش تاب

پذیری ما را در برابر ریزی کاربری اراضی صحیح و عادالنه آسیب
 ،ایمان پناهدهد )کند، ولی کاهش میبالیا به طور کامل برطرف نمی

1396 :40- 39.) 

 

 روش انجام تحقیق  -2

   مطالعه مورد محدوده
انشاه از شمال به کوه فرخشاد، از شمال غربی به کوه طاق شهر کرم

شود. کرمانشاه با موقعیت بستان و از جنوب به سفید کوه منتهی می
 دقیقه 7درجه و  47دقیقه عرض شمالی از استوا و  19درجه و  34

در مرکز استان کرمانشاه  النهار گرینویچ تقریباًطول شرقی از نصف
متر از سطح دریا است.  1200ارتفاع  قرار گرفته است و دارای

هکتار است و فاصله آن تا  956816مساحت شهر کرمانشاه بالغ بر 
 525و تهران  197آباد ، خرم208، ایالم 136، سنندج 189همدان 

کیلومتر است. این شهر دومین شهر بزرگ و پرجمعیت منطقه غرب 
ن کرمانشاه و شمال غربی کشور )پس از تبریز( و بزرگترین شهر استا

شهر کرمانشاه بر اساس (. 53: 1398)شاطریان و همکاران،  است
نفر  946651با  1395نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

درصد  3/87جمعیت نهمین شهر پرجمعیت کشور است. این شهر که 
درصد از جمعیت کل  5/48از جمعیت شهرستان کرمانشاه، معادل با 

منطقه رسمی شهرداری و  8خود جای داده، به استان کرمانشاه را در 
ریزی )سازمان مدیریت و برنامه عرفی تقسیم شده است محله 136

 (.1و شکل  2( )جدول 1397استان کرمانشاه، 
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  گانه شهر کرمانشاهجمعیت مناطق هشت -2جدول 
گانهمناطق هشت  تعداد نمونه جمعیت 

یک منطقه  93376 38 

دو منطقه  038112  49 

سه منطقه  166192 68 

چهار منطقه  75486 31 

پنج منطقه  173837 71 

شش منطقه  93372 38 

هفت منطقه  131421 53 

هشت منطقه  92586 37 

 385 946651 کل 
 

مطالعه  مأخذ نقشه پایه: شهرداری کرمانشاه           دمحدوده مور -1 شکلریزی استان کرمانشاه                                  سازمان مدیریت و برنامه: مأخذ     

  

 روش تحقیق
-اساس هدف جزء تحقیقات کاربردی بوده و بر  پژوهش حاضر بر

تحلیلی  -اساس روش کار و ماهیت در چارچوب تحقیقات توصیفی
سال شهر کرمانشاه  15جامعه آماری ساکنان باالی . گیردقرار می

نمونه از فرمول کوکران استفاده شده  باشد و برای تعیین حجممی
نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای انتخاب  385که 

بندی استفاده شده است. در جدول نمونه در مناطق نیز از روش طبقه
از روش  توزیع نمونه به تفکیک مناطق نمایش داده شده است. 2

نظری پژوهش و ای جهت تدوین مبانی اسنادی و مطالعات کتابخانه
که توسط دکتر رضایی و  از پرسشنامه آوری اطالعاتجهت جمع

ضریب آلفای میزان دکتر عشقی چهار برج استفاده شده است(. 

محاسبه شده است که نشان دهنده پایایی خوب  80/0کرونباخ 
-تک نمونه Tهایآزمونها از باشد. جهت تحلیل دادهپرسشنامه می

آوری تاب استفاده شده است.والیس( ای، فریدمن و کروسکال 
ریزی و تجربة های مرتبط با تقلیل خطر، برنامهحاوی ویژگینهادی 

سوانح قبلی است و به وسیله ظرفیت جوامع برای کاهش خطر، 
)رفیعیان  گیرداشتغال افراد محلی در تقلیل خطر تحت تأثیر قرار می

تر نهادی، بسهای این بعد شامل (. شاخص31: 1390و همکاران، 
( آورده 3باشند که در ) جدول نهادی مینهادی و عملکرد  روابط
 اند.  شده

 آوری نهادیهای تابشاخص -3ل جدو

1X- 2 آگاهی چقدر است؟ هایی در ارتباط با مدیریت بحران برای امداد فوری، انتشار اخبار ومیزان آگاهی شما از وجود نهاد یا سازمانX- ما ش میزان آگاهی
یزان پایبندی شما به م -3X های داوطلب و امدادگر در محله خود برای کمک به انتشار هشدار و انتقال مردم در موقع زلزله چقدر است؟از وجود گروه

