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 1  انیاحمد حجار

 چکیده 

ٞبي ٔقيكتي ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾتبيي زٞؿتبٖ حٛٔٝ رٙٛثي زض قطايظ ذكىؿبِي ا٘زبْ ٌطفت. ايٗ پػٚٞف پػٚٞف حبضط ثب ٞسف ٔسِؿبظي ؾطٔبيٝ
ؿتبٖ حٛٔٝ ٞب پيٕبيكي اؾت. ربٔقٝ آٔبضي پػٚٞف ؾطپطؾتبٖ ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾتبيي زٞآٚضي زازٜاظ ِحبػ ٞسف وبضثطزي ٚ اظ ِحبػ چٍٍٛ٘ي رٕـ

٘فط ٔحبؾجٝ ٌطزيس. ثٝ  339ي آٔبضي ٔٛضٌبٖ، حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ -وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ رسَٚ وطرؿي (N;2894)رٙٛثي قٟطؾتبٖ اؾالْ آثبز غطة ثٛز٘س 
ٚٞف، زض ايٗ پػٔٛضز اؾتفبزٜ  يتحّيّ ةچبضچٛ اي اؾتفبزٜ ٌطزيس.ٌيطي چٙس ٔطحّٝٞب زض ايٗ پػٚٞف، اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝٔٙؾٛض زؾتيبثي ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ضٚايي وٝ ثٛز ؾبذتٝ ٔحمك پطؾكٙبٔٝ پػٚٞف ثٛز. ثطاي ٔسِؿبظي ٘يع اظ ضٚـ ٔقبزالت ؾبذتبضي ثٟطٜ ٌطفتٝ قس. ثعاضٔقيكت پبيساض  ةچبضچٛ
 وُ پبيبيي. قس تأييس ٔطحّٝ چٙس زض الظْ انالحبت ا٘زبْ اظ پؽ ٚ  زا٘كٍبٜ وبضقٙبؾبٖ ٚ اؾتبزاٖ انالحي ٘ؾط ثب پطؾكٙبٔٝ ٔحتٛايي ٚ نٛضي

 چٟبض ٔسَ ٘يع ٚ ؾطٔبيٝ ٞبي ٔقيكتي ثط ٌيطي ا٘ساظٜ ٔسَ چٟبض ٞط  قسٜ ٌيطي ا٘ساظٜ افتجبض وٝ زٞس ٔي ٘كبٖ ٘تبيذ .اؾت 778/0 ثطاثط پطؾكٙبٔٝ
 ،45/0 ٔيعاٖ ثٝ عجيقي قبذم ،64/0 ٔيعاٖ ثٝ ا٘ؿب٘ي قبذم ٟ٘بيت زض. ثبقس ٔي لجَٛ لبثُ ؾطٔبيٝ ٔقيكتي ثطضؾي ثطاي زْٚ ٔطتجٝ فبّٔي

 آٔسٜ ثسؾت تبحيط ٕٞچٙيٗ ضطيت. زاقت تأحيط ؾطٔبيٝ ٔقيكتي ثط 23/0 ٔيعاٖ ثٝ تأحيط وٕتطيٗ ثب ارتٕبفي قبذم ٚ 37/0 ٔيعاٖ ثٝ ٔبِي مقبذ
 زاضز. ٔقيكتي ٞبي ؾطٔبيٝ ثط ذكىؿبِي ٔؿتميٓ غيط ضاثغٝ قست اظ ٘كبٖ وٝ ثبقس ٔي -72/0 ذكىؿبِي ٔتغيط ٚ ٔقيكتي ؾطٔبيٝ ٞبي  ثيٗ
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 مقدمه

ٞبي الّيٕي ثٝ ٚيػٜ ذكىؿبِي ٔغطح اؾت. ي ٔسيطيت پسيسٜوٝ أطٚظٜ زض ظٔيٙٝاؾت ٞبيي ىطزيضٚتطيٗ ٔقيكت پبيساض اظ رّٕٝ ٟٔٓ
-ٞبيف زض ٔٛارٟٝ ثب تالعٕبت ٚ فكبضٞب زض عَٛ ظٔبٖ تقطيف ٔيٞب ٚ ؽطفيتٔقيكت پبيساض تٛا٘بيي يه ٚاحس ارتٕبفي زض اضتمبء زاضايي

ثيٙي، ثٟجٛز زض ٔٛارٟٝ ثب تغييط ٚ ٔؿبئُ غيطلبثُ پيف (. ٞسف ضٚيىطز ٔقيكت پبيساض افعايف تٛا٘بيي13: 1395قٛز )انغطي ؾطاؾىب٘طٚز، 
زض  ٌؿتطزٜ ثغٛض ثبقس. ٔقيكتٞبي ايٕٗ ٔيجىٝٞب ٚ فكبضٞبي ذبضري اظ عطيك فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ قفساِت ٚ افعايف پبيساضي ثب وبٞف تٙف

 فمظ ٘ٝ ٚ) ظ٘سٌي ٌصضاٖ ٚؾبيُ ٚ اثعاضٞب ذّك ٚ تِٛيس زض يب وٙٙسٔي اؾتفبزٜ آٟ٘ب اظ ٔطزْ وٝ اؾت ٔرتّفي فٙبنط ٚ ارعا ٕٞٝ ثطٌيط٘سٜ
 ٚ ٞب، فكبضٞبتٙف ثطاثط زض وٝ ثٛز ذٛاٞس پبيساض ظٔب٘ي ٔقيكت ثٙبثطايٗ. پصيط٘سٔي تبحيط آٟ٘ب اظ ذٛز ٚ ذب٘ٛازٜ ذٛز ثطاي( زضآٔسظا ٞبيفقبِيت
 پبيٝ عجيقي ٔٙبثـ تضقيف اظ آيٙسٜ ٚ حبَ ٞب زضزاضائي ٚ ٞبتٛا٘بيي افعايف يب حفؼ ثب ٕٞچٙيٗ ٚ وٙس؛ ثبظيبثي ضا ذٛز ٚ ٔمبثّٝ ٞبتىب٘ٝ

 . قٛز پيكٍيطي
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 وٝ ٘تبيزي ٌيط٘س،اذتيبض ٔي زض ٔقبـ أطاض ثطاي وٝ ٞبيياؾتطاتػي افطاز فميط، ٞبيؾطٔبيٝ ٚضقيت قٙبذت پبيساض ٔقيكت زض ضٚيىطز
 فميط لكط ذهٛل ثٝ افطاز ٔقيكت اظ رعء اؾبؾي ٞبؾطٔبيٝ. اؾت اؾبؾي وٙٙس،ٔي فقبِيت آٖ زض پصيطي وٝآؾيت ثؿتط ٚ ٞؿتٙس ذٛاؾتبض

(. زض 92: 1391پٛض ٚ ويٛٔطث،يبثٙس )رٕقٝزؾت  قبٖقسٜ اٞساف تقطيف ثٝ تب ٞؿتٙس ٔتفبٚت ٞبيؾطٔبيٝ ايٗ ٘يبظٔٙس ثبقٙس ٚ ٔطزْٔي
ضٚز. ٔي ثٙيبزي ثٝ قٕبض فٛأّي ٔحّي فميط رٛأـ ثطاي ٚ زٞسٔي قىُ پبيساض ضا ٔقيكت ٔطوعي يٞؿتٝ ٔقيكت، ٞبيؾطٔبيٝ ٚالـ،

 يالظٔٝ آٟ٘ب ثٟجٛز اؾت وٝ ٔبِي ٚ فيعيىي ارتٕبفي، ا٘ؿب٘ي، يانّي ؾطٔبيٝ يچٟبض ٔؤِفٝ قبُٔ ضٚؾتبيي، پبيساض ٔقيكت اٍِٛٞبي
 ثسٖٚ ضٚؾتبيي، پبيساض ٔقيكت ثٝ زيٍط، زؾتيبثي (. ثٝ ثيب150ٖ: 1394ظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ، قٛز )فجساِٝتّمي ٔي پبيساض ٔقيكت ثٝ زؾتيبثي

 ٔقيكت يثطضؾ تٛؾقٝ زضحبَ رٛأـ زض ذهٛنب أطٚظٜ ايٙىٝ فٙبيت ثط ثبقس. ثبٕ٘ي پصيطأىبٖ ضٚؾتبٞب زض ٔقيكت ٞبيثٝ ؾطٔبيٝ تٛرٝ
 ثقس اظ ثٛيػٜ ضا ؾبوٙيٗ ضٚؾتبيي ٔقيكتي ٞبيقيٜٛ وٝ ٔغبِقبتي ا٘زبْ اؾت، ثطذٛضزاض ايٚيػٜ إٞيت ضٚؾتبيي اظ تٛؾقٝ ثقس اظ ذب٘ٛاضٞب
 ٔٙؾٛض، ثسيٗ ضٚز. ِصأجطٞٗ ثٝ قٕبض ٔي ضطٚضي ٕ٘بيس، ذكىؿبِي تحّيُ لجيُ اظ پصيطيآؾيت فٛأُ ثب ٔٛارٟٝ ٔٛالـ زض ٚ پبيساضي

ذكىؿبِي ثٝ ارطا زضآٔس تب  قطايظ قٟطؾتبٖ حٛٔٝ رٙٛثي زض ضٚؾتبيي ذب٘ٛاضٞبي ٔقيكتي ٞبيؾطٔبيٝ ٞسف، ٔسِؿبظي ثب حبضط ٞفپػٚ
 تطي اظ پبيساضي ٚضقيت ٔقيتكي آ٘بٖ زؾت يبفت. ٌطايب٘ٝتط ٚ ٚالـثتٛاٖ ثٝ زضن فٕيك

 اظ ٞطيه زض پبيساض ٘ؿجتب ا٘حطاف. اؾت ٔٙغمٝ آٖ ٞٛاي ٚضـ وٙٙسٜٔكرم ٞبيوٕيت ٔتٛؾظ حبِت ٔٙغمٝ، يه ٚٞٛايآة يب الّيٓ
 تغييطات ثٟتط، فجبضت ثٝ (.114: 1394 ٕٞىبضاٖ، ٚ ذبِمي)زاقت  ذٛاٞس پي زض ضا الّيٓ تغييط ٔحُ، يه زض غبِت قطايظ اظ الّيٕي فٙبنط

. زاض٘س اؾتٕطاض( زٞٝ چٙس ٔقٕٛال) ٔست عٛال٘ي زٚضٜ يه ثطاي وٝ ٚٞٛاييآة قطايظ زض آٔبضي ٞبيتغييطپصيطي اظ اؾت فجبضت الّيٕي،
-ثرف ٕٞٝ ثط آيٙسٜ زض تغييطات ايٗ وٝ زاضز ٚرٛز احتٕبَ ايٗ ٚ قٛزٔي احؿبؼ رٛأـ ؾٛي اظ ٕٞٛاضٜ الّيٓ، زض تغييطاتي چٙيٗ تبحيطات

 ذغطات اظ ا٘ٛافي ايزبز ٚ ٔكىالت تكسيس ثبفج وٙس،ٔي تحٕيُ ثكطيت ضفبٜ ثط الّيٕي تغييطات وٝ تٟسيساتي. ثبقس احطٌصاض رٛأـ ٞبي
  (.16: 1399 فطز، ٔمسْ ٞٛقٕٙساٖ)قٛز ٔي تٛؾقٝ زضحبَ وكٛضٞبي ٔطزْ ثطاي ٚيػٜ ثٝ رسيس

پصيط اظ الّيٓ اؾت. اي ٘طٔبَ ٚ ثطٌكتظاي تغييطات الّيٕي، ٚلٛؿ ذكىؿبِي اؾت. ذكىؿبِي ٌٛ٘ٝيىي اظ تبحيطات لبثُ تٛرٝ ٚ تٙف
تٛا٘س اظ يه ٔٙغمٝ ثٝ ٔطعٛة ٘يع ثٛلٛؿ ثپيٛ٘سز، ٔكرهبت آٖ ٔياحي حتي ٘ٛاحي ٔطعٛة ٚ ٘يٕٝايٗ پسيسٜ ٕٔىٗ اؾت زض تٕبٔي ٘ٛ

تط اظ اي ثبضـ ثٝ پبييٗافتس وٝ ثٝ عٛض لبثُ ٔالحؾٝ(. ايٗ پسيسٜ ٍٞٙبٔي اتفبق ٔي7: 1395ٔٙغمٝ زيٍط ثؿيبض ٔتفبٚت ثبقس )اؾساِٟي، 
ٌيط٘س وٝ ثٝ ذكىؿبِي ضا ٔقَّٛ يه زٚضٜ قطايظ ذكه غيطفبزي زض ٘ؾط ٔي(. 148: 2018حس ٘طٔبَ ثطؾس )ٔٛوطري ٚ ٕٞىبضاٖ، 

(. 130: 2018ي وبفي زٚاْ زاقتٝ ٚ ٔٙزط ثٝ ايزبز فسْ تقبزَ زض ٚضقيت ٞيسضِٚٛغي يه ٔٙغمٝ ذبل ٌطزز )ٔبضيب٘ٛ ٚ ٕٞىبضاٖ، ا٘ساظٜ
، ارتٕبفي ٚ التهبزي زض وكٛضٞبي زض حبَ ٔحيغيعجك ٔغبِقبت نٛضت ٌطفتٝ ذكىؿبِي، آحبض ٌؿتطزٜ ٚ ٔرطثي ثط فٛأُ ظيؿت

تٛؾقٝ ٚ ثرهٛل ٔٙبعك ضٚؾتبيي ايٗ وكٛضٞب وٝ وبٖ٘ٛ تٕطوع فمطا اؾت، زض ثطزاقتٝ اؾت. ثطاؾبؼ ٌعاضـ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس، ايطاٖ 
ٔٙفي آٖ ٘يع ثط وكٛض رٟبٖ اؾت وٝ ثب ٔؿئّٝ ذكىؿبِي ٔٛارٝ اؾت ٚ ثٝ زِيُ اضتجبط تٍٙبتًٙ ضٚؾتب ثب وكبٚضظي، پيبٔسٞبي  31رع 

قٛز. ذكىؿبِي فالٜٚ ثط وبٞف وٕيت ٚ ويفيت تِٛيسات ٚ زضآٔس وكبٚضظاٖ، ؾبيط ارعاي ؾيؿتٓ ضