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 دهیچك
 ابزارهاا  ترینمهم از یکی روستایی، جوامع آوریتاب میزان سنجش و ارزیابی

 محیطی مخاطرات بروز هنگام روستایی، هایسکونتگاه پایداری تشخیص در
 بعضای  و متعدد روستایی هایسکونتگاه بخش دهدز، در است. بر این اساس

 سال طول در بسیاری محیطی خطرات و وجود داشته نیز عشایرنشین مناطق
برخای از ابعااد    زمنیاه  در آن سااننین  و روستاها و دهدمی رخ بخش این در

-الگاوی تااب   هدف پژوهش حاضر تبیین .ندارند را شرایط مناسب آوریتاب

روستایی در بخش دهدز از توابع شهرستان ایاهه اسات.    هایسکونتگاه آوری
چارچوب نظری بر اساس نظریه ها و رویکردهاای متواور تبیاین و سا       

 -ایان پاژوهش توفایفی    مطالعاه  مدل مفهومی آن ارائه شده اسات. رو  
 خاانوار  سرپرساتان  نلیا   شاام   پژوهش مورد آماری است و جامعه تحلیلی
 بار  نموناه  نفار اسات. حجام    3223تعاداد  به خانوار 02 باالی یروستای نقاط

شده نه بر اسااس جمعیات    انتخاب نفر 341تعداد  به نونران فرمول اساس
هر روستا و در سطوح ارتفاعی مختلف جایگهاری شده و ابزار پژوهش شام  

 spss افزار  نرم از ها داده تحلی  و تجزیه است. برای سوال 02 با پرسشنامه

اسامیرنف، تحلیا  عااملی تدییادی و     -و آزمون نولماورروف  AMOS و 
 معادالت ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است ناه هار  

 اقتواادی،  -اجتمااعی   طبیعای،  -محیطی هایشاخص تدثیر ضرایب از یک
 روساتایی  هاای ساکونتگاه  آوریتاب بر فضایی -مدیریتی ونالبدی -نهادی
 01/2 و 11/2  ،42/2  ،13/2 باا  برابار  ترتیاب  باه  حقیاق ت قلمرو در مستقر
های روستایی بخش دهدز شهرساتان ایاهه   آوری سکونتگاهالگوی تاب. است

در وضعیت متناسبی قرار دارد. در این الگو شاخص طبیعی نسبت به انساانی  
مادیریتی ناه مساتلزم اقادامات و      -داشته و شااخص نهاادی   باالتری وزن

 ادی و انسانی بوده، وزن نمتری دارد.نارایی سازمانی، نه

 .دهدز الگو، تاب آوری، سکونتگاه های روستا، بخش :كلیدی های واژه

 

Abstract 
Assessing and measuring the resilience of rural 
communities is one of the most important tools in 
determining the sustainability of rural settlements when 
environmental hazards occur. In the Dehdez section, there 
are numerous rural and nomadic settlements and are prone 
to many environmental hazards throughout the year. Rural 
settlements and their inhabitants do not have adequate 
resilience in various dimensions in the face of 
environmental hazards. The purpose of this study is to 
explain the resilience pattern of rural settlements in Dehdez 
section of Izeh county. In the theoretical foundations 
section, various methods are explained based on previous 
research and theories, and then the conceptual model is 
presented. The study method is descriptive-analytical. The 
statistical population under study includes all heads of 
households in rural areas above 20 households with 3003 
people. The sample size was 341 according to Cochran's 
formula. The research tool includes a questionnaire with 60 
questions. The data were analyzed using SPSS 22 and 
AMOS software and the Kolmogorov-Smirnov test, 
confirmatory factor analysis, and structural equations. The 
results indicate that each of the coefficients of impact of 
environmental-natural, social and economic indicators, 
institutional-managerial and physical-spatial on the 
resilience of rural settlements located in the research area 
are 0.73, 0.40, 0.19, and 0.25 respectively. In the resulting 
resilience pattern of the present study, the rural settlements 
of Dehdez district are generally in good condition in terms 
of resilience. This pattern places more weight on the natural 
index than on the human. As a result, in terms of natural-
environmental index and adaptation to environmental 
conditions, villages have the highest resilience and in the 
institutional-management index, which requires 
organizational, institutional and human actions and 
efficiency, have the lowest resilience. 
Keywords: Pattern, Resilience, Rural Settlements, 
Dehdez. 
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 مقدمه
از  یکا ی ،ییجواماع روساتا   یآورتااب  زانیو سنجش م یابیارز

 ،ییروساتا  یهاسکونتگاه یداریپا صیابزارها در تشخ نیترمهم
)طالشای و دیگاران،   اسات   یطا یبه هنگام بروز مخااطرات مح 

و  دهیا چیپ ا،یپو یهاستمیس ،ییروستا های سکونتگاه .(1: 1310
-انساان  ،یعیطب داتیهستند نه نسبت به تهد یابه هم وابسته

 هاای ساکونتگاه ناه   یمشخواات  .رناد یپه بیآسا  اریساخت بس
 یهاا  سبک ریسازد نظیبشر م یزندر یرا مطلوب برا ییروستا
در  نیهمچنا  اآنهاا ر  به هام وابساته،   یهاساختریو زی معمار

و  یعا یطب نسابت باه مخااطرات    ییبااال  یهاا سکیر معرض 
 یاز زنادر  یای ه جزمخاطرات ن نیا دهد. یساخت قرار مانسان

 شاود، یها افزوده مروند و هر روزه به تعداد آنیبشر به شمار م
جواماع   داریا پا  به توساع   یدرجهت ن یاساس یبه عنوان چالش

-. تاب(01: 1311)مهدی نیا و دیگران،  باشندیمطرح م یانسان

 یهاا یزیا ردر عرفاه برناماه   د،یجد یکردیبه عنوان رو یآور
قرار ررفته است  زان،یرو برنامه ستمدارانایتوسعه مورد توجه س

 یداریا پا ریحرنت در مسا  یافل یهانهیبه آن زم یابیدست تا با
شود )محمادی و  توسعه فراهم  یبه عنوان وجه غالب برنامه ها

 .(14: 1310منوچهری، 
از  یکا ی ،یطیدر برابر مخاطرات مح یآورتاب یها شاخص

 یهاا برناماه  یابیا و ارز یزیربرنامه ندآیدر فر یاساس یارهایمع
شمار هب روستاییدر مناطق  یعیبا اثرات مخاطرات طب یسازرار

 . (141: 1310رود )طالشی و دیگران، یم
هااا در معاارض انسااان مسااکونیهااای بساایاری از مکااان

ما  آن اسات ناه    دمخاطرات طبیعی قرار دارناد. نکتاه قابا  ت   
ا اقادامات  توان از بین برد بلکه بایاد با  مخاطرات طبیعی را نمی

آوری جوامع و یا این نه تاب این پدیده را مدیریت نردناهشی 
در برابر این نوع مخاطرات را بهباود بخشاید. بررسای پیشاینه     

آوری سااننین در برابار   دهاد ارتقاات تااب   مطالعات نشاان مای  
طبیعای، تحات تااثیر عواما  اجتمااعی، اقتواادی،        مخاطرات

و بادری،   ده لسابویی رمضاان زا )محیطی و مادیریتی قارار دارد  
مارتبط باا    یهاا  پژوهش شتریب ریاخ یها در سال(. 121: 1313