)شورا و  تا چه میزانی نهادهای محلی -4X های قانونی در جهت پیشگیری از حوادث ناشی از زلزله در موقع ساخت و ساز چقدر است؟دستورالعمل
های )مالی یا فنی( برای آمادگی از طریق میزان آگاهی شما از وجود مشوق -5X؟ کنندگیری برای محله لحاظ میشهرداری( نظرات مردم را در تصمیم
 .هستند پذیرلیتمسئو چقدر بحرانی هایزمان نهادها در شما نظر به -6X سازی و نوسازی مسکن خود چقدر است؟مشارکت با شهرداری در مورد مقاوم

7X- 8 اند؟کرده ریزیبرنامه زلزله از ناشی خسارات و پیامدها از جلوگیری برای شهرداری و شورا) محلی و دولتی نهادهای میزان چه بهX-   آمادگی شورا و
 شهرداری در این محله برای مقابله با وقوع زلزله چقدر است؟

 بستر نهادی

9X-  10 با نهادهای محلی مثل شورا و شهرداری چقدر است؟میزان ارتباط ساکنان ناحیهX-  به چه میزان شهرداری در تسهیل قوانین، دادن اعتبارات، وام
 میزانی همکاری نهادهای محلی )شورا و شهرداری در ارائه آموزش های الزم برای -11X کنند؟و... برای ساخت و ساز مسکن مقاوم با مردم همکاری می

به چه میزان در صورت وقوع زلزله نهادهای خدماتی مثل  -12X ع به صورت منظم در مدارس و سایر نهادها به مردم چقدر است؟واکنش مناسب و سری
 نشانی، بیمارستان، برق، آب، گاز و... در این محله جوابگوی نیازها خواهند بود؟آتش

 
 روابط نهادی

13X- 14 چقدر است؟ )شورا و شهرداری در ارتباط با برگزاری دوره آموزشی اطفای حریق میزان رضایت شما از عملکرد نهادهای دولتی و محلیX-  میزان 
 میزان -15X است؟ چقدر بحران در روانشناسی آموزشی دوره برگزاری با ارتباط در شهرداری و شورا) محلی و دولتی نهادهای عملکرد از شما رضایت
 وسایل از ایمن استفاده با رابطه در...( و بروشور جزوه،) آموزشی خدمات ارائه ارتباط در شهرداری و شورا) محلی و دولتی نهادهای عملکرد از شما رضایت

 خود آموزشی جلسات برگزاری با ارتباط در شهرداری و شورا) محلی و دولتی نهادهای عملکرد از شما رضایت میزان -16Xاست؟  چقدر کارگاهی و منزل
 چقدر اضطراری امن تخلیه طرح برگزاری با ارتباط در شهرداری و شورا) محلی و دولتی نهادهای عملکرد از شما رضایت یزانم -17Xاست؟  چقدر امدادی
 طرح و زلزله با مقابله مورد در خیابانی مانورهای برگزاری با ارتباط در شهرداری و شورا) محلی و دولتی نهادهای عملکرد از شما رضایت میزان -18X است؟

 است؟ چقدر اضطراری اناسک

 عملکرد نهادی
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 نتایج -3
پرسشنامه  385 دهد؛ از مجموعهای آمار توصیفی پژوهش نشان مییافته

درصد(  4/58) 225 که توسط ساکنان شهر کرمانشاه تکمیل شده است،
 9/24نفر ) 96اند، از نظر سنی نیز هدرصد( زن بود 6/41) 160نفر مرد و 

 107 ، 40تا  25درصد( بین  1/35)نفر  135سال،  24تا 15درصد( بین 
سال به باال  56درصد(  2/12)نفر  47و  55تا  40درصد( بین  8/27)نفر 

 7/24نفر ) 95دیپلم، درصد( زیر 6/15نفر ) 60اند. از نظر سواد داشته
درصد(  5/27نفر ) 106درصد( لیسانس و  2/32نفر ) 124درصد( دیپلم، 

 اند. هر بودفوق لیسانس و باالت
 

گانه شهر کرمانشاه به تفکیک بندی مناطق هشترتبه

 شاخص نهادیهای مؤلفه
در مناطق ها به تفکیک مؤلفهنهادی،  برای بررسی وضعیت شاخص 

ها تفاوت و اینکه در برخورداری از از مؤلفهگانه شهر کرمانشاه هشت
لیس استفاده شده از آزمون کروسکال وا ؛داری وجود دارد یا نهمعنی

کرمانشاه از لحاظ  دهد؛ بین مناطق شهر( نشان می4) نتایج جدولاست. 
هایی در ارتباط با میزان آگاهی شما از وجود نهاد یا سازمانمؤلفه 

- ،آگاهی چقدر است مدیریت بحران برای امداد فوری، انتشار اخبار و
یزان آگاهی شما از ماما در مؤلفه (،  p>05/0ندارد ) تفاوت معنادار وجود

های داوطلب و امدادگر در محله خود برای کمک به انتشار وجود گروه
 دار وجود داردتفاوت معنی هشدار و انتقال مردم در موقع زلزله چقدر است

(05/0>p )  به طوری که منطقه چهار با مقدار در رتبه اول و منطقه
زان پایبندی شما به یمدر مؤلفه  در رتبه آخر قرار دارد،هشت با مقدار 

