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 مقاله پژوهشی
 

 مشمول طرح اسکان مجدد نواحیآوری فردی آوری مکانی و تابرابطه تاب یبررس

 (شرق استان گلستانزده لیسنواحی  :ی)مطالعه مورد
 

 .گنبدلدووسکانشگده  ،یعیو مندبع طب یکانشکده لشدورز یزکاریگروه مرتع و آبخ دریاسادک -1هیاسادکلاد یمحمد نیام 

 .گنبدلدووس، کانشگده گنبدلدووسگروه آمدر کانشگده  دریاسادک -تومدج دیعبدالسع

 .رانیالبرز، لرج، ا یکانشگده عاوم پزشک ،ینیبدل یشندسروانلدرشندس ارشد  -دنییفدطمه محراب

 .رانیمدرس، نور، ا تیکانشگده ترب ،یزکاریآبخ یکلار یکانشدو -مرجدن بهاکه
 

 14/14/1044: تصویب تاریخ         0/14/1044تاریخ بازنگری:         12/8/1044: دریافت تاریخ

 دهیچک

 مشمو  طر  اسکدن مددک کر نواحیآوری فرکی آوری مکدنی و تدببررسی رابطه تدب ،تحقیق ینهدف ا

هد از نوع کاکه آوریجمعاست و از جنبه  یلدربرک ،هدف از جنبه استت له واقع کر شترق استادن گاستادن

سرپرسادن خدنوارهدی مشمو  طر  اسکدن مددک  جدمعه آمدری نیزد. یآیبه شتمدر م یشتیمدیپ یهدپژوهش

. است 1331جد شده کر سد  خدنوار سه روسادی جدبه 134خدنوار کر شتهر جدید فرايی و  1114به تعداک 

( و عیتدم یمالگو ید فرايیاز شتتهر جد چدتد و  خوجار، آق تقه، ی، قپدن ستت اییپدشتتد محاهپنج  روازاین

ن تعداک ییاناخدب شتتدند. جهت تع یبرکارمحدوک( جهت نمونه ییجدجدبه یمالگو لستتنقولدق یروستتاد

 314 تعداک د. بد توجه به فرمو  لولرانیدز محدم نمونه( از فرمو  لولران اسا دکه گرکیپرستشتندمه مورک ن

از  دنیپدستتخگو یفرک یآورتدب ین جهت بررستتیدند. همچنی  پرستتشتتندمه اناخدب گرکیتکم یخدنوار برا

فرکی کر  آوریبررسی وضعیت تدب د.اسا دکه ش دسونیویک –لونور یآورسشندمه تدبپر ییدینستخه اسپدن
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هدی فرکی و زیرمقیدس پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن از شتتدیستتاگی فرکی، زیر مقیدس اعامدک به يریزه

کار ابعدک اقاصتتدکی، هدی مستتاق  نشتتدن کهنده عدم وجوک اخاادف معنینمونه tنادیج آزمون . استتت

 رین کو ماغیبن یهمچن. استتت یمورکبررستتآوری بین کو الگوی تدبمحیطی  -لدلبدیاجامدعی و 

 .دارکنکار وجوک یرابطه معن مورکمطدلعه یکو الگوکر هر مکدنی  یآورو تدب یفرک یآورتدب

 .اسادن گاسادن، دسونیویک –لونور ،یمکدن یآورتدب ،یفرک یآورتدب ،اسکدن مددک :هادواژهیکل

 مقدمه  -1

 عنوانبه شده و افزوکه هدآن تنوع و تعداک بر روز هر روند لهیم شمدر به بشتر یزندگ ندیفرا از یجزئ یعیطب ستوان 

، 1اکگر و همکدران؛ 1331نوجوان و همکدران، ند مامطر  یانستتدن جوامع داریپد توستتعه به  ین جهت کر یاستتدستت چدلش

و  ینتته کانش و تکنولو یر کر زمیاخ یهتتدريم توستتتعتته جوامع کر کهتتهی(. عا2411،   2وتر و همکتتدرانیل؛ 2410

ر یت از سیلدستاه نشتده استت باکه روند، حکد یعیاز تعداک و اثرات حواکث طب تنهدنه، آنهد یشتدن روابط کروندهیچیپ

هدی روسادیی به کلی  سکوناگده (.2411، 3دیپد  و بدهدت؛ 1331پور، یقام تر شتدن اثرات حواکث کارکدهیچیو پ یشتیافزا

پذیری بدلدیی کر برابر مخدطرات محیطی کارند. براین استتتدس بد وقوع هدی ضتتتروری، آستتتی ندرستتتدیی زیرستتتدخت

واچینگر ؛ 1333جع ری و همکدران، م شوکهد وارک میندپذیری بر این سکوناگدههدی جبرانمخدطرات محیطی خستدرت

روستتتادیى،  یهدستتتکوناگده کر جدنى و مدلى ماعدک اثرات و ستتتوان  گوندگون رخداک از پس .(2413، 0و همکدران

 هد ستتکوناگده کر مداخاه چگونگى کر مورک گیر تصتتمیم جماه آن از له کارک قرار پیشتترو  مهمى یهداناخدب

چهدر الگوی  صتتورتبه مداخاه این .(1333نیدستتای و گرلدنی، م استتت هد  بدزستتدز ستتیدستتت اتخدذ و روستتادیى

جدیی ماناقد ( و الگوی تدمیع و اکيدم برای بدزستتدزی روستتادهدی کرجدستتدزی، الگوی توستتعه پیوستتاه، الگوی جدبه

دنی، محمدی استتادکلادیه و خراستتشتتوند مو ید تخری  شتتده کر اثر بروز بادیدی طبیعی کر پیش گرفاه میکیده آستتی 

 (.2411، 1اورونی؛ 1331تقیاو و همکدران، ؛ 1330

هدی اخیر بد توستتعه مرالز بشتتر بوکه و کر ستتد  مورکتوجهستتوان  طبیعی همواره  ترینمهمعنوان یکی از ستتی  به

و  يری گرکک مجمعیای و اقاصتتدکی و نیز افزایش خستتدرات ندشتتی از ستتی ، لزوم توجه بیشتتار به آن احستتدس می

. کگرکیمستویه بد بشتر ايا  تشتدید شده و موج  خسدرات فراوان (. پدیده ستیادب کر تعدمای کو 1311روستادیی، 