خاود را از مادل نااهش تلفاات و      می، پاارادا طبیعای  مخاطرات
 رییا تغ یاجتمااع محلا   یآور تار تااب   مدل جامع کیخسارت به 

ساوان  و   تیریماد  یها هیو نظر ها دراهیاساس د نیاند. بر ا داده
آور در برابار مخااطرات    جواماع تااب   جااد یا یدر پ داریپا  توسع
آنهاا   ییتوانا ها، ستمیمقاومت س زانیم یآور هستند. تاب یعیطب

 ایا افاراد   نیو اختالل و تداوم روابط موجاود با   رییدر تحم  تغ
 .(313: 1314)سلمانی و دیگران، ستا رهایمتغ

در جهاان   یعا یطب مخااطرات از  یناشا  یاقتواد یهاانیز
در معارض   هاا آن فتن ماردم و اماوال  قارار رار    یبه دل عمدتاً

عاالوه بار    یعا یاسات. مخااطرات طب  روبه افازایش   مخاطرات
دارد، ناه بار رفااه     زیا ن یاقتوااد  یامادها یپ ،یخسارات انساان 

اماروزه   .(4: 1311رهارد )رضاایی و دیگاران،   تدثیر میها انسان
ی در منااطق  عا یمخااطرات طب  اقتواادی  فاراوان  یهاخسارت

 یبارا  ی راآورتااب  شور بیشتر موضاوع روستایی جنوب غرب ن
بحران  تیریمهم در عرفه مد یاها، به حوزهناهش آثار بحران

یکای  بخش دهادز   ییروستا هایسکونتگاه .ساخته است  یتبد
باروز مخااطراتی همچاون سای ،      های پر خطر از نظر از نانون

های اخیر باعث نه در سال در ایران استریزرردها، خشکسالی 
شاده اسات    1311و  1310های متعادد در ساالهای   وقوع سی 

. این مسئله تهدیادی جادی   (1311)فرمانداری شهرستان ایهه، 
به خووص در بحث اقتوادی، اجتماعی و برای پایداری توسعه 

محساوب   بخاش ایان   ییروستا هایزیست محیطی سکونتگاه
و  ینیحسا ، (1311)یو رحماان  لاو یتقناه در مطالعاات    شود می

نیز بیاان شاده   ( 1310)یو الجورد یزارعو ( 1310پور)  یاسمع
متعدد وجود دارد و  ییروستا هایدر این بخش سکونتگاه .است

بعضی از مناطق عشایر نیاز مساتقر باوده و خطارات محیطای      
-دهاد و ساکونتگاه  بسیاری در طول سال در این بخش رخ می

آوری مناساب در  و ساننین آن در این زمنیه تاب ییروستا های
آوری متناسبی در مختلف آن را ندارند و تاننون الگوی تابابعاد 

این بخش تدوین نشده است. بار ایان    ییروستا هایسکونتگاه
آوری ریازی نیااز اسات الگاوی تااب     اساس، قب  از هر برناماه 

ترین های روستایی تبیین شود و بر همین اساس مهمسکونتگاه
-سکونتگاهآوری مساله پژوهش حاضر این است نه الگوی تاب

 های روستایی بخش دهدز شهرستان ایهه بایستی چگونه باشد؟
باه معناای    بودن آورآوری، تابدر بازشناسی به مفهوم تاب

 باه  دساتیابی  بلکه مسایر  نیست. مخاطرات بدون تجربه زندری
 مخااطرات و  اثرات روی بر توجه و نار طریق از پهیریانعطاف
 رشاد  به منجر آوریتاب قاارت .را فراهم می سازد دردناک وقایع
 و بهتر مدیریتیخود های مهارت و تفکر آوردن دست به در افراد
 یبررس (.01: 1314شود )افلی آزاد و دیگران،  می بیشتر دانش
 یاک  عناوان  باه  ییروساتا  آوریتااب  ناه  دهدیم نشان اسناد

پیشینه  لها شود،یم محسوب دییجد نسبتاً یکردیرو و موضوع
 باه  مرباوط  ابعااد  از ارییبسا  هناوز  نه دهدیم نشان مطالعات

 ناه یزم در موجاود  اتیا ادب یبررس  ناربردی هایجنبه و اتیادب
 نیا با. است قیتحق و یبررس ازمندین و نشده یبررس مسئله نیا

 -اجتمااع  کاردی یرو ییروستا آوریتاب نه رفت توانیم حال
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 براباار در ییروسااتا اجتماعااات یآمااادر ارتقااای باارای محااور
  ناردن   رتریپاه ستیز هدف با مخاطرات، از یناش هایدارییاناپ

 باه  هاا شااخص  از ایمجموعاه  .اسات  ییروستا هایسکونتگاه
 در انییروساتا  آوریتاب زانیم بر تدثیررهار هایشاخص عنوان
   .اسات  ررفتاه  قارار  توجاه  مورد و نییتع یعیطب مخاطرات برابر

 اقتواادی،  ،یعاجتماا  ینلا  بعاد  چهار در توانیم را هاشاخص
 ک دریا  هر نه نمود بندیطبقه یرساختیز و نهادی – یسازمان

هساتند )عنابساتانی و دیگاران،     متعاددی  هاای هیا رو رندهیبرر
1310 :03.) 

 یریپااهسااتیز مفهااوم، انییروسااتا یسااتیز یآورتااابدر 
 ساط   در رییا تغ. اسات  ریمتغ نیچند ازمتشک   مرنب یریمتغ

 یروحا  فشار ط،یمح سالمت، وضع ،یزندر طیشرا مردم، درآمد
 نیچناد  و یاجتماع روابط ،یخانوادر یشادمان فراغت، ،یروان -

 آن راتییتغ و یستیز طیشرا مرنب طور به آن رینظ گرید ریمتغ
 ،یاقتوااد  متعدد یهاعلت به بنا امروز یزندر. نندیم نییتع را

 ناه  اسات  مواجاه  یارستردهی هاچالش با یطیمح و یاجتماع

 باا  و مناساب  طیمحا  ازی برخوردار یبرا را ندانشهرو یتقاضا
 اقتوااد  باا  ریفرار  جامع .دهدیم شک  ابعاد یهمه در ت،یفین
 حاال  نیعا  در و استواری فرهنگ -یاجتماع عدالت تیرعا ا،یپو

 هماه ی برا امن طیمح و داریپا  پایدار در چارچوب توسع متنوع،
 قابا   یمکاان  نیبناابرا . اسات  شهروندان یعموم یها خواسته

 ،یاجتمااع  ،یمااد  خاوب  طیشارا  ناه  شودیم محسوب ستیز
 در. باشاد  فاراهم  آن در ساننان  همی شخو شرفتیپ و یروان

 در مشااارنت ،یاریااهم یهااانااهیزم سااتیز قاباا  یروسااتاها
 نیهمچنا . اسات  ارتقاا یافتاه   هاا یسااز میتوم و یریرمیتوم

 هاروساتا  رونه نیا  در یزندر یبرا استاندارد خدمات و امکانات
 .(May, 2016: 213)شود می فراهم

آوری و زنادری  های متعاددی در رابطاه میاان تااب    مولفه
روستایی مورد بررسی قرار ررفته است ناه یکای از مهمتارین    