های قانونی در جهت پیشگیری از حوادث ناشی از زلزله در دستورالعمل
تا چه میزانی نهادهای محلی )شورا و و  موقع ساخت و ساز چقدر است

 ،کنندگیری برای محله لحاظ میشهرداری( نظرات مردم را در تصمیم
آگاهی شما از  میزاندر مؤلفه  (، p>05/0ندارد ) تفاوت معنادار وجود

های )مالی یا فنی( برای آمادگی از طریق مشارکت با وجود مشوق
بین  ،سازی و نوسازی مسکن خود چقدر استشهرداری در مورد مقاوم

در رتبه اول و منطقه یک دار وجود دارد، منطقه چهار مناطق تفاوت معنی
 هایزمان رنهادها د شما نظر بهمؤلفه در رتبه آخر قرار گرفته است. در 

دار وجود هم بین مناطق تفاوت معنی هستند، پذیرمسئولیت چقدر بحرانی
در رتبه اول و منطقه چهار در رتبه آخر قرار گرفته ، منطقه هفت دارد

 شهرداری و شورا) محلی و دولتی نهادهای میزان چه بهدر مؤلفه  است.
و  اندکرده ریزیمهبرنا زلزله از ناشی خسارات و پیامدها از جلوگیری برای

آمادگی شورا و شهرداری در این محله برای مقابله با وقوع زلزله چقدر 
 میزان چه بهدارد، به طوری که در مؤلفه  دار وجودتفاوت معنی، است

 و پیامدها از جلوگیری برای شهرداری و شورا) محلی و دولتی نهادهای
منطقه دو در رتبه اول و اند، کرده ریزیبرنامه زلزله از ناشی خسارات

آمادگی شورا و مؤلفه منطقه پنج در رتبه آخر قرار گرفته است. در 
منطقه سه ، شهرداری در این محله برای مقابله با وقوع زلزله چقدر است

یزان مدر مؤلفه  در رتبه اول و منطقه دو در درتبه آخر قرار گرفته است.
ر جهت پیشگیری از حوادث های قانونی دپایبندی شما به دستورالعمل

دار وجود تفاوت معنی ،ناشی از زلزله در موقع ساخت و ساز چقدر است
رتبه اول و  منطقه سه در رتبه آخر قرار در دارد به طوری منطقه چهار 

به چه میزان شهرداری در تسهیل قوانین، دادن در مؤلفه  گرفته است.
مقاوم با مردم همکاری میاعتبارات، وام و... برای ساخت و ساز مسکن 

 در مؤلفه مؤلفهدار بین مناطق وجود ندارد. اما در هم تفاوت معنی ،کنند

های میزانی همکاری نهادهای محلی )شورا و شهرداری در ارائه آموزش
الزم برای واکنش مناسب و سریع به صورت منظم در مدارس و سایر 

جود دارد، به طوری منطقه دار وتفاوت معنی، نهادها به مردم چقدر است
مؤلفه  در رتبه آخر قرار گرفته است. دریک رتبه اول و  منطقه در چهار 

به چه میزان در صورت وقوع زلزله نهادهای خدماتی مثل آتش نشانی، 
 ،بیمارستان، برق، آب، گاز و... در این محله جوابگوی نیازها خواهند بود

 X18تا  X13رد. اما از مؤلفه دار بین مناطق وجود نداهم تفاوت معنی
میزان رضایت شما از داری وجود دارد. در مؤلفه بین مناطق تفاوت معنی

عملکرد نهادهای دولتی و محلی )شورا و شهرداری در ارتباط با برگزاری 
، منطقه یک  در رتبه اول و چقدر است دوره آموزشی اطفای حریق

 از شما رضایت میزان ر مؤلفهدمنطقه سه در رتبه آخر قرار گرفته است. 
 برگزاری با ارتباط در شهرداری و شورا) محلی و دولتی نهادهای عملکرد

در رتبه اول است، منطقه یک  چقدر بحران در روانشناسی آموزشی دوره
 از شما رضایت میزاندر مؤلفه  و منطقه سه در رتبه آخر قرار گرفته است.

 ارائه ارتباط در شهرداری و شورا) محلی و دولتی نهادهای عملکرد
 وسایل از ایمن استفاده با رابطه در...( و بروشور جزوه،) آموزشی خدمات

در رتبه اول و منطقه شش در  سهمنطقه است،  چقدر کارگاهی و منزل
 عملکرد از شما رضایت میزان در مؤلفه رتبه آخر قرار گرفته است.