اف لشور هدی مخاسی  کر میدن سوان  طبیعی بیشارین خسدرت را به بخشآمده بیدنگر آن استت  به عم هدی بررستی

                                                           
1. Adger et al 

2. Cutter et al 

3. Pal & Bhatia 

4  . Wachinger et al 

5  . Oruonye 
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 ندممکن تقریبدً خطرات و اثرات حذف امد ،گذارکهدی اقاصتتدکی و اجامدعی تيثیر میکر فعدلیت شتتدتبهو  نموکهوارک 

لریمی م جستتتادو لرک اندک انستتتدن و محدوک کانش و مدلی هدیتوان کر محدوکیتامر را می این کلی  استتتت له

هدی آنهد و راهی مهم برای تقویت جوامع بد استتا دکه از فرفیت کر برابر بادید آوریتدب(. 1331فیروزجدیی و همکدران، 

هدی مرتبط بد هدی اخیر بیشتتتار پژوهشکر ستتتد ای له گونهبه ،استتتت مخدطرات اثرات لدهش اهکتدرهدیر از یکی

آوری اجامدع محای تغییر تر تدبمد  جدمع به، پدراکایم خوک را از مد  لدهش تا دت و خستتدرت  مخدطرات و ستتوان

آوری کر برای مقدباه تدب (.1331ولیزاکه و همکدران، ؛ 1331و همکدران،  خدلدی؛ 1330ستتتامدنی و همکدران، ماند کاکه

بد ستتدنحه موضتتوعی فراتر از آمدکگی کر برابر آن استتت و به فدلاورهدی مخاا ی مدنند نوع مرکمی له کر جدمعه زندگی 

ای آور جدمعهیک جدمعه تدب (.2412، 1انیستتایاو بریایش لامبیدر کستتارس استتت، بستتاگی کارک ملنند و مندبعی له کمی

قدکر به مقدومت کر برابر پیدمدهدی بادید استت و همچنین از طریق سدزگدری بد خطرات، میزان  زمدنهم طوربهاستت له 

آور را شتتندستتدیی و راهبرکهدی ایددک این جوامع هدی جوامع تدباند تد ویژگیمحققدن تادش لرکهکهد. آن را لدهش می

کی از ی عنوانبههد آور کر برابر بحرانهدی تدبزیدکی به ستتتدزمدن نستتتبادًتوجه  راًیاخرا معرفی نمدیند. کر همین راستتاد 

آوری را کر بدفت مدیریت تدب (2443م 2کیبروجین و لایدنآوری اجامدعی صتتتورت گرفاه استتتت. اجزای مهم تدب

گیرک و به قرار می مورکاستتا دکهآوری هدی مدیریت خطر ستتی  له کر آنهد تدبیعنی استتاراتژی .اندخطر تعریف لرکه

بدلغ بر  یایگاستتادن بد جمع استتادن .جدی جنگ بد آن تيلید کارندلدهش تيثیر ستتیادب بد رویکرک زندگی بد ستتیادب به

ادن اس یهدروکخدنه ریندپذییجدا یهدیژگیاز و یکیادب یلشتور است. س زیخحدکثه یهداستادن ازجماهن ر  1111113

 یاز اسادن خراسدن شمدل یهداستادن گاسادن و بخش یشترق یکر نواح 1314 مرکاکمدهادب مخرب کر یوقوع ست .استت

  کر یداک ستتیاز تکرار مددک رو یریمنظور جاوگبه .دیگرک ین نواحیکر ا یدکیز دریبستتبدعث بروز تا دت و خستتدرات 

ادهد و م روستیاومار از مح  قدیصتورت محدوک به فواصت  لمار از کو لزکه، اقدام به اناقد  سته روستاد به یمندطق ست

ه و یاستتتادکلاد یمحمد؛ 1334ون، یمناظرد میگرک یفراي منطقه روستتتاد به دزکهیع یتوأم بتد تدم ییجتدن جتدبتهیهمچن

ستد  از اجرای طر  استکدن مددک کر نواحی شترقی استادن گاسادن سندش  11بد گذشتت حدوک  (.1331همکدران، 

زان یستتندش م پژوهشهدف از انددم  رستتد.هدی مشتتمو  طر  ضتتروری به نظر میآوری ستتکوناگدهمیزان تدب

. استتتمحدوک  ییجدع و جدبهیتدم یجوامع مشتتمو  طر  استتکدن مددک کر قدل  کو الگومکدنی و  یفرک یآورتدب

تق استاخراج شتتده و یتتن تحقیا یطور خدص بتترابه یآورتدبمندستت  و مرتبط  یهتتدقدب  ذلر است له شدخص

 :اندفاهقرار گر مورکاسا دکهتر یز دتپدسخ بته ستؤال یآن برا ید لاییو تي ییتتدیو پد یتتیروا یپتتس از بررستت

 بدشند؟یآور متدب یو فرکمکدنی از لحدظ  مورکمطدلعهد جوامع یآ -

                                                           
1. Institute of British Columbia 

2. De Bruijn & Klijn 
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مخااف استتتکدن مددک وجوک  یکر الگوهدمکدنی  یآورو تدب یفرک یآورزان تدبین میب یکارید ارتبدط معنیتآ -

 کارک؟

 مواد و روش -1

 موردمطالعهمنطقه موقعیت  -1-1

تپه کر شرق اسادن هدی لادله و مراوههدیی از شتهرسادناکاری، منطبق بر بخش-ستیدستی نظر از مورکمطدلعه محدوکه

 لر،خوجه چدتد ، طوقه،اطدق، آقروسادی قز  11متدمیع  فرايی. مرالز جمعیای کر تحقیق حدضر شهر استتگاستادن 

قده پدیین قده بدلد و بقلسن، بقکوجی( و سته روسادی قولدق شتیخار و ستیدلر، ست ای،عاید، قپدنقپدن پدشتدیی، لروک،

قده قده پدیین، بقهدی بقلیاومار و فدصاه سدیت 21از مح  روسادهدی قبای  شتهر فرايیبدشتند. بیشتارین فدصتاه می

ت منطقه یموقع 1شتتتک  کر . استتتتی  یک، یک و کو لیاومار لستتتن از مح  روستتتادهدی قبای به ترتبتدلد و قولدق

 .  شده استران و اسادن گاسادن نشدن کاکه یکر ا مورکمطدلعه
 

 
 )منبع: نگارندگان( موردمطالعه یروستاها یریت قرارگیموقع -1شکل 

 