آوری در برابار  مباحث آن سرزندری در مناطق روستایی و تااب 
آوری باه قارار   های موثر تابمخاطرات محیطی است نه مولفه

 د مورد بررسی قرار ریرد:توان( می1جدول)
 

 آوری تابو ابعاد  هاها و رویه مؤلفه. 2 جدول

 هیگو شاخص آوری تاب ابعاد

 آوری تاب

 یاجتماع

 مشارنت

 و  یس) یعیطب مخاطرات برابر در رییپهبیآس ناهش در روستای مردم یتمام با مشارنت

 (زلزله

 حوادث انیقربان به نمک برای مردم مشارنت

 در تیفیبان موال  از استفاده برای یمحل نیمسئول و معماران با همکاری به  یمات زانیم

 مسانن ساخت

 اقتوادی ضعف رغمیعل خود مسکن سازی مقاوم در همکاری

 حوادث برابر در مقاوم وسازهایساخت برای یمال منابع سازیفراهم در مشارنت

 و یآراه

 دانش

 حوادث وقوع یزمان تناوب از مردم یآراه زانیم

 حوادث وقوع با مقابله هایراه از مردم یآراه

 مقاوم وسازساخت نحوه از یآراه

 حوادث از یناش هایبیآس با مقابله جهت در یآموزش هایدوره در شرنت

 حوادث با مقابله یآموزش هایبرنامه بررزاری زانیم

 بحران با مقابله یتیریمد مانورهای تعداد

 مردم یآراه شیافزا در هارسانه دثیرت

 آن از رییربهره زانیم و یبوم دانش به توجه

 ها شبکه

 انیقربان به نمک یمردم هایتشک  در تیعضو

 جیبس و احمر حالل هایگاهیپا در تیعضو

 یعیطب حوادث با مقابله یآموزش هایدوره در شرنت به  یتما
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 هیگو شاخص آوری تاب ابعاد

 هنجارها

 حوادث وقوع از بعد خشونت و جرم و دزدی شیافزا

 یمحل جامعه انسجام زانیم

 ییروستا جامعه به تعلق احساس

 حادثه وقوع فورت در ندهیآ به دیام زانیم

 آوری اقتوادی تاب

 هایاستیس

 یتیحما

 وارده هایخسارت جبران برای حافله درآمد زانیم و اشتغال

 اهخسارت جبران برای مردم اندازپ  زانیم

 درانید بیآس به دولت هاینمک از استفاده زانیم

 مسانن بهسازی و نوسازی برای بانکها یمال اعتبارات و هاوام از استفاده

 پرداخت دیسررس انداختن ریتدخ به ای اتیمال ناهش

 هاخسارت جبران برای دوستان و اقوام یمال هاینمک از استفاده

 روستا امور با مرتبط نننده عم  یدولت روهایین یهماهنگ

 بنا تیفین و مسکن ساخت مح  انتخاب در اقتوادی تیوضع نقش

 سازیمقاوم برای خانوادهی غها پوشاک، مانند مخارج یبرخ از ناستن

 به بازرشت

 طیشرا

 مناسب

 نشاورزی غیر درآمدهای و روستایی خانوارهای شغلی تنوع میزان

 حوادث برابر در دارایی و والام پهیریآسیب میزان

 حوادث وقوع از قب  درآمدی و یشغل طیشرا به دنیرس برای ییتوانا زانیم

 تجاری هایرساختیز استقرار برای الزم زمان زانیم

 درآمد نیگزیجا هایراه بودن باز

 آوری تاب

 و یسازمان

 نهادی

 نهادی بستر

 بحران تیریمد با ارتباط در یینهادها وجود از یآراه

 (بحران اتاق) بحران در ریرمیتوم نهادهای وجود

 درانید بیآس به یانسان و یمال نمک برای محله در داوطلب هایرروه وجود

 مختلف نهادهای رییپهتیمسئول

 مختلف حوادث مورد در مردم آموز  در نهادها نقش

 روستا نوسازی برای شوراها و ارییده نقش

 ایمشاوره خدمات وجود

 وسازهاساخت مناسب مکان انتخاب و بندیپهنه

 نهادی روابط

 ارییده و شورا مث  یمحل نهادهای با روستاییان روابط

 یرسان نمک و نجات امداد برای نهادها تیفعال زانیم

 نهادها یهماهنگ زانیم

 عتباراتا و وام دادن و نیقوان  یتسه در مردم با نهادها همکاری

 عملکرد

 نهادی

 یاتیعمل هایبرنامه استمرار و تداوم

 ارییده و شورا عملکرد از روستاییان تیرضا زانیم

 مسانن بازسازی و بهسازی در مسکن ادیبن عملکرد از تیرضا زانیم

 ارییده و یاسالم شورای توسط زلزله از قب  سازی مقاوم امور تیریمد ییتوانا
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 هیگو شاخص آوری تاب ابعاد

 یساختمان موال  زین و سازیمقاوم اعتبارات افتیدر برای یمعرف در مردم نیب ضیتبع

 یمحل نهادهای طرف از( لگردیم رآهن،یت مان،یس)

آوری  تاب

 زیرساختی

 هایانیشر

 یاتیح
 حوادث از بعد یدرمان مرانز و یتلفن ارتباطات راز، برق، آب، به یدسترس

 رساختهاییز

 یاتیح

 حوادث از بعدی آتشنشان مرانز و یانتظام رویین احمر، لهال هایسازمان به یدسترس

 خسارات ناهش جهت

 واحد

 یمسکون

 حوادث مخرب اثرات از رییشگیپ برای بادوام و دیجد موال  از استفاده

 نیمهندس و یمحل معماران مشاوره با یمسکون واحد سازیمقاوم

 مسانن ساخت در مسکن ادیبن وسازساخت مقررات و افول تیرعا

 امکانات

 یعموم

 حوادث بروز از بعد و هنگام در یفرع و یافل هاجاده به راحت یدسترس

 حوادث بروز فورت در یعموم ونق حم   یوسا به یدسترس

 حوادث وقوع از بعد موقت اسکان ایمحله از استفاده و یدسترس امکان

 .1313و دیگران،  لسبویی زاده ، رمضان1312 و دیگران، ،فالحی1313 و دیگران، منبع: افتخاری 

 

 نسبتاً یکردیرو و موضوع عنوان به ییروستا آوریتاب
 دهدیم  نشان ییروستا آوریتاب لها شود،یم محسوب دییجد

 ناربردی هایجنبه و اتیادب به مربوط ابعاد از ارییبس هنوز
 و بحث ازمندین و نشده یبررس مسئله نیا  نیزم در آن یبررس
 ییروستا آوریتاب نه رفت توانیم حالنیا با. است قیتحق
 ییروستا اجتماعات یآمادر ارتقای برای محور اجتماع کردییرو
)عنابستانی و  هدف با مخاطرات، از یناش هایدارییناپا برابر در

 در ررفته فورت ارزیابی اساس (. بر03: 1310دیگران، 
 پژوهش دنظر،م سواالت و هافرضیه  و پژوهش نظری چارچوب

 و (روستایی هایسکونتگاه) وابسته متغیر حاضر

 آوری تاب طبیعی، - محیطی آوریتاب)مستق   هایغیرمت
 آوری تاب مدیریتی، - نهادی آوریتاب و اجتماعی - اقتوادی
 شک  فورت به آن مدلی الگوی دارد نه( فضایی - نالبدی

 است ییروستا هاینردن سکونتگاهرتریپهستیز است. (1)
(Tonts and et al, 2014: 325). 