 جلسات برگزاری با ارتباط در یشهردار و شورا) محلی و دولتی نهادهای
در رتبه اول و منطقه  هشتاست، منطقه  چقدر امدادی خود آموزشی

 از شما رضایت میزان در مؤلفه شش در رتبه آخر قرار گرفته است.
 برگزاری با ارتباط در شهرداری و شورا) محلی و دولتی نهادهای عملکرد

ر رتبه اول و د هشتاست، منطقه  چقدر اضطراری امن تخلیه طرح
 از شما رضایت میزان در مؤلفه در رتبه آخر قرار گرفته است. یکمنطقه 
 برگزاری با ارتباط در شهرداری و شورا) محلی و دولتی نهادهای عملکرد

 چقدر اضطراری اسکان طرح و زلزله با مقابله مورد در خیابانی مانورهای
ه آخر قرار گرفته در رتب هشتو منطقه در رتبه اول  یکاست، منطقه 

 است.
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 شاخص نهادیهای کرمانشاه به تفکیک مؤلفهگانه شهربندی مناطق هشترتبه -4جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی آماره خی دو منطقه هشت منطقه هفت منطقه شش منطقه پنج منطقه چهار منطقه سه منطقه دو منطقه یک مؤلفه
X1 51/163 22/182 49/196 32/178 01/183 95/190 19/221 74/222 120/12 7 097/0 
X2 49/168 86/187 41/194 84/224 08/223 00/187 06/177 03/167 640/15 7 029/0 
X3 66/205 56/188 07/171 23/165 91/208 32/184 84/204 75/210 760/9 7 203/0 
X4 19/207 73/210 98/195 63/201 42/188 84/194 13/172 78/179 194/5 7 636/0 
X5 68/167 51/191 51/186 03/233 79/220 76/192 28/174 95/172 516/15 7 030/0 
X6 36/172 53/196 09/214 13/154 10/171 53/213 50/214 92/192 892/14 7 037/0 
X7 43/180 20/230 81/178 90/169 06/164 95/170 38/241 16/210 409/27 7 000/0 
X8 81/207 62/152 62/221 97/189 41/204 04/194 36/178 97/179 262/18 7 011/0 
X9 92/189 06/192 82/160 80/228 15/187 32/223 68/215 49/174 412/17 7 015/0 

X10 05/170 80/194 34/206 90/197 65/195 50/191 55/195 16/178 347/5 7 616/0 
X11 85/164 82/168 97/191 69/244 86/187 34/194 74/175 61/243 331/24 7 001/0 
X12 85/191 33/190 09/178 02/166 35/220 62/223 58/190 92/167 472/13 7 061/0 
X13 59/232 51/212 15/168 52/169 01/177 34/194 62/197 00/215 972/16 7 018/0 
X14 38/228 41/224 60/166 06/181 80/183 97/174 34/205 03/193 834/15 7 027/0 
X15 89/199 12/198 43/224 52/194 75/179 63/160 03/204 93/163 973/15 7 025/0 
X16 53/174 51/202 12/185 74/190 58/180 00/169 95/206 42/242 139/14 7 049/0 
X17 00/166 56/176 11/196 61/195 79/177 72/182 97/217 66/236 334/17 7 015/0 
X18 96/236 50/175 68/212 98/185 13/170 68/205 05/207 72/153 904/21 7 003/0 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
آوری نهادی از نظر تاب های شاخصبندی مؤلفهرتبه

 شهروندان

ها آزمون فریدمن یک آزمون کیفی برای سنجش تأثیر متغیرها، گویه
ها االت سازنده یک شاخص است. در این آزمون شاخصؤو س

بندی ر مطلوبیت و مناسبت ابعاد رتبهمتناسب با نقش و اهمیت د
و  5)جدول با توجه به  (.11: 1398)پریزادی و همکاران، شوند می

، هامؤلفهبندی اولویتدر  نتایج حاصل از آزمون فریدمن( 2شکل 

های قانونی در جهت یزان پایبندی شما به دستورالعملم مؤلفه
ساز چقدر است پیشگیری از حوادث ناشی از زلزله در موقع ساخت و 

داشته و در آوری نهادی در شهر کرمانشاه تاببیشترین اولویت را در 
 از شما رضایت میزاندر رتبه آخر و  قرار گرفته است رتبه اول 

 ارائه ارتباط در شهرداری و شورا) محلی و دولتی نهادهای عملکرد
 از ایمن استفاده با رابطه در...( و بروشور جزوه،) آموزشی خدمات
 است، قرار دارد.  چقدر کارگاهی و منزل وسایل

 

 یآوری نهادهای شاخص تاببندی مؤلفهنتایج آزمون فریدمن برای رتبه -5جدول 
X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 مؤلفه 

 تعداد 385 385 385 385 385 385 385 385 385

99/9  84/9  02/10  86/9  96/9  85/8  55/10  98/9  04/10  میانگین رتبه 

 رتبه 2 5 1 16 6 9 3 10 4
X18 X17 X16 X15 X14 X13 X12 X11 X10 مؤلفه 

 تعداد 385 385 385 385 385 385 385 385 385

91/8  96/8  85/8  65/8  00/9  86/8  88/8  87/9  93/9  میانگین رتبه 

 رتبه 7 8 14 15 11 17 16 12 13

 های پژوهشمنبع: یافته
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آوری در شهر کرمانشاههای تاببندی مؤلفهرتبه -2 شکل  