 انجام پژوهش روش -1-1

هدف  یق حدضتتر از جنبهیاستتت. تحق یایو تحا ی ی، توصتتیق لدربرکین تحقیکر ا مورکاستتا دکهق یروش تحق

ن مدنند ايا  ید. بندبرایآیبه شتتتمدر م یشتتتیمدیپ یهدهتد از نوع پژوهشکاکه آوریجمعاستتتت و از جنبته  یلتدربرک

دز یمورک ن یهدپرستشندمه، کاکه از ل  جدمعه تمرلز لرکه و بد استا دکه از ینمونه محدوک یبر رو یشتیمدیپ یهدپژوهش

 1114به تعداک  مشمو  طر  اسکدن مددک یق حدضتر سترپرسادن خدنوارهدیتحق یجدمعه آمدرشتده استت.  یگرکآور

  شهر ی. بد توجه به تشکاست 1331جد شتده کر ستد  جدبه یخدنوار سته روستاد 134و  ید فرايیخدنوار کر شتهر جد
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 اند، کردفاهیگر اسکدن یکدیمحادت جدا از هم کر لندر  صورتبهجد شتده له جدبه یروستاد 11ع یاز تدم ید فرايیجد

 یروستتاد ع( ویتدم یمالگو ید فرايی، خوجار، آق تقه و چدتد  از شتتهر جدی، قپدن ستت اییق پنج محاه پدشتتدین تحقیا

دز یپرستتشتتندمه مورک نن تعداک ییاناخدب شتتدند. جهت تع یبرکارمحدوک( جهت نمونه ییجدجدبه یلستتن مالگوقولدق

کرصد  31ندن ی، ستط  اطمد. بد توجه به فرمو  لولرانیق حدضتر از فرمو  لولران استا دکه گرکیمحدم نمونه( کر تحق

 دند.ی  پرسشندمه اناخدب گرکیتکم یخدنوار برا 314، تعداک 41/4 ی  خطدیو ضر

 یورآپرسشندمه تدب ییدیستپدندن از نستخه ایپدستخگو یفرک یآورتدب یق حدضتر جهت بررستین کر تحقیهمچن

، یپرسش مد  اصا 21دسون برخادف یویلونور و ک یآورتدب ییدینستخه استپدن د.یاستا دکه گرک 1دستونیویک –لونور

 یارگذنمرهشتته کرستتت( یمهم چهدرن صتت ر ملدمادً ندکرستتت( تد یب یکرتیدس لیک مقیه کارک له کر یگو 14 یتنهد کارا

 کر استتت. یشتتار آزموکنیب یآوردنگر تدبیقرار کارک. نمرات بدلدتر ب 04تد  4ن یآزمون بف نمرات ین طیبندبرا .شتتوکیم

 دسون آورکه شده است.یویک -لونور یآورتدب ییدیمربوط به پرسشندمه نسخه اسپدن یهدهیگو 1جدو  
 

 دسونیوید –کونور یآورتاب ییایمربوط به پرسشنامه نسخه اسپان یهاهیگو -1جدول 

 هاهیگو اسیرمقیز فیرد

1 

 یساگیتصور از شد

 توانم خوکم را بد آن سدزگدر لنمیکهد میرخ م یریتغ یوقا

 شم.یندیب یارک چدرهیگیله سر راهم قرار م یزیهر چ یتوانم برایم 2

 .گرکمیبرمهد به حد  اولم یگر سخای، صدمه و کیمدریپس از ب معمولدً  3

0 

 یفرک یهدزهیاعامدک به ير

 نم.یکار آن را هم ببخنده یهدلنم جنبهیم یشوم سعیروبرو م یبد مشکا یوقا

 شوک.یتر شدنم میلندر آمدن بد اسارس بدعث قو 1

 لنم.یکهم و کرست فکر میهسام تمرلزم را از کست نم فشدرتحت یوقا 1

 چون يم، ترس و خشم را لنار  لنم. یندیتوانم احسدسدت ندخوشدیم 1

1 

 نمیر و روابط ایرش مثبت تغیپذ

 دبم.یتوانم به اهدافم کست یوجوک موانع، م ريمبهمعاقدم 

 شوم.یکلسرک نم یراحابهاگر شکست بخورم  3

 کانم.یتواند م یلنم، خوک را فرکینرم م وپندهکست یهد و مشکادت زندگبد چدلش یوقا 14

 

 محقق سدخاه یهداز پرستشندمه مورکمطدلعه یروستادهدمکدنی  یآورتدب یدبیق حدضتر جهت ارزیکر تحق نیهمچن

 به استتاندک بدمحیطی  -لدلبدیو بعد  ی، بعد اقاصتتدکیبعد اجامدع ستته ابادا ه پرستتشتتندمه کریته ید. برایاستتا دکه گر

هد ندمهپرسش .دیق گرکیتدق افکدر بدرش جاستدت کر نیماخصتصت از ینظرخواه زین و ن استاخراجیمحقق یقبا مطدلعدت

و بعد ( 3 مؤل هم ی(، بعد اقاصتتتدکمؤل ه 3م یبعد اجامدع ستتتهق کر یمرتبط بد موضتتتوع تحق یرهدیمشتتتام  بر ماغ

                                                           
1  . Spanish CD-RISC 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=spanish+CD-RISC&sa=X&ved=0ahUKEwi4yJnQ5ZfVAhUKXRoKHYgeA-oQ7xYIHigA&biw=1366&bih=659
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=spanish+CD-RISC&sa=X&ved=0ahUKEwi4yJnQ5ZfVAhUKXRoKHYgeA-oQ7xYIHigA&biw=1366&bih=659
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ز د. پس ایگرک دییتينظران هد بد نظر پدن  ماخصتتصتتدن و صتتدح پرستتشتتندمه یی. روااستتت( مؤل ه 1م محیطیزیستتت

 یدهپرستتتشتتتندمه، بد استتتا دکه روش یهد  کاکهیده تحایم و کر نایص و تنظیمربوط، اقدام به تاخ یهدکاکه آوریجمع

کو  tو آزمون  یاتک نمونه tمرتبط مدنند آزمون  یهدج از آزمونی  نادیمنظور تحابه ق حدضتتتریکر تحق د.یگرک یآمتدر

مورک نظر نرمد   یهداست. قب  از انددم آزموناسا دکه شده  SPSSافزار ط نرمیرستون کر محیمستاق ، آزمون پ یانمونه