 تدثیرراهار  هاای شاخص عنوان به هاشاخص از ایمجموعه
 و نییتع یعیطب مخاطرات برابر در انییروستا آوریتاب زانیم بر

 بعد چهار در توانیم را هاشاخص  .است ررفته قرار توجه مورد
-طبقه یرساختیز و نهادی – یسازمان اقتوادی، ،یاجتماع ینل

.هساتند  متعاددی  هاای هیرو رندهیک دربرریهر نه نمود ندیب

 
. مدل مفهومی پژوهش2 شکل
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 پژوهش تحقیقات متعددی فورت ررفتهدر زمین  موضوع 
 

 توان به موارد زیر اشاره نرد.است نه می

 خالفه پیشینه پژوهش. 1 جدول

  

 کار ها و روش داده

 دانسات  ایتوساعه  – ناربردی پژوهشی توانمی را تحقیق این
 مورد آماری است. جامعه تحلیلی -توفیفی مطالعه آن رو  نه

 02 بااالی  روستایی نقاط خانوار سرپرستان نلی  شام  پژوهش
 تواباع  از دهادز  بخاش  در مساتقر  روساتای  44 تعداد به خانوار

 اسااس  بر نمونه نفر است. حجم 3223تعداد  به ایهه شهرستان
 دساترس  در توادفی شیوه به نفر 341 تعداد به نونران فرمول

 ماورد  نموناه  حجم محاسب  جهت تحقیق این شدند. در انتخاب
 :شد استفاده زیر رابطه از پژوهش نیاز

 نتایج عنوان سال نویسنده ردیف

1 Dunford 

and Li 
0211 

 آوریتاب در محیطی مخاطرات نقش بررسی
 روستایی هایسکونتگاه

 و فیزیکی رویدادهای عنوان به مخاطرات
 جدایی بخش نه اندشده تعیین اجتماعی
 محیط و مردم بین روابط طیف از ناپهیری

 .هستند زیست

 1310 و دیگران مدرومی 0
 اجتماعی آوریتاب هایمولفه تحلی  و رزیابی

 هارومی شهر در اقتوادی و
 حد در ارومیه شهر اجتماعی آوریتاب وضعیت

 .دارد قرار مطلوب نسبتا

3 
و  آملی عظیمی

 دیگران
1310 

 اقتوادی -اجتماعی آوریتاب میزان سنجش
 (قزوین یک منطقه: موردی مطالعه)

 آوریتاب با مقایسه در اجتماعی آوریتاب
 .دهدمی نشان را باالتری میزان اقتوادی

4 Suarez, et. 

al 
 .دارند فافله روستایی آوریتاب از روستاها اغلب روستایی پهیریانعطاف شاخص به سوی 0210

1 
 و االسالمی شیخ

 بیات
1311 

 مقاب  در شهر های محله آوریتاب بررسی
: موردی ی مطالعه زلزله و محیطی مخاطرات

 ازنا شهر 1 در ناحیه 0 محله

 محله وضعیت در بدترین نالبدی آوریتاب ازنظر
 قرار دارد. آوری تاب از نظر 1 در ناحیه 0

0 
و  پور عوض

 دیگران
1311 

-تاب هایشاخص و ابعاد تدثیر ضریب سنجش

 مرتع تخریب با در مواجه بردارانبهره آوری
 شهرستان نردین، روستای: مطالعه مورد منطقه

 سمنان استان میامی،

 بیشترین انسانی بعد آوری،تاب مختلف ابعاد بین
-بهره جامعه و داشته آوریتاب بر را یاثررهار

 آوریتاب بر موثر انسانی بعد نظر از مرتع بردار
 داشته است. تریمناسب وضعیت

1 Marom 0214 
 اجتماعی پهیریآسیب میزان بررسی

 بانکوک روستاهای

 درک در توانندمی اجتماعی سرمایه متغیرهای
 مدت طوالنی ساختن آورتاب منظور به خطر

 رشد و طبیعی مخاطرات برابر در روستاها
 .باشند مؤثر روستانشینی

1 ARUP 0210 روستایی نظام در آوریتاب بررسی 
 از ناشی روستایی نظام در یک آوریتاب
 نظام آن مختلف اجزات بین روابط و هاخافیت

 .است روستایی

1 Da Silva 
and et al 

0210 
 مختلف هایبحران برابر در آوریتاب بررسی

 روستاها در

 از بعضی شاهد جهان رهشته، هایسال در
 مانند طبیعی نشدة بینیپیش هایمخاطره
 لرزة زمین و ناترینا رردباد آسیا، سونامی

 . بود چین سیچوان
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 متغیار  اندازة t مطالعه، مورد جامع  حجم N فرمول، این در
 درفاد  q جامعاه،  در فافت  توزیاع  درفد P طبیعی، توزیع در

ففت  واقعی نسبت تفاض  d هستند، ففت آن فاقد نه افرادی
م  پرسشانامه  ابازار پاژوهش شاا     .دهاد می نشان جامعه در را

طبیعای،  -در چهاار متغیار )محیطای    سوال 02 با محقق ساخته
 اجتماااعی( -ماادیریتی و اقتوااادی-فضااایی، نهااادی-نالباادی
( اساات. روایاای پرسشاانامه بااا نظزساانجی از طریااق 1جاادول)

های آماری به تدییدپژوهشگران دانشگاهی رسیده و پایایی  رویه
رد تدییاد قارار   ماو  10/2نیز بر اساس آلفای نرونباخ به میازان  

 و  spss افازار   نرم از ها داده تحلی  و تجزیه ررفته است. برای
AMOS اساامیرنف، تحلیاا  عاااملی -و آزمااون نولمااورروف

 تدییدی و معادالت ساختاری استفاده شده است.
 واقع خوزستان استان های شهرستان از یکی ایهه شهرستان

 تدسای   1311 ساال  در ایاهه  شهرستان. است ایران جنوب در
  شارقی  این شهرستان در طول .است ایهه شهر آن و مرنز  شده
واقع  دقیقه13و درجه 31شمالی  عرض دقیقه و 00و  درجه 12

 در نیلومترمرباع  4231 مسااحت  باا  ایاهه  شده است. شهرستان
 شهرساتان  ایان . است ررفته قرار خوزستان استان شرقی شمال

 باه  غارب  شامال  از و بختیاری  و چهارمحال استان به شمال از
( موقعیات  0شک ) .شده است محدود سلیمان مسجد شهرستان

 دهد. شهرستان ایهه و بخش دهدز را نشان می
 

 

 
 یهه و بخش دهدز در استان خوزستانموقعیت شهرستان ا. 1شکل 

 شرح و تفسیر نتایج
 پرساش   341دهاد از میاان    نتایج توفیفی پژوهش نشان مای 

  افراد از درفد 0/31متده ،  رفدد 11 و درفد مجرد 00شونده 
 31 سنی بازه در درفد 1/01 و بوده سال 12تا 41 سنی بازه در
 میازان  باه  ساال  32 تا 02 به متعلق بازه نمترین و سال 42 تا
 درفاد  و بااالترین  مرد درفد 01 و زن درفد 31 درفد؛ 1/10