های پژوهشیافته منبع:  

 

کای اسکوئر مقدار، درصد  95در سطح اطمینان نتیجه این آزمون 
در سطح  17جه آزادی با در 470/103محاسبه شده به میزان 

-های شاخص تاببدین معنی بین مؤلفه باشد.معنادار می 000/0

ت معناداری وجود دارد و رتبه و در نتیجه وضعیت تفاو آوری نهادی
  (.6جدول ) باشدمییکدیگر متفاوت ها با لفهاین مؤ

 
 های شاخص اعتمادمؤلفهبندی داری آزمون فریدمن در خصوص اولویتمعنی  -6جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی کای اسکوئر تعداد

385 470/103 17 000/0 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
 آوری نهادی شهر کرمانشاههای تابگویهمقایسه میانگین 

آوری نهادی در شهر کرمانشاه از سه به منظور بررسی وضعیت تاب
شاخص؛ بستر نهادی، عملکردی نهادی و روابط نهادی استفاده شده 

داری بیشتر از ها به طور معنیچناچه مقدار هر کدام از شاخصاست. 
باشد تقریباً مناسب میدر آن شهر وضعیت  ( p<05/0) مقدار سه باشد

در آن متغیر نامطلوب  شهروضعیت  دارد و چناچه مقدار کمتر از سه باشد
 هابیانگر استاندارد نبودن یا برقرار نبودن در حد استاندارد و و ضعیف است

دو شاخص بستر نهادی و عملکرد نهادی باشد. گویان میاز دیدگاه پاسخ
ها داری آنز حد متوسط دارا می باشند و سطح معنیمیانگین بیشتر ا

است. همچنین شاخص روابط نهادی کمتر از حد متوسط  05/0کمتر 
 (.7است )جدول  05/0کمتر  داری آنباشد و سطح معنیمی
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 3عدد معیار میانگین  ها بابرای مقایسۀ میانگین ایتک نمونه T آزمون -7 جدول

 95با ضریب اطمینان  tآماره آزمون  اریسطح معناد میانگین مؤلفه

 حد باال حد پائین

 /0439 /1346 87/3 000/0 08/3 بستر نهادی

 -/0077 /0921 66/1 097/0 04/3 عملکرد نهادی

 -/1447 -/0683 -48/4 000/0 89/2 روابط نهادی

 های پژوهشیافته منبع:

 

 ی ریگجهینت -4
-از فاجعه شده نیست و ینیبشیپقابل و  ی استعیطب دهیپد کیزلزله 

است. به خصوص در  یعیانواع خطرات طب نیترو مخرب نیبارتر
ها زلزله. ی مطرح بوده استمدت طوالن یدر حال توسعه برا یکشورها

انسان  یهاست که زندگدر شهرها مدت دهیچیوجود اتصاالت پ لیبه دل
 ژهی، به ورزه وجود داردلنیاحتمال وقوع زماست. دادهقرار  ریرا تحت تأث

وجود  گوناگون یهاوقوع آن از جمله وجود گسل طیکه شرا یهنگام
و اطراف آن نشان دهنده  گسل در کرمانشاه نی، وجود چندداشته باشد

سازی شهرها و آوری و مقاومدستیابی به تاب است لرزه نیخطر زم
اید در مدیریت شهروندان در برابر خطر زلزله از اهداف اصلی است. که ب

 این پژوهش به .های توسعه شهری و... به آن توجه شودحشهری، طر
پذیری شهر کرمانشاه در برابر خطر زلزله با تأکید بر تحلیلی بر آسیب

نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب  385 پردازد.می آوریتاب رویکرد
بستر ص )شامل سه شاخ از پرسشنامه آوری اطالعاتجهت جمعشدند. 

استفاده شده است. برای  نهادی( نهادی و عملکرد  نهادی، روابط
های، کروسکال والیس، از آزمونآوری شده های جمعها دادهتحلیل داده
 استفاده شده است. ای( تک نمونه تیفریدمن و 

گانه شهر بندی مناطق هشترتبهنهادی و  برای بررسی وضعیت شاخص
ها تفاوت اینکه در برخورداری از مؤلفههای و لفهکرمانشاه به تفکیک مؤ

از آزمون کروسکال والیس استفاده شده  ؛داری وجود دارد یا نهمعنی
دار وجود دارد و تفاوت معنی دهد در سیزده مؤلفهنتایج  نشان میاست. 

 دار وجود ندارد. تفاوت معنی در پنج مؤلفه
آوری نهادی از نظر شهروندان از تاب های شاخصبندی مؤلفهبرای رتبه 

آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از آن؛ 
های قانونی در جهت یزان پایبندی شما به دستورالعملم مؤلفه شاخص

پیشگیری از حوادث ناشی از زلزله در موقع ساخت و ساز چقدر است 
داشته و در نشاه آوری نهادی در شهر کرماتاببیشترین اولویت را در 

 عملکرد از شما رضایت میزاندر رتبه آخر و  قرار گرفته است رتبه اول 

 خدمات ارائه ارتباط در شهرداری و شورا) محلی و دولتی نهادهای
 و منزل وسایل از ایمن استفاده با رابطه در...( و بروشور جزوه،) آموزشی
   است، قرار دارد.  چقدر کارگاهی

آوری نهادی در شهر وضعیت تابمقایسه میانگین ر همچنین به منظو 
-نتایج نشان میای استفاده شده است کرمانشاه از آزمون تی تک نمونه

دو شاخص بستر نهادی و عملکرد نهادی میانگین بیشتر از حد دهد. 
است.  05/0ها کمتر داری آنمتوسط دارا می باشند و سطح معنی

باشد و سطح حد متوسط می همچنین شاخص روابط نهادی کمتر از
 است. 05/0کمتر  داری آنمعنی

آوری نهادی و وضعیت نه چندان در پایان با توجه به اهمیت وضعت تاب
مناسب آن در شهر کرمانشاه پیشنهادات زیر جهت بهبود وضعبت آن 

  گردد؛ ارائه می
 های داوطلب و امدادگرجود گروهدر مورد و ورسانی به مردم اطالع -

 وقع بحراندر م

آگاه کردن مردم رعایت قانون و مقرارات هنگام ساخت و ساز   -
 ها()ضد زلزله ساختن ساختما

سازی های مالی و فنی به مردم برای نوسازی یا مقاوممشوق  -
 هاساختمان

ریزی نهادها برای مدیریت بحران در صورت وجود زلزله برنامه  -
 های احتمالی

 برای الزم هایآموزش ن وهای مدیریت بحرابرگزاری دوره  -
 مردم به نهادها سایر و مدارس در سریع و مناسب واکنش

 استفاده از افراد آموزش دیده در موقع بحران  -

 آگاه کردن  مردم درباره گروهای امداد و نجات. -
 

  

 منابع  

-گهر سیرجان، فصلنامه زمینطقه معدنی سنگ آهن گلساخت منزمین(، لرزه 1388) کرمانی، محسن و رادفر، شهبازآزادیخواه، امین؛ پور -

 .193 -205، صص 3شناسی کاربردی، شماره 

راهنما دکتر امید  نامه کارشناسی ارشد مدیریت شهری،، پایانآوری شهر سبزوار در مقابل زلزلهارزیابی میزان تاب(، 1396حامی ) ،ایمان پناه -
  ، دانشگاه فردوسی مشهد.کترعلی شریعتیدانشکده ادبیات و علوم انسانی دعلی خوارزمی، 

های شهری در برابر آوری )اجتماعی، نهادی( محلهسنجش و ارزیابی تاب(، به 1397)محمد مهدی  ،، ثقفیاسکندری ثانی ؛، وحیداعتمادی -
 .18-31صص  ،(24پیاپی ) 1ی ، شماره7ی دانش انتظامی خراسان جنوبی، سال فصلنامه، ) مورد پژوهی شهر قائن( زلزله
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 19و  2هایی از مناطق )مطالعه موردی: بخش هاهای ارزیابی آنآور در برابر زلزله و روشهای شهر تابویژگی(، 1395اتراچالی، محمد ) -
اسی شنی زلزلهلالملمحسن غفوری آشتیانی، پژوهشگاه بین نامه کارشناسی ارشد مهندسی زلزله به راهنمای پروفسورشهرداری تهران(، پایان

 و مهندسی زلزله.

نامه پایان، )مطالعه موردی: شهر ارومیه( آوری در برابر زلزله در مناطق شهریتبیین و ارائه الگوی ارتقاء تاب(، 1396) پور، فردینتیمور -
 ، دانشگاه ارومیه.دانشکده معماری، شهرسازی و هنراصغر عابدینی،  ، راهنمایریزی شهریکارشناسی ارشد برنامه

های روستایی بعد از رخداد زلزله )مطالعه موردی: سکونتگاه آوری اقتصادی و اجتماعیبررسی عوامل موثر بر تاب(، 1396د، افسانه )حسنون -
دانشکده ادبیات و علوم نژاد، نامه کارشناسی ارشد، راهنما دکتر علی حاجی، پایانهای روستای دهستان سیالخور شهرستان دورود(سکونگاه

 شگاه گیالن.، دانانسانی

های شهری در برابر آوری کالبدی اجتماعسنجش و ارزیابی میزان تاب(، 1394رضایی، محمدرضا؛ رفیعیان، مجتبی و حسینی، سید مصطفی ) -
 .609-623، صص 4، شماره 47های جغرافیای انسانی، دوره پژوهشهای شهر تهران(، مطالعه موردی: محلهزلزله 