 یآورتدب ریت ماغیدنگر تبعیج آزمون بی. نادقرار گرفت مورکستتندشاک یرو ویآزمون شتتدپ بد استتا دکه ازهد بوکن کاکه

 .است نرمد  عیتوز از عیمحدوک و تدم ییجدجدبه یالگو کو کر زندن و مرکان کر یفرک

 نتایج و بحث -3

 جامعه نمونه یهایژگیو -3-1

 یهداز کاکه مخااف استتکدن مددک یالگوکو  یایجمع ین مشتتخصتتدت و پدرامارهدییتع یق حدضتتر برایکر تحق

 13ع یدمت یالگو مورکمطدلعهت ین اسدس از ل  جمعیدن استا دکه شتد. بر ای  شتده توستط روستادئیتکم ندمهپرستش

ن مطا  استتت له یدنگر این امر بیبدستتواک بوکند ا یمورکبررستکرصتتد از افراک  13 کرصتتد زن بوکند. 31کرصتد مرک و 

 محدوک ییجدجدبه یالگو مورکمطدلعهت یقرار کارند. از ل  جمع یت خوبیاز لحدظ ستتتواک کر وضتتتع قیمورکتحقافراک 

 کرصد زن بوکند.  00کرصد مرک و  11

 یفرد یآورتاب -3-1

 -ونورل یآورپرستشندمه تدب ییدیدن از نستخه استپدنیپدستخگو یفرک یآورتدب یحدضتر جهت بررستق یکر تحق

 .شده استارائه  فرکی یآورتدبهدی زیرمقیدس ی یتوص یهدشدخص ،2جدو  کر  د.یاسا دکه گرک دسونیویک
 

 فردی یآورتابهای زیرمقیاس یفیآمار توص یهاشاخص -1 جدول
 اریانحراف مع ن یانگیم اسکان مجدد یالگو ماده

1 
 431/1 13/2 عیتدم یالگو

 111/4 11/2 محدوک ییجدجدبه یالگو

2 
 414/1 13/2 عیتدم یالگو

 130/4 00/2 محدوک ییجدجدبه یالگو

3 
 311/1 30/2 عیتدم یالگو

 243/1 11/1 محدوک ییجدجدبه یالگو

0 
 212/1 31/2 عیتدم یالگو

 303/1 01/2 محدوک ییجدجدبه یالگو

 201/1 31/2 عیتدم یالگو 1
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 اریانحراف مع ن یانگیم اسکان مجدد یالگو ماده

 323/1 01/2 محدوک ییجدجدبه یالگو

1 
 233/1 31/2 عیتدم یالگو

 300/4 01/2 محدوک ییجدجدبه یالگو

1 
 231/1 41/2 عیتدم یالگو

 111/1 23/2 محدوک ییجدجدبه یالگو

1 
 232/1 01/2 عیتدم یالگو

 114/1 01/2 محدوک ییجدجدبه یالگو

3 
 111/1 10/2 عیتدم یالگو

 110/4 41/3 محدوک ییجدجدبه یالگو

14 
 231/1 01/2 عیتدم یالگو

 121/1 01/2 محدوک ییجدجدبه یالگو
 

شهر - اسکدن مددکالگوی وری فرکی کر هر کو آت تدبین موضتوع استت وضتعیدنگر ایب 2جدو  شتمدره ج یناد

 یفرک یساگیدس تصتتور از شدیمقریکر هر سته ز -ی(یجدمالگوی جدبه لستنو روستادی قولدق ع(یمالگوی تدم فرايی

ر ییرش مثبت تغیدس پذیرمقی( و ز1و  1، 1، 0 یهدهیمگو یفرک یهدزهیدس اعامدک به يریر مقی(، ز3و  2، 1 یهدهیتمگو

کار معنی 41/4کاری ن ت دوت کر ستتط  معنییله ا استتتن نظری یدنگی( لمار از م14و  3، 1 یهدهیمن مگویو روابط ا

 .است
 

 ی اسکان مجددالگوسطح تفاوت از حد متوسط در دو  یمعناداربرآورد  -3جدول 

 یداریسطح معن آماره نیانگیاختلاف م نیانگیم اسکان مجدد یالگو شاخص

 یفرک یآورتدب
 44/4 -43/0 -23/4 0141/2 عیتدم یالگو

 44/4 -11/3 -21/4 0011/2 محدوک ییجدجدبه یالگو

 

 مکانی یآورتاب -3-3

 یاقتصاد یآورتاب -3-3-1

کر  یمورکبررستتتبعد  نیاولکارک.  یدکینقش ز یعوام  اقاصتتتدک یعیطب یدیکر برابر باد یآورنتد ارتقد  تدبیکر فرا

ه تعداک یگو 1شدخص اشاغد  مشام  بر  2  ین قامرو از ترلیا .استت یبعد اقاصتدکمکدنی  یآورزان تدبیستندش م

غد  ، اشاولدرلس ، تنوع یت شغای، امنید کر صتورت از کستت کاکن شغ  قبایامکدن لست  شتغ  جدافراک شتدي ، 

 نیتيمه توان یت کرآمد و گوی یه لیگو 2انداز مشتتام  بر و شتتدخص کرآمد و پس یگذارهیش ستترمدیه افزایزندن و گو
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کر  یبعد اقاصتتتدک یهدهیگو یج به کستتتت آمده برایناد 0جدو  استتتت. کر قرار گرفاه یدبیمورک ارزخدنوار  یدزهدیتن

 .  شده استآورکه  مورکمطدلعه یالگوهد
 

 مختلف اسکان مجدد یدر الگوهامکانی  یآورتاب یبعد اقتصاد یهاهیج گوینتا -0جدول 
 اریانحراف مع استاندارد یخطا نیانگیم اسکان مجدد یالگو هیگو شاخص

 اشاغد 

 تعداک افراک شدي 
 43403/1 41114/4 1122/2 عیتدم یالگو

 31431/4 41134/4 11112/2 محدوک ییجدجدبه یالگو

 یت شغایامن
 32112/4 41334/4 1300/2 عیتدم یالگو

 21141/1 43413/4 1113/2 محدوک ییجدجدبه یالگو

 ولدرلس تنوع 
 31131/4 4122/4 3211/3 عیتدم یالگو

 32313/4 41334/4 2313/3 محدوک ییجدجدبه یالگو

 اشاغد  زندن
 11410/1 41211/4 1444/2 عیتدم یالگو

 41310/1 41130/4 2444/2 محدوک ییجدجدبه یالگو

کرآمد و 

 اندازپس

 یگذارهیش سرمدیافزا
 33114/4 41331/4 1122/3 عیتدم یالگو

 31031/4 41302/4 1122/3 محدوک ییجدجدبه یالگو

 ت کرآمدی یل
 34311/4 41131/4 2333/3 عیتدم یالگو

 24211/1 41311/4 1144/3 محدوک ییجدجدبه یالگو

 خدنوار یدزهدین نیتيمتوان 
 32321/4 41111/4 3111/3 عیتدم یالگو

 41131/1 41103/4 1222/3 محدوک ییجدجدبه یالگو

 

 تنوعع، یمحدوک و تدم ییجدجدبه یطر  استتکدن مددک کر کو الگو یتوان اذعدن کاشتتت اجرایهد مدفاهی بر استتدس

ر یسد اشاغد  کرشدخص است له  ین کر حدلیارا به کنبد  کاشاه است.  یق گستارش مشدي  خدمدتیاز طر ولدرلست 

ه ب یتد حدوک یددک مشتتدي  خدمدتیا هرچند. استتتو اشتتاغد  زندن ندموفق  یت شتتغایتعداک افراک شتتدي ، امن یهدهیگو

کارا بوکن  یدز ستترپرستتادن خدنوار برای، نیاهستتاه یهدش تعداک خدنواریددک اشتتاغد  لمک نموکه استتت، امد بد افزایا

، یرامون و عدم وجوک تخصتتص لدفیط پیاشتاغد  کر مح یهدنهیعدم وجوک زمشتار شتده و بد توجه به یب یاستاقاد  مدل

ن طر  یمشتتمولاند. آورکه یخصتتوص تهران و ستتمندن روبزرگ به یکر شتتهرهد یبه مشتتدي  لدرگر ندچدربهجواندن 

 کاشاه است. به کنبد د را یجد یکر نواح یگذارهیش سرمدیروسادهد افزا ییجدمعاقدند جدبهاسکدن مددک 
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 یاجتماع یآورتاب -3-3-1

، یه اجامدعیسرمد یهدشتدخصق یاز طر له استت یاجامدع یآورق حدضتر تدبیکر تحق یمورکبررستبعد  نیکوم

ج یناد 1جدو  کر  قرار گرفاه است. یدبیمورک ارزت یامنو  یاجامدع یهدتیخدمدت و حمدتعاق به مکدن، و  یکلبستاگ

 شده است. ارائه مورکمطدلعههدی بعد اجامدعی کر مندطق هیبه کست آمده برای گو
 

 موردمطالعهدر مناطق مکانی  یآورتاب یبعد اجتماع یهاهیج گوینتا -5جدول 
 شاخص هیگو اسکان مجدد یالگو نیانگیم استاندارد یخطا اریانحراف مع

 عیتدم یالگو 1000/2 41433/4 4111/1
 گر ماعامدک(یهمد یضمدنت مدل

ه یسرمد
 یاجامدع

 محدوک ییجدجدبه یالگو 2133/3 41114/4 42133/1

 عیتدم یالگو 2111/3 41331/4 41211/1
 مانسددم( یگیهمسد یوندهدیپ

 محدوک ییجدجدبه یالگو 0313/3 41111/4 31331/4

 یمشدرلت کر امور جمع عیتدم یالگو 1411/3 41311/4 11101/4
 محدوک ییجدجدبه یالگو 1211/3 41141/4 40111/1 ممشدرلت(

 نهدکمرکم ی  نهدکهدیتشک عیتدم یالگو 1313/3 41141/4 31301/4
 محدوک ییجدجدبه یالگو 2444/3 41313/4 41310/1 (یممشدرلت اجامدع

 عیتدم یالگو 0313/3 41131/4 31102/4
 کر روساد ی  به زندگیتمد

به  یکلبساگ
 مکدن

 محدوک ییجدجدبه یالگو 1300/3 41111/4 13421/4

ش و آرامش کر یاحسدس آسد عیتدم یالگو 1113/3 41134/4 31110/4
 محدوک ییجدجدبه یالگو 1113/3 41333/4 33121/4 روساد

 عیتدم یالگو 1444/2 41211/4 11410/1
 ر روسادهدیجذب مهدجران از سد

 محدوک ییجدجدبه یالگو 2444/2 41130/4 41310/1

 عیتدم یالگو 1111/3 41041/4 12141/1
 ع امکدندتیکر توز یبرابر

خدمدت و 
 یهدتیحمد

 یاجامدع

 محدوک ییجدجدبه یالگو 1111/3 41341/4 11001/1

 عیتدم یالگو 1300/3 41321/4 31341/4
 لدهش احسدس فقر

 محدوک ییجدجدبه یالگو 1111/3 41311/4 31112/4

و  یگسارش امکدندت فرهنگ عیتدم یالگو 1000/3 41230/4 11211/1
 محدوک ییجدجدبه یالگو 0111/3 41333/4  33121/4 یهنر

 عیتدم یالگو 1222/3 41121/4 31111/4
  یبه خدمدت آموزش یکسارس

 محدوک ییجدجدبه یالگو 1000/3 41234/4 31114/4

 عیتدم یالگو 0111/3 41111/4 34144/4
 لدهش ترس و خدطرات مزاحم

 تیامن
 محدوک ییجدجدبه یالگو 0133/3 41121/4 12241/4

 عیتدم یالگو 3313/3 41141/4 42421/1
 یریلدهش جرم و کرگ

 محدوک ییجدجدبه یالگو 3144/3 41321/4 31231/4
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س از پ ید فرايیکر شهر جد یاعامدک اجامدعزان شدخص یمدنگر آن است له یمحدستبه شتده ب یهدنیدنگیم یبررست

وط به مرب مورکبررستتی یهدهین گوین کر بیدنگین میترنیین پدیدفاه استتت. همچنیدهش طر  استتکدن مددک ل یاجرا

و  یط اجامدعیتوان کر عدم وجوک شتتراین موضتتوع را می  ایبدشتتد له کلیر روستتادهد میه جذب مهدجران از ستتدیگو

ر ینشتتدن کهنده بهبوک ستتد جدو  فوقشتتده کر  ارائهج ید جستتادو نموک. نادیجد یهدمندستت  کر ستتکوناگده یاقاصتتدک