 و درفاد  31 میازان  باه  دیا لم  دهنده، پاسخ تحویالت میزان
 است. درفد 1 میزان به دنتری و لیسان  قفو آن نمترین

 طبیعای -محیطی در بررسی میانگین و انحراف معیار، متغیر
را  میاانگین  نمترین مدیریتی-نهادی متغیر و میانگین باالترین

 مادیریتی -نهادی متغیر معیار انحراف به توجه با همچنین. دارد
 بیشااتر تااوازن عاادم دارای آن، بیشااترین میاازان بااه توجااه بااا
 میازان  نمتارین  دارای طبیعای -محیطای  متغیار  و سخگوییپا

باه منظاور    اسات.  هاا پاساخ    نمتار  پرانندری و معیار انحراف
تشاری  آماار اساتنباطی ابتاادا از بررسای فارض نرماال بااودن       

اساامیرنف یااک  -متغیرهااای مطالعااه از آزمااون نولمورااوروف
ای استفاده شده است. نتایج نشاان دهناده آن اسات ناه      نمونه

تاوان رد نارد    فرض نرمال بودن بارای تماام متغیرهاا را نمای    
(21/2<P نتایج این آزمون در جدول .)ه اسات. بار   آورده شد 3

داری طبیعی با توجه به میزان معنای -این اساس متغیر محیطی
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مدیریتی با توجه به -نمتر دارای بیشترین نرمالی و متغیر نهادی
داری بیشتر، دارای نرمالی نمتر است. در واقاع هار   میزان معنی

باشد، وضعیت بهتار و هار    21/2داری بیشتر از چه میزان معنی
 ، وضعیت نرمالی نمتری دارد.باشد 21/2چه نزدیک به 

 

 اسمیرنف برای بررسی پهیره نرمال بودن -نتایج آزمون نولمورروف. 3جدول 

 p-value آماره آزمون حجم نمونه ابعاد
 410/2 410/2 341 طبیعی-محیطی

 301/2 003/2 341 فضایی -نالبدی

 014/2 104/2 341 مدیریتی -نهادی

 341/2 403/2 341 اجتماعی-اقتوادی

 301/2 314/2 341 ن 

 
در ادامه بر اساس آزمون تحلی  عاملی به بررسی روایی 

ای اقدام شده است نه بر اساس آن سواالتی نه میزان سازه
باشد، مدنظر قرار ررفته و نمتر از  3/2ضریب آنها بیش از 

بوده  3/2ها باالی جا نلیه رویهشود نه در اینحهف می 3/2
 قدرت. همگی مدنظر قرار می ریرند و بنابراین در تحلی 

  سؤاالت)مشاهده  قاب  متغیر و( پنهان متغیر) عام  بین رابطه

 
 عاملی بار. شده است داده نشان عاملی بار وسیل  به( پرسشنامه
 3/2 از نمتر عاملی بار ارر. است یک و ففر بین مقداری

 نظر فرف آن از و شده ررفته نظر در ضعیف رابطه باشد
 ارر و است قبول قاب  0/2 تا 3/2 بین عاملی بار .شود می

شود در نظر ررفته می مطلوب خیلی باشد، 0/2 از تر بزرگ
(.4)جدول

 
 های پرسشنامه بر اساس ضریب عاملیلفهؤبندی هر یک از م رتبه. 1جدول 

یر
تغ

م
 

 ضریب عاملی گویه ها ردیف

طی
حی

م
-

ی
بیع
ط

 

 /.11 (ستمیانوس ،خاک ،، آبنیزمروستا ) یعیناهش منابع طب ایروند رشد و  

 10/2 یمیو افل ییایجغراف تیموقع 

 31/2 به انواع منابع آب نشاورزی یدسترس 

 11/2 یاراض ناربری رییتغ 

 41/2 روستا ستیز طیمح یزریبهداشت و پان 

 02/2 ، فرم و ظاهر روستاییبایز تیاز وضع تیرضا 

 12/2 آالت ( نیماش و ییایمیش نود و سموم ناربرد انواع زانیتوسعه نشاورزی)م 

ی
واد

اقت
-

عی
ما
جت
ا

 

 41/2 وقوع حوادث یمردم از تناوب زمان یآراه زانیم 

 11/2 های مقابله با وقوع حوادثمردم از راه یآراه 

 13/2 وساز مقاوماز نحوه ساخت یآراه 

 11/2 حوادثاز  یناش هایبیدر جهت مقابله با آس یهای آموزششرنت در دوره 

 10/2 مقابله با حوادث یهای آموزشبررزاری برنامه زانیم 

 11/2 مقابله با بحران یتیریمانورهای مد میزان 

 31/2 مردم یآراه شیها در افزاتدثیر رسانه 

 03/2 از آن رییربهره زانیو م یتوجه به دانش بوم 

 12/2 انینمک به قربان یهای مردمدر تشک  تیعضو 

 11/2 جیهای حالل احمر و بسگاهیدر پا تیعضو 

 11/2 یعیطب حوادث با مقابله یآموزش هایدوره در شرنت به  یتما 

 40/2 حوادث وقوع از بعد خشونت و جرم و دزدی شیافزا 
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یر
تغ

م
 

 ضریب عاملی گویه ها ردیف

 31/2 یمحل جامعه انسجام زانیم 

 11/2 ییروستا جامعه به تعلق احساس 

 42/2 حادثه وقوع رتفو در ندهیآ به دیام زانیم 

 01/2 وارده هایخسارت جبران برای حافله درآمد زانیم و اشتغال 

 11/2 هاخسارت جبران برای مردم اندازپ  زانیم 

 11/2 درانید بیآس به دولت هاینمک از استفاده زانیم 

 10/2 مسانن بهسازی و نوسازی برای هابانک یمال اعتبارات و هاوام از استفاده 

 12/2 پرداخت دیسررس انداختن ریتدخ به ای اتیمال ناهش 

 10/2 هاخسارت جبران برای دوستان و اقوام یمال هاینمک از استفاده 

 31/2 روستا امور با مرتبط نننده عم  یدولت روهایین یهماهنگ 

 11/2 بنا تیفین و مسکن ساخت مح  انتخاب در اقتوادی تیوضع نقش 

 01/2 سازیمقاوم برای خانواده یغها پوشاک، مانند مخارج یبرخ زا ناستن 

 14/2 نشاورزی غیر درآمدهای و روستایی خانوارهای شغلی تنوع میزان 

 13/2 حوادث برابر در دارایی و اموال پهیریآسیب میزان 

 11/2 حوادث وقوع از قب  درآمدی و یشغل طیشرا به دنیرس برای ییتوانا زانیم 

 41/2 تجاری هایرساختیز استقرار برای الزم زمان زانیم 

 12/2 درآمد نیگزیجا هایراه بودن باز 

ی
هاد

ن
-

تی
یری
مد

 