سازی آن آوری و شاخصتبیین مفهومی تاب (،1390سیاوش ) پرهیزگار، اکبر و شایان، ؛عسگری، علی ؛مدرضارضایی، مح ؛رفیعیان، مجتبی -
 .19-41(، صص 72)پیاپی  4ریزی و آمایش فضا، دوره پانزدهم، شماره در مدیریت سوانح اجتماع محور، فصلنامه برنامه

آوری کالبدی در برابر مخاطرات زلزله با رویکرد (، ارزیابی میزان تاب1397از )زاده ملکی، بهناز و بهزادپور، النزیاری، یوسفعلی؛ عباداله -
های نو در جغرافیای انسانی، سال دهم، پژوهشی نگرش -فصلنامه علمی مورد مطالعه: منطقه یک تهران(، )دستیابی به مدیریت پایدار 

 .97-112شماره دوم، صص 

 کرمانشاه.ریزی استان برنامه، سازمان مدیریت و 1397سالنامه آماری سال  -

مدلسازی تأثیرات گردشگری شهری بر کیفیت زندگی و شهر (، 1398)ژیال  ،نژادورفی .،رسول، حیدری سورشجانی شاطریان، محسن.؛ -
 .51-60، صص،شماره مسلسل سی و سوم ،مجله آمایش جغرافیایی فضاء ،خالق در شهر کرمانشاه

)نمونه موردی: شهر اردبیل و  آوری شهری در مقابل زلزلهبندی تاب(، سنجش و اولویت1396ی، واحد )غفاری، عطا؛ پاشازاده، اصغر و آقای -
 .45 -65مناطق چهارگانه آن(، جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره بیست و یکم، صص 

معماری و  -نشریه هنرهای زیبا ، بم 1382پس از زلزله  آور از دیدگاه طراحی شهریازسازی تاب(، ب1392) تارا ،جاللی وعلیرضا  ،فالحی -
 .5-16صص  ،3شماره  ،18دوره  ،شهرسازی

نامه کارشناسی ارشد رشته پایان )مطالعه موردی: کرمانشاه(،های شهری ای ساختمانپذیری لرزهارزیابی آسیب(، 1396زاده، احسان )کمری -
 ، دانشگاه رازی.دانشکده فنی و مهندسیمهنوش بیگلری،  عمران گرایش زلزله به راهنمای دکتر ایمان عشایری و دکترمهندسی 

کارشناسی ارشد در  نامه، پایانمقابله با زلزلهپذیری نواحی مختلف شهر گرگان در سنجش میزان آسیب(، 1392) آزادهمیرخاندوزی، سیده -
المللی امام ده معماری و شهرسازی، دانشگاه بینزاده گوهرریزی، دانشکریزی شهری، راهنما دکتر بهرام امینرشته شهرسازی گرایش برنامه

 خمینی.

رساله دکتری ، مطالعه موردی شهر ایالم() آوری از منظر بحران زلزلهسازی ساختار شهری با رویکرد تابعنوان مدل(، 1396مودت، الیاس ) -
 .دانشگاه شهید چمران اهواز، ه علوم زمیندانشکد، راهنمایان دکتر سعید ملکی و دکتر سعید امانپور، ریزی شهریجغرافیا و برنامه

، )مطالعه موردی: شهر ایالم( آوری شهری از منظر بحران زلزلهسنجش همسانی وزنی و تحلیل عامل اکتشافی تاب(، 1398مودت، الیاس ) -
 .37-50صص  جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره سی و دوم،

موردی: استان )مطالعه GIS در محیط  RADIUSله با استفاده از مدل تخمین خسارت ناشی از زلز(، 1399مدیری و همکاران ) -
 .1-19، صص35، مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره مازندران، شهر ساری

 سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری نواحی شهری در برابر زلزله(، 1400) خاطره ،پور اسعدیهرمضانو رضوی، سیده معصومه  ؛ملکی، سعید -
 .187 -202: صص 47شماره  ،12دوره ، ریزی شهریفصلنامه علمی پژوهش و برنامه، ناحیه غربی شهر ایذه( موردی:

شهر  12مطالعه موردی: منطقه )آوری کالنشهر تهران در برابر سوانح طبیعی با تأکید بر زلزله رتقای سطح تاب(، ا1396) نامجویان، فرخ -
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده  محمد تقی رضویان،، راهنما دکتر ی شهریریزگرایش برنامهرساله جغرافیا تهران(، 

 علوم انسانی، گروه جغرافیا.
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Abstract  

Introduction 
The increase in urban population due to their unsustainable development as well as the irregular 

growth of cities and their unsupervised expansion will increase the exposure to natural hazards 

(Atrachali, 2016: 2). Natural disasters, which are a part of human life and their number and variety are 

increasing day by day, pose a great challenge to the sustainable development of human societies 

(Adger and Hodbod, 2014: 91). Earthquake is a natural phenomenon and cannot be predicted  

(Kahandawa et al, 2018: 2)  and is one of the most catastrophic and destructive types of natural 

hazards. It has been discussed for a long time, especially in developing countries (Dong &Shan, 2013: 

85) . Earthquakes have affected human life for a long time due to the existence of complex 

connections in cities (Falahi and Jalali, 2013: 6), the crisis risk index of the United Nations 

Development Program in 2004 shows that From Armenia, Iran has the highest level of earthquake 

vulnerability among countries in the world, and 31 out of every 40 types of natural disasters have 

occurred in Iran (Rezaei et al., 2015: 610). In most parts of Iran, seismic activity is directly related to 

the activity of faults, and most seismicity has occurred along active faults, and most of the known 

seismic faults in Iran are along their It is more than 40 km and all of them are accompanied by 

devastating earthquakes with a magnitude of more than 7 on the Richter scale (Azadikhah, 2009: 

193). At the global level, there have been significant changes in the attitude towards risk (Ziyari, 

2018: 98). Much emphasis has been placed on resilience instead of vulnerability (Mayunga, 2007: 4). 

Resilience has been studied around the world in various societies prone to traumatic events, including 

earthquakes ( Kara ırmak, 2010: 19). There is a possibility of an earthquake, especially when the 

conditions for its occurrence exist, including the existence of various faults, the presence of several 

faults in Kermanshah and its surroundings indicates the risk of an earthquake, the inadequate access to 

some areas of the city, the post-earthquake relief operation faces a problem that if no action is taken to 

manage the earthquake crisis, this can lead to a human disaster (Kamrizadeh, 2016: 4). Considering 

that it is not possible to prevent the occurrence of an earthquake or the time of its occurrence cannot 

be predicted, but it is possible to provide solutions to deal with or reduce its vulnerability, these 

solutions increase initiatives and ideas. will be done against the city's resilience and resilience against 

earthquakes, so achieving the resilience and resilience of cities and citizens against the risk of 

earthquakes is one of the main goals. which should be taken into account in urban management, urban 

development plans, etc. This research deals with an analysis of the vulnerability of Kermanshah city 

to the risk of earthquakes with emphasis on the resilience approach. 

 

Methodology  

Based on the purpose, the current research is part of applied research and based on the working 

method and nature, it is placed in the framework of descriptive-analytical research. The statistical 

population is the residents of Kermanshah city over 15 years old, and Cochran's formula was used to 

determine the sample size, and 385 people were selected as a statistical sample. The classification 

method has also been used to select the sample in the regions. Documentary methods and library 

studies were used to formulate the theoretical foundations of the research and to collect information 

from the questionnaire, which was used by Dr. Rezaei and Dr. Eshghi Chahar Borj). Cronbach's alpha 

coefficient was calculated as 0.80, which indicates the good reliability of the questionnaire. One-

sample T-tests, Friedman and Kruskal-Wallis tests were used to analyze the data. 

 

Conclusion 
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Earthquake is a natural phenomenon and cannot be predicted and is one of the most catastrophic and 

destructive types of natural hazards. The existence of several faults in Kermanshah and its 

surroundings indicates the risk of earthquakes. Achieving the resilience and resilience of cities and 

citizens against the risk of earthquakes is one of the main goals. which should be considered in urban 

management, urban development plans, etc. This research deals with an analysis of the vulnerability 

of Kermanshah city against the risk of earthquakes with an emphasis on the resilience approach. 385 

people were selected as a statistical sample. In order to collect information, a questionnaire (including 

three indicators of institutional background, institutional relations and institutional performance) was 

used. For data analysis, the collected data (Kruskal-Wallis, Friedman and TT sample tests) were used. 

To investigate the status of institutional indicators and ranking of the eight regions of Kermanshah 

city by components and whether there is a significant difference in the availability of components or 

not; Kruskal-Wallis test was used. The results show that there is a significant difference in thirteen 

components and there is no significant difference in five components . Friedman's test was used to 

rank the components of the institutional resilience index from the point of view of citizens. According 

to the results obtained from it; How much is the component index of your adherence to legal 

guidelines in order to prevent accidents caused by earthquakes during construction? How satisfied are 

you with the performance of the government and local institutions of the council and municipality in 

relation to the provision of educational services (brochures, brochures, etc.) regarding the safe use of 

household and workshop equipment ? Also, in order to compare the average state of institutional 

resilience in Kermanshah city, a sample t-tech test was used, the results show. The two indicators of 

institutional base and institutional performance have an average higher than average and their 

significance level is less than 0.05. Also, the index of institutional relations is lower than the average 

level and its significance level is less than 0.05. 

In the end, considering the not so good state of resilience in Kermanshah city, some suggestions are 

given to improve it: 

- Informing people about compliance with laws and regulations during construction 

(earthquake-proof buildings) 

-  Financial and technical incentives for people to renovate or retrofit buildings 

- Institutional planning for crisis management in case of possible earthquakes 

-  Holding crisis management courses and necessary trainings for proper and quick response in 

schools and other institutions to people 

- Use of trained people in times of crisis 

-  Informing people about the existence of rescue groups. 

-  
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