  بدشد.یاسکدن مددک م یکر هر کو الگو مورکبررسی یهدهیگو

 یطیمح -یکالبد یآورتاب -3-3-3

ام  ن و مسکن مشیزم شدخص یق بررسیطر ن قامرو ازیاست. ا یطیو مح یلدلبدبعد  مورکبررستین بعد یستوم

ر ن، نظم کیش ارزش زمیبدز و امن، افزا یبه فضتتد یمد و منظر، کستتارستتیت ستتی یاستتاحکدم مستتدلن، له یگو 1بر 

 یهدهیگو یبه کست آمده برا جیناد 1جدو  قرار گرفاه است. کر  یدبیمورک ارز ی  نشدن اراضیرخو ت وستدزستدخت

 آورکه شده است.  مورکمطدلعه یکر الگوهد یطیو مح یلدلبدبعد 
 

 مختلف اسکان مجدد یالگوهادر مکانی  یآورتابمحیطی  -کالبدیبعد  یهاهیج گوینتا -2جدول 
 اریانحراف مع استاندارد یخطا نیانگیم اسکان مجدد یالگو هیگو شاخص

 ن و مسکنیزم

 مسدلناساحکدم 
 14143/1 41241/4 1411/3 عیتدم یالگو

 31111/4 41202/4 1444/3 محدوک ییجدجدبه یالگو

 مد و منظریت سی یل
 43103/1 41114/4 1111/3 عیتدم یالگو

 32243/4 1113/4 1300/3 محدوک ییجدجدبه یالگو

 بدز و امن یبه فضد یکسارس
 44142/1 41031/4 133/0 عیتدم یالگو

 13010/1 41013/4 2111/3 محدوک ییجدجدبه یالگو

 نیش ارزش زمیافزا
 41111/1 41141/4 11/3 عیتدم یالگو

 43311/1 41111/4 3211/3 محدوک ییجدجدبه یالگو

 وسدزسدختنظم کر 
 43403/1 41114/4 112/3 عیتدم یالگو

 42311/1 41121/4 1310/3 محدوک ییجدجدبه یالگو

 ینشدن اراض  یتخر
 4111/1 41433/4 1000/2 عیتدم یالگو

 42133/1 41114/4 2133/3 محدوک ییجدجدبه یالگو

 

 یهدهیون گیدنگین مین و لماریشتتتاریب یطیو مح یلدلبدت بعد یوضتتتع یطور لاشتتتوک، بهیچنتدنچته مادحظه م

ع یتدم یوکر الگ ی  نشدن اراضیرخه تیبدز و امن و گو یبه فضتد یه کستارستی  مربوط کو گویبه ترت مورکبررستی

ادف دنگر وجوک اخایب مورکمطدلعه یالگوهد یاتک نمونه یآزمون ت وتحای تدزیهج حدصتتت  از ینادن یهمچن بدشتتتد.یم

دشد. بیم محیطی -لدلبدی ، ی، اقاصدکیابعدک اجامدع یع کر تمدمیتدم یکرصتد کر الگو 31ندن یکار کر ستط  اطمیمعن



 131                    ....               یفرک آوریو تدب یمکدن آوریتدب ۀبررسی رابط                                     کهمیدز سد 

     

حدوک کر م ییجدجدبه یکار کر الگویدنگر وجوک اخاادف معنیب یاتتک نمونه یآزمون ت وتحایت تدزیتهج یناتد یاز طرف

 یکارینشتتدنگر عدم معن قیتحق یهددفاهیبدشتتد. یکرصتتد م 31ندن یکر ستتط  اطم محیطی -و لدلبدی یابعدک اجامدع

 (.  1جدو  بدشد میم یکر بعد اقاصدک( 3م ین نظریدنگیاز ممحدوک  ییجدجدبه یالگو
 

 مختلف اسکان مجدد یالگوها مکانی در یآورتاب متوسط حد از تفاوتآزمون تی در ارتباط با  -1جدول 
اسکان مجدد یالگو بعد نیانگیم  نیانگیاختلاف م   T یداریسطح معن  

یاقاصدک  
عیتدم یالگو  11/2 213/4 22/3 440/4 

محدوک ییجدجدبه یالگو  30/2 41/4 00/4 12/4 

یاجامدع  
عیتدم یالگو  01/3 141/4 12/14 44/4 

محدوک ییجدجدبه یالگو  30/3 0111/4 11/1 44/4 

محیطی -لدلبدی  
عیتدم یالگو  14/3 011/4 34/1 44/4 

محدوک ییجدجدبه یالگو  12/3 032/4 11/1 44/4 

 

و  ی، اجامدعیکار ابعدک اقاصتتتدکیوجوک اخاادف معنعدم مستتتاق  نشتتتدن کهنده  یهدنمونه tج آزمون ین نادیهمچن

 (.1جدو  م بدشدمی مورکبررسی ین کو الگویب یآورتدب محیطیزیست

 

 ییجاع و جابهیتجم یدر دو الگوآوری ابعاد مختلف تابسه یآزمون تی مستقل در ارتباط با مقا -8جدول 
اسکان مجدد یالگو بعد یداریسطح معن T اریانحراف مع نیانگیم نمونهتعداد    

 یاقاصدک
عیتدم یالگو  110 22/3 1011/4 

31/1 41/4 
محدوک ییجدجدبه یالگو  01 41/3 1131/4 

 یاجامدع
عیتدم یالگو  110 14/3 1413/4 

11/1 43/4 
محدوک ییجدجدبه یالگو  01 01/3 0231/4 

محیطی -لدلبدی  
 1130/4 02/3 110 الگوی تدمیع

111/4- 11/4 
محدوک ییجدجدبه یالگو  01 00/3 1302/4 

 

 مکانیو  یفرد یآوررابطه تاب یبررس -3-0

 جدیی محدوک بد استا دکه از همبساگیآوری فرکی و مکدنی کر کو الگوی تدمیع و جدبههمچنین بررستی رابطه تدب

 جدو کر  .دارکنوجوک  آوری فرکی و مکدنیی بین تدبکاررابطه معنی مورکمطدلعهپیرستون نشتتدن کاک کر هر کو الگوی 

 ییجدهو جدب عیتدم یالگو یفرک یآورو تدبمکدنی  یآورر تتدبین کو ماغیرستتتون بیپ یج آزمون همبستتتاگیناتد 3

 شده است.  ارائهمحدوک 
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 موردمطالعهی هامکانی در الگو یآورو تاب یفرد یآورن تابیرسون بیب همبستگی پیضر -9جدول 

 داریسطح معنی ضریب همبستگی پیرسون تعداد آزمودنی الگو

 110/4 431/4 121111 الگوی تدمیع

 011/4 -411/4 121111 جدیی محدوکالگوی جدبه
 

 بندیجمع -0

ت ااز مخدطرات و هم به ع یعی  کامنته وستتتیتهم بته کل» یاگستتتارکه یهتدستتتکیبتد ر یامروزه جوامع بشتتتر

ن وجوک انسد یهساند له همواره کر زندگ یدتید واقعیادب ،گریک یهساند. از سو مواجه« شتدنچندگدنه یهدیریپذ یآست

جهدن  مخااف نقدط کر یعیطب یدیباد بروزستتت. یاز آن ن یریوگاله کارک قدکر به ج ییبشتتر بد تمدم تواند حد نیبدا ؛کارند

 یورآدن تدبین می  شتتتوک. کر ایتبد یدفانیکستتتتک چدلش کرازمدت امد یتر نموکن مندطق به منیده تد ایموج  گرک

اهداف  ازجماه(. 11، 1331زاکه و همکدران، یآن استتتت مول یهدتیت جوامع بد استتتا دکه از فرفیتتقو یمهم برا یراه

خه از نس یفرک یآوربدشد. جهت سندش تدبیم مورکمطدلعهجوامع  یو فرکمکدنی  یآورتدب یدبیق حدضتر ارزیتحق

ر هر کو ک مورکمطدلعهافراک  دنگر آن استتتیبج یناد د،یدستتون استتا دکه گرکیویک -لونور یآورستتندش تدب ییدیاستتپدن

 هدیآموزش مهدرت نیدزمندافراک مشتتمو  طر  استتکدن مددک  ،کر وضتتعیت فعای ند.آور نیستتاتدب مورکمطدلعه یالگو

 هدی اشاغد  وایددک امکدندت رفدهی و گستارش فرفیتو همچنین  ح  مستئاه، مدیریت استارس و ... ازجماهزندگی 

 ..گرکک..هدی اجامدعی و ندهنددریاعایدک،  ، از قبی ای ندلدرآمدهدی مقدباهاسا دکه از سبک بدشند تد مدنعمیسرگرمی 

دنگر یبز ین مورکمطدلعه یالگوهدمکدنی  یآورزان تدبیم یاتک نمونه یآزمون ت وتحای تدزیتهج حتدصتتت  از یناتد

 -لدلبدیو  ی، اقاصتتدکیابعدک اجامدع یع کر تمدمیتدم یکرصتتد کر الگو 31ندن یکار کر ستتط  اطمیوجوک اخاادف معن

 یگوکار کر الیدنگر وجوک اخاادف معنیب یاتتک نمونته یآزمون ت وتحایت تدزیتهج یناتد یبتدشتتتد. از طرفیم محیطی

هد نشدنگر دفاهین یبدشد. همچنیکرصتد م 31ندن یکر ستط  اطم محیطی -لدلبدیو  یمحدوک کر ابعدک اجامدع ییجدجدبه

 tنادیج آزمون  بدشتتتد.یپنج کرصتتتد م یکر ستتتط  خطد یمحدوک کر بعد اقاصتتتدک ییجدجدبه یالگو یکاریعدم معن

بین  آوریمحیطی تدب -کار ابعدک اقاصدکی، اجامدعی و لدلبدیهدی مستاق  نشتدن کهنده عدم وجوک اخاادف معنینمونه

ارا لدم  ک صورتبهآوری مکدنی را هدی تدبویژگی ،هدی جدیدنادیج نشدن کاک مکدن .بدشتدمی مورکبررستیکو الگوی 

بدشتتد یتر از میدنگین نظری مپدیین ولدرلستت گویه تنوع  جزبههدی شتتدخص اشتتاغد  ند. میدنگین تمدمی گویهنیستتا

ممیدنگین لای این شتتدخص مهم کر هر کو الگو لمار از میدنگین نظری محدستتبه شتتده استتت(. ايا  پدستتخگویدن 

ه بروز پدید له این کر حدلی است ؛کانندیماز مح  ستکونت قبای خوک  ترمندست هد کر مکدن جدید را استاحکدم خدنه

رکه مکدن را محام  لاین هدی جدید برای افراک اسکدن یدفاه کر احامد  وقوع بحران ،ت مندطقی از شهر فرايیسونشتفر

هدی ش، چدلهدی شغای سدلنینبد فعدلیت راساد نبوکن معمدری مسدلن جدیداستت. مستدحت پدیین مستدلن کر لندر هم
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 و اههدی گذشاستت. احستدس تعاق مکدن به سکوناگده روحی و روانی را جمعیت استکدن مددک یدفاه به کنبد  کاشتاه

ن آزموج ین براستتدس نادیهمچن. بوکه استتت مؤثر افراک آوریکور شتتدن از ستتدخادر زندگی روستتاد نیز کر لدهش تدب

 یو الگوکر هر کمکدنی  یآورو تدب یفرک یآورتدب رین کو ماغیله ب لرک یریگدهیتوان نایمهمبستتتاگی پیرستتتون 

وجوک بد عدم توان میآوری مکدنی را آوری فرکی و تدبعتدم ارتبدط تدب .دارکنتکار وجوک یرابطته معن مورکمطتدلعته

 .مرتبط کانست مورکمطدلعههدی هدی قبای اساقرار نمونههدی مطاوب مکدن جدید نسبت به مکدنتوان

ستتتی  و زلزله بد توجه به شتتترایط محیطی و جغرافیدیی لشتتتور همواره مندر به  ازجماهوقوع مختدطرات طبیعی 

جدری و حدلم  یهدنگرشگرکیده است و این کر حدلی است له  یاگستارکهجدی مدلی و تا دت انستدنی  یهد یآست

 آنکهحد لدلبدی توجه کارند و  یهدیریپذ یآستتتبر متدیریتت بحران عمتدتتدً بر مدیریت ان عدلی بحران و ید لدهش 

رات هدی انستتدنی کر برابر مخدطآوری ستتکوناگدهتواند نقش بستتیدر مؤثری بر میزان تدباجامدعی می یهدنهیزمتقویت 

یزان و رآوری امری آموخانی و الاستدبی است، لدزم است برندمهبد توجه به این موضتوع له تدب .زا کاشتاه بدشتدبحران

 هدی جدید کر نظر گیرند.آور شدن افراک کر مکدنموضوع، تمهیداتی برای تدبهدی مرتبط ضمن توجه به این سدزمدن
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 کتابنامه

ارزیدبی لدرایی الگوهدی استتتکدن مددک کر ارتقدی . 1331 ؛، عای؛ آفاتدب، احمدمدنونی توتتدختدنته ؛قیاو، عای البرت

ریزی پژوهش و برندمهزکه ممطدلعۀ مورکی: شتتهرستتادن ورزقدن(. هدی لی ی زندگی کر روستتادهدی زلزلهشتتدخص

  .11تد  1. ص حدت 2. شمدره 1. کوره روسادیی
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488369 

هدی لایدی مؤثر کر ارتقد  شتتندستتدیی و تحای  پیشتتران .1333؛ شتتدیدن، حمید؛ بدتقوی ستترابی، همدجع ری، فهیمه؛ 

 هدی روسادیی شهرسادنهدی روستادیی کر برابر مخدطرات محیطی ممطدلعه مورکی: ستکوناگدهآوری ستکوناگدهتدب

  .144تد  11. صص 1، شمدره 3. سد  جغرافید و مخدطرات محیطیفریمدن(. 
https://dx.doi.org/10.22067/geo.v9i1.86846 

سندش و ارزیدبی میزان تدب آوری مندطق شهری کر برابر  .1331؛ ؛ فرهمند، قدسم؛ قهروکی تدلی، منیژهخدلدی، شهریدر

 .11تد  1. صص 2، شمدره 1. سد  توسعه پدیدار محیط جغرافیدیی ی ممطدلعه مورکی: شهر ارومیه(.شهر یهدادبیس
 https://dx.doi.org/10.52547/sdge.2.3.169 

آوری جدمعه ارزیدبی رویکرک تدب .1330؛ ؛ لدفمی ثدنی عطداله، نسرین؛ مطوف، شریف؛ بدری، سیدعایسامدنی، محمد

. صص 0. شتتمدره 2. کوره مدیریت مخدطرات محیطی: شتهرستادن کمدوند(. مورکمطدلعهکر برابر مخدطرات طبیعی م

  .020تد  333
https://dx.doi.org/10.22059/jhsci.2015.58266 

برآورک ستتی  کر حوزه آبخیز زرینگ  گرگدن. پندمین همدیش مای عاوم و  .1311؛ حییروستتادیی، ی ؛يری ، معصتتومه

 .1-1مهندسی آبخیزکاری ایران ممدیریت پدیدار بادیدی طبیعی(. صص 
 https://civilica.com/doc/87079/ 

فصتتاندمه الماای. ای بینهدی منطقهمدیریت بادیدی طبیعی کر جمهوری استتادمی ایران و همکدری .1331؛ پور، آرزوقای
  .11-13. صص 14. شمدره سیدست سد  سوم

http://ensani.ir/file/download/article/20161213114306-10070-53.pdf 
ری گیپذیری سی  بد اسا دکه از روش تصمیمبندی ریسکپهنه .1331؛ ، ندمهنیسدنی سدمدنی، محمد؛ لریمی فیروزجدیی

رافیدی هدی جغپژوهش. شدفر ممطدلعه مورکی: حوضه آبخیز نکدروک( -چند معیدره مبانی بر اسادلد  شهوکی کمپسار
  .130تد  111. صص 1. شمدره 14کوره  .طبیعی

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=463037 
 نواحی کر ستترمدیۀاجامدعی و مددک رابطۀاستتکدن بررستتی .1330؛ محمدی استتادکلادیه، امین؛ خراستتدنی، محمد امین

فضدیی  ریزیبرندمه پژوهشی -فصاندمۀ عامیزکه شرق اسادن گاسادن(. روستادیی ممطدلعۀ مورکی روستادهدی ستی 
 .140-11، صص 11، پیدپی 3 شمدره ،1 کوره مجغرافید(.
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ارزیدبی  .1331؛ امین؛ مطیعی لنگروکی، ستید حسن؛ رضوانی، محمدرضد؛ قدیری معصوم، مدابیمحمدی استادکلادیه، 

د جاثرات الگوهدی راهبرک استتکدن مددک پس از بادیدی طبیعی بر لی یت زندگی مروستتادیی مورک: روستتادهدی جدبه

 . 11تد  31صص  .0شمدره  .مداه جغرافید و مخدطرات محیطی .شده شرق اسادن گاسادن(
https://dx.doi.org/10.22067/geo.v1i4.19912 

شرق  1310هدی روسادیی کر برندمه بدزسدزی پس از سی  جدیی ستکوناگدهبررستی فرآیند جدبه .1334؛ مناظریون، مریم

 سدنحه، کانشگده شهید بهشای. ندمه لدرشندسی ارشد بدزسدزی پس ازاسادن گاسادن. پدیدن

هدی مدیریت سوان  طبیعی بد بررسی مد  .1331؛ نوجوان، مهدی؛ صتدلحی، استمدعی ؛ امیدوار، بدبک؛ فریدکی، شهرزاک

 . 11-1. صص فصاندمه عاوم و تکنولو ی محیط زیستاسا دکه از م دهیم تحای  مضمون. 

https://dx.doi.org/10.30495/jest.2021.9658. 

ارزیدبى پیدمدهد  ندشى از تدمیع سکوناگدهد  روسادیى ممطدلعه  .1333؛ نیدستای، معصتومه؛ گرلدنی، ستید امیر حسین

 .11تد  11. صص 01، شمدره 10مورک : طر  تدمیع روسادهد  شرق اسادن گاسادن(. هویت شهر. سد  

ارزیدبی پیدمدهدی ندشی از تدمیع سکوناگد هدی روسادیی ممطدلعه مورکی: طر  تدمیع  .1333؛ گرلدنی، س ؛نیدسای، م 

 .11-11 .(01م10 .هویت شهرروسادهدی شرق اسادن گاسادن(. 

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=501085. 

، ایددک 2411-2441هدی چدرچوب لدری هیوگو برای ستتتد  .1331؛ زاکه، زهره؛ رحمتدنی، مریم؛ میرطتدهری، میدمولی

هد، قدب  کستارستی کر آکرس اینارنای ستدیت پری ونشن وب ماعاق آوری ما  و جوامع محای کر برابر بحرانتدب

 .  UNISDR به 

https://civilica.com/doc/560136/. 
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