 14/2 بحران تیریمد با ارتباط در یینهادها وجود از یآراه 

 31/2 (بحران اتاق) بحران در ریرمیتوم نهادهای وجود 

 34/2 درانید بیآس به یانسان و یمال نمک برای محله در داوطلب هایرروه وجود 

 12/2 مختلف نهادهای رییپهتیمسئول 

 00/2 مختلف حوادث مورد در مردم آموز  در نهادها نقش 

 11/2 روستا نوسازی برای شوراها و ارییده نقش 

 34/2 ایمشاوره خدمات وجود 

 10/2 وسازهاساخت مناسب مکان انتخاب و بندیپهنه 

 42/2 ارییده و شورا مث  یمحل نهادهای با روستاییان روابط 

 11/2 یرساننمک و نجات امداد برای نهادها تیفعال زانیم 

 12/2 نهادها یهماهنگ زانیم 

 11/2 اعتبارات و وام دادن و نیقوان  یتسه در مردم با نهادها همکاری 

 43/2 یاتیعمل های برنامه استمرار و تداوم 

 10/2 ارییده و شورا عملکرد از روستاییان تیضار زانیم 

 11/2 مسانن بازسازی و بهسازی در مسکن ادیبن عملکرد از تیرضا زانیم 

 12/2 ارییده و یاسالم شورای توسط زلزله از قب  سازیمقاوم امور تیریمد ییتوانا 

 
 یسااختمان  واال  م زیا ن و ساازی مقااوم  اعتباارات  افات یدر برای یمعرف در مردم نیب ضیتبع
 یمحل نهادهای طرف از( لگردیم رآهن،یت مان،یس)

11/2 

ی
بد
نال

-
یی

ضا
ف

 

 02/2 حوادث از بعد یدرمان مرانز و یتلفن ارتباطات راز، برق، آب، به یدسترس 

 
 جهات  حوادث از بعدی نشانآتش مرانز و یانتظام رویین احمر، هالل هایسازمان به یدسترس
 خسارات ناهش

11/2 

 11/2 حوادث مخرب اثرات از رییشگیپ برای بادوام و دیجد موال  از تفادهاس 
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یر
تغ

م
 

 ضریب عاملی گویه ها ردیف

 14/2 نیمهندس و یمحل معماران مشاوره با یمسکون واحد سازیمقاوم 

 10/2 مسانن ساخت در مسکن ادیبن وسازساخت مقررات و افول تیرعا 

 41/2 حوادث بروز از بعد و هنگام در یفرع و یافل یهاجاده به راحت یدسترس 

 10/2 حوادث بروز فورت در یعموم ونق حم   یوسا به یدسترس 

 43/2 حوادث وقوع از بعد موقت اسکان ای محله از استفاده و یدسترس امکان 

 
 ( برای هر متغیر 0 و 1، 4، 3عاملی در اشکال) میزان بار

 
 ارائه شده است.

 
 ارهای عاملی در حالت استانداردطبیعی با ب -ریری محیطی مدل اندازه. 3 شکل

 

 
 با بارهای عاملی در حالت استاندارد اقتوادی -ریری اجتماعی  مدل اندازه. 1 شکل
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 با بارهای عاملی در حالت استاندارد مدیریتی -مدل اندازه ریری نهادی. 1 شکل

 

 
 دفضایی با بارهای عاملی در حالت استاندار -ریری نالبدی مدل اندازه .1 شکل

 

هاای  شاود ناه رزیناه   بر اساس ضریب عاملی مشاهده می
 سازی مقاوم اعتبارات دریافت برای معرفی در مردم بین تبعیض

 نهادهای طرف از میلگرد( تیرآهن، سیمان،) ساختمانی موال  و
 نوسازی برای هابانک مالی اعتبارات و هاوام از محلی و استفاده

 10/2و  11/2املی مسانن به ترتیاب باا ضاریب عا     بهسازی و

  محله در داوطلب هایرروه های وجودبیشترین میزان و رزینه

 
 خادمات  دیادران و وجاود  آسایب  به انسانی و مالی نمک برای

برای هر دو نمترین میازان را   2334ای با ضریب عاملی مشاوره
 دارد.

بندی هر یک از ابعاد پژوهش بر اساس ضریب عااملی  رتبه
ها برای هار عاما  باه دسات آماده در      ویهنه از تجمیع نلیه ر

 ( نشان داده شده است.1جدول)
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 ضریب عاملی هر یک از متغیرهای پژوهش .1جدول 

 رتبه ضریب عاملی ابعاد

 0 01/2 طبیعی -محیطی

 3 000/2 فضایی -نالبدی

 4 00/2 مدیریتی -نهادی

 1 01/2 اجتماعی -اقتوادی

 
اقتواادی و  -جتمااعی ( نشاان دهنادة بعاد ا   1نتایج جدول)

دارای  01/2و  01/2طبیعی به ترتیب با ضریب عاملی -محیطی
 2300مدیریتی با ضاریب عااملی   -بیشترین وزن و متغیر نهادی

 نمترین وزن را دارد.

در تحلی  مادل معاادالت سااختاری باا توجاه باه مقاادیر        
(، براز  مناسب و قابا  قباولی   0های برازندری)جدولشاخص

 دارد.

 
 پارامترهای استاندارد شده مدل .1شکل 

 

 های برازندری نتایج میزان انطباق مدل پژوهش با شاخص .1جدول 

 عالمت اختصاری
نام کامل شاخص 

 برازش
 مفهوم

معیار 

 مطلوب

مقدار گزارش 

 شده

X2/df 

Root Mean Square 

Error of 

Approximation(RM

SEA) 

ریشه میانگین توان دوم 
 خطای تقریب

 14/0 تر و نم 3

RMR Chi-degree freedom شاخص بهنجار نسبی 
تر  نوچک

 21/2از 
04/2 

GFI 
incremental fit 

index 
 شاخص براز  افزایشی

و  2/ 1
 باالتر

11/2 

AGFI Normed Fit Index 31/2و  1/2 شاخص براز  نرمال شده 
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 باالتر

NFI Goodness of fit  شاخص نیکویی براز 
و  1/2

 باالتر
10/2 

NNFI 
Adjusted Goodness 

of Fit 

شاخص نیکویی براز  تعدی  
 یافته

و  1/2
 باالتر

14/2 

CFI 
Comparative Fit 

Index 
 ای شاخص براز  مقایسه

و  1/2
 باالتر

11/2 

RMSEA 

Root Mean Square 

Error of 

Approximation(RM

SEA) 

ریشه میانگین توان دوم 
 خطای تقریب

تر  نوچک
 21/2از 

14/2 

 
 های بحرانی و سط  معناداری مسیر ارتباطی ؛همراه با نسبت .1 جدول

 یمقدار بحران مسیر ارتباطی
سطح 

 یمعنادار

 بیضر

 تأثیر

 13/2 222/2 201/14 طبیعی -محیطی ---> سکونتگاه روستایی

 42/2 222/2 432/12 اقتوادی -اجتماعی ---> سکونتگاه روستایی

 11/2 222/2 403/10 تاب آوری ---> سکونتگاه روستایی

 11/2 221/2 211/4 مدیریتی -نهادی ---> سکونتگاه روستایی

 01/2 220/2 110/0 فضایی -نالبدی ---> سکونتگاه روستایی

 

شاود ناه   مشااهده مای   1از سوی دیگر بر اسااس جادول   
طبیعی بر سکونتگاه روستایی با ضریب تادثیر  -شاخص محیطی

یی با ضریب تدثیر اقتوادی بر سکونتگاه روستا-، اجتماعی13/2
مدیریتی بر سکونتگاه روستایی باا ضاریب تادثیر    -، نهادی42/2
باا ضاریب تادثیر     فضایی بر سکونتگاه روساتایی -، نالبدی/.11
آوری بار ساکونتگاه   اثررهار بوده اسات و همچناین تااب    01/2

تدثیر داشته است. بر این اسااس   11/2روستایی  با ضریب تدثیر 
 تدثیر ضریب با روستایی سکونتگاه و طبیعی-رابطه بین محیطی

 سکونتگاه مدیریتی و -بیشترین تدثیر و رابطه بین نهادی ،13/2
دارای نمترین میازان اسات. بار     11/2 تدثیر ضریب با روستایی

طبیعای و  -این اساس می توان بیان نرد نه شااخص محیطای  
شرایط محیطی  پیرامون با توجه به تجرباه دیارین روساتاییان    

هاای  آوری ساکونتگاه ت نقاش اساسای را در تااب   توانسته اسا 
روستایی ایفا نند و بر اساس سازراری ناه روساتاییان باا ایان     

آوری را در این زمینه دارا باوده و   اند، بیشترین تابشرایط داشته
های انساانی و شارایط مادیریتی و نهاادی باه      از طرفی دخالت

آوری ابای بوده است نه نتوانسته است شرایط متناسب تا رونه
 را برای روستاییان فراهم آورد. 

 

 گیری  بحث و نتیجه
هاای روساتایی   آوری ساکونتگاه ه طور نلی در الگاوی تااب  اب

بخش دهدز شهرستان ایهه مشاهده شد نه روستاها باه لحاا    
ای در آوری در وضاعیت متناسابی قارار دارناد و باه روناه      تاب

آوری ابهای محیطی و انطباق باا شارایط آن دارای تا   شاخص
مادیریتی ناه مساتلزم اقادامات و     -بیشینه و در شاخص نهادی

آوری نمینه داشاته  نارایی سازمانی، نهادی و انسانی است، تاب
آوری مربوط به شاخص  است. در رتبه بعدی نمترین میزان تاب

اجتمااعی اسات و در نهایات در رتباه دوم بیشاترین      -اقتوادی
رار دارد نه بیشتر به فضایی ق-آوری، شاخص نالبدیمیزان تاب

وضعیت فیزیکی و طبیعی مربوط بوده و روستاییان با آن انطباق 
مرحلاه   نیترمهماند. آوری متناسب با آن داشتهپیدا نرده و تاب

آوری روسااتاها و تاااب زانیاام ییشناسااا؛ آوریتاااب شیافاازا
نبود بستر   یبه دل در دهستان دهدز اناست. روستایی انروستایی

 تیریب و عملکرد ناموفق نهادهای مرباوط باه ماد   نهادی مناس
 اند.ها داشتهسازمان نینمتری نسبت به ا تیرضا ،بحران

بر اساس نتایج حافا  از ساوال افالی تحقیاق مشااهده      
شهرستان  ییروستا یهاسکونتگاه یآورتاب یالگوشود نه  می
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توجه بیشاتری باه ابعااد طبیعای داشاته و       بخش دهدز در ههیا
انی مورد توجه قرار می ریرد و این امر در زمیناه  س   بعد انس

آوری نالبدی دارای بیشترین  تااب -طبیعی، محیطی و فضایی 
و در زمینااه نهااادی، ماادیریتی، اقتوااادی و اجتماااعی دارای   

مخااطرات و  آوری اسات. بار ایان اسااس     نمترین میزان تااب 
 جااد یا ،یطا یمح سات یز یهاا  بیآن سبب باروز آسا   یامدهایپ

 یو شکست سااختارها  یاجتماع یها یناآرام ،نالن یها نهیهز
را در  اتتادثیر  نیا ا تاوان  ی. ما شاوند  یهاا ما   سکونتگاه ینالبد

 ییروساتا  یسکونتگاه آوریتابابعاد مختلف  یداریمجموع ناپا
و بررشات باه    یریپاه  تحم  ةو نحو زانیدر م نه شمار آوردبه

 نیهما  . باه باود خواهاد   رهاراثر یاجتماعات انسان ی اول طیشرا
ماؤثر در   یهاا  از سانجه  یکا ی  منزلا  به یآور امروزه تاب ،تعلّ
 یارتقاا  یمحور برا اجتماع یکردیمخاطرات، رو تیریمد ندیفرا

از  یاشا ن یهاا  یداریا در برابار ناپا  ییاجتماعات روساتا  یآمادر
 ییروستا یها نردن سکونتگاه رتریپه ستیمخاطرات، با هدف ز

 است.
این تحقیق با نتایج پژوهش  بر این اساس، نتایج حاف  از

توان میاساس  نیو بر ا همسو بوده  0211دانفورد و لی در
و  یکیزیف دادهایینه مخاطرات به عنوان رو نتیجه ررفت

روابط  فیاز ط رییناپه ییاند نه بخش جداشده نییتع یاجتماع
  یعیهستند. انثر مخاطرات طب ستیز طیمحمردم و  نیب

 نیاست نه ا یها و جوامعکانم هاییژریای از ومشخوه
 نیمخاطرات شام  روابط ب نی. ادهندیحوادث در آنجا رخ م

 ،یساختار قدرت، قراردادهای اجتماع ،یعیعوام  طب ای روهاین
های اعتقادی و منعک  ننندة نظام ،یهای فرهنگارز 

   ییجوامع روستا یو فرهنگ یماعاجت یاساس هاییژریو
ت آمده پیشنهادهای زیر قاب  توجه است.بر اساس نتایج به دس

 است . 

بخاش   یراهار هیسارما مادیریتی بایساتی    -در بعد نهادی
 یبارا  یو اقادامات  دیا جد ییزااشتغال یبرا یو عموم یخووف

روساتاهای نام جمعیات    به خووص در  ،یکاریناهش فقر و ب
 نیمحروم تر) یاهیاطق حاشنو م ررمت و لهبید  یروستا مانند

 احرایی قرارریرد. (در دستورمناطق 
-یبهداشات  یباه نااربر   ژهیتوجه وفضایی -در بعد نالبدی

تاسی  و تجهیز معابر،  نهیدر زم یخدمات رسان شیافزای ،درمان
ناربریهای خدماتی و سایر امکانات و خدمات رفاهی در دساتور  

 برنامه ریزی قرار ریرد.
 

 

 منابع 

و  آذر آقاسی، طاهره، فرهادی، رامتین، رجایی، مسلم، آزاد، افلی
 آوریتاب و روییسخت بین . رابطه(1314) فر الله شهیدی،

 و ذهنای  جسمی، معلولین مراقبین شغلی فرسودری ابعاد با
نشاریه ساالمت    .افافهان  شهر بهزیستی سازمان چندرانه
 .04-30 ،(0)12،جامعه

 و مهادی  ،پورطااهری  محمد،موسوی، سید عبدالرضا، افتخاری،
 معیشتی تنوع نقش تحلی  .(1313)  راف ، منوچه زاده فرج
 خشکساالی  شارایط  در روساتایی  خانوارهاای  آوریتاب در
 اسااتان خشکسااالی معاارض در مناااطق: مااوردی مطالعاا )

-000 ،(3)1 ،روساتایی  هاای فوالنامه پاژوهش   .(اففهان
031. 

 یآورتااب  یابیا ارز(. 1311 )فرشااد  ی، انبر و رحماان  یعل ،لو یتق
 : دهسااتان چشاامه ساارایردمطالعااه مااو ییاقتواااد روسااتا

 نیناو  یهاا پژوهش یننفران  مل نیدوم .)شهرستان شوط(
نارج،   ،یعا یو منابع طب ستیز طیمح ،ینشاورز یدر مهندس

 .هایشهردار یاریسازمان هم یناربرد یدانشگاه جامع علم

مفهاوم   نیای تب(. 1310) نجماا ، پاور   یرلبرگ و اسامع  ی،نیحس
 .یعا ین  طبسانجش آن در ساوا   یهاا و شاخص یآورتاب
 یو طراحا  یعماران، معماار   یالمللا نیننفران  با  نیدوم
 .ننفران ، دانشگاه یمیدا رخانهیبانکوک، دب ،یشهر

 و اقتوااادی آوریتاااب یابیااارز(. 1310 )محمدرضااا ،ییرضااا
 فوالنامه  دو .یعا یطب ساوان   برابر در شهری جوامع نهادی

 .01-31(، 3)0، بحران تیریمد

 عساگری،  یعلا  ی،علدیسا  بادری،  ،مهدی ،ییلسبو زاده رمضان
 آوریتااب  (.1311ی)مجتب، معووم رییقد و محمدی، سلمان

 زیخ یس هایحوضه در رردشگری نمونه مناطق روستاهای
 :ماوردی  مطالعه شاخوه چند رییرمیتوم رو  اساس بر

 .نالردشات  ساردآبرود  و تنکاابن  لاه ین چشامه  روستاهای
 .11-11(، 1)3 ،رردشگری توسعه و زییر برنامه

سط   نیرابطه ب یبررس(.1310)حسنی، بتول و الجورد ی،زارع
ننفاران    نیدهما  .درآماد  عیبا توز رانیاقتواد ا یآورتاب

 یرشت، دانشگاه آزاد اساالم  ت،یریاقتواد و مد یالملل نیب
 .واحد رشت

 ی،ثاان  ینااظم  و فیشار ، مطاوف  ی،بدری، عل ،محمد ،یسلمان
 برابار  در جامعاه  آوریتاب کردیرو یابیارز .( 1314) نینسر

 داناش  .دماوناد  شهرساتان : مطالعه مورد یعیطب مخاطرات
 .313-421(، 4)0 ،مخاطرات



 211            1311بهار ، 11)سری جدید(، پیاپی  1، شماره پنجمال ریزی توسعه نالبدی، سپژوهشی برنامه –نشریه علمی 

-تااب  آثاار   یتحل(. 1311سواری، مسلم و خسروی پور، بهمن)

 طیشاارا در ییروسااتا یخانوارهااا یزناادر ساار باار یآور
، ریازی فضاایی  برناماه  .وانادره ید شهرساتان  در یخشکسال

1(3)، 11-42. 

 یبررساا (.1311 )طاااهره ، اتیااو ب رضااایعل ی،سااالماالخیشاا
و  یطا یشهر در مقابا  مخااطرات مح   یهامحله یآور تاب

 نیدوما  .شاهر ازناا   1 هیا ناح 0: محله یمورد  زلزله مطالع
 تیپاک با محور یهایفضا و انرژ ن،یزم یالملل نیننگره ب

تهاران،   دار،یا و توساعه پا  ی، نشاورزیعیمنابع طب تیریمد
 .طرح دانش انین شرنت

 ساارمدی، هاااجر و بابااایی، محماادتقیآقا اسااماعی ، فااالحی،
 مدل از استفاده با محیطی آوریتاب میزان . بررسی(1312)

 .11-11(، 31)11 ،شناسی محیط مجله .علیت شبکه
 دجعفریسا ی، داخالقیسا  و یمواطف ی، جعفر ی،موطف ی،طالش
 یآور تااب  یهاا شااخص  یسااز یباوم  و نیتدو(. 1310)

 زرارد یر ناانون : یماورد  مطالعه) زرردیر برابر در ییروستا
 یباد شیفرسا یمل شیهما نیچهارم .(اهواز یشرق جنوب

 و تیریماد  یعلما  انجمان  زد،یا  رردوغباار،  یها طوفان و
 و خشاک  مناطق پژوهشکده - رانیا یابانیب مناطق ننترل

 .زدی دانشگاه یابانیب

 ثاابتی  و ینشادمهر، نازن فر، آدینه، مشکین جالل، آملی، عظیمی
 یآورتاااب   زانیااساانجش م (.1310) نهنمااویی، شااهناز

 .(نیقازو  کیا : منطقه ی)مطالعه مورد یاقتواد -یاجتماع
تهاران،   ن،یناو  یشاهر  یزیرو برنامه تیریمد یننگره مل

 .ننفران  یمیدا رخانهیدب

و  دهیا حم ،محماودی ، مهادی  ،رییجوانش، انبر یعلی، عنابستان
-تاب سط  ییفضا  یتحل(. 1310) محمدرضا، آستانه دربان

 یطا یمح مخااطرات  برابر در ییروستا هایسکونتگاه آوری
 هینشار  .(فااروج  شهرساتان  مرنازی  بخاش : مطالعه مورد)

 .11-31 ،(4)4 ،یطیمح مخاطرات ییفضا  یتحل

 (.1311) رضاا ، زادهعرفاان  ی ومهاد ی، قرباان  ،الیلا  ،پورعوض
-بهاره  یآورتااب  یهاشاخص و ابعاد تدثیر بیضر سنجش

: مطالعاه  ماورد  منطقاه  مرتاع  بیا تخر با مواجه در برداران
 نیاولا  .سامنان  اساتان  ،یامیا م شهرستان ن،ینرد یروستا

 سات یز یهابحران و یعیطب مخاطرات یالمللنیب ننفران 
 انیا ن شارنت   ،یاردب ها،چالش و راهکارها ران،یا یطیمح

 .شهرنرد دانشگاه آب منابع قاتیتحق مرنز دانش، طرح

مفهاوم   نیای تب (.1310 )ساوران ی، و منوچهر یسعد ی،محمد
 شیهماا  نیاولا  .ییروساتا  یبار ناواح   دیا باا تان  یآورتاب
زنجاان،   ،ییایا در علوم جغراف نینو یهایفناور ها وشهیاند

 .دانشگاه زنجان یایرروه جغراف

 (.1310 پاور، مرضایه)   اسامعی   و مبارنی، امیاد  امیر، مدرومی،
 یو اقتوااد  یاجتماع یآورتاب یهامولفه  یو تحل یابیارز

 یشاهر  یزیرو برنامه تیریمد یننگره مل .هیدر شهر اروم
 .ننفران  یمیدا رخانهیتهران، دب ن،ینو

 اساماعیلی، نیلاوفر   و پاانروان، آیلاین   محمادهادی،  نیاا، مهدی
در اجتماعاات   (زلزلاه ) یعیناهش اثرات سوان  طب(. 1311)

حاوزه   :یطالعه موردم یآورتاب نییبا استفاده از تب یشهر
 یشهرسااز  یمعمار یمل شیهما .جنوب شرق شهر مشهد

 .خاوران یسسه آموز  عالؤمشهد، م دار،یپا نیو سرزم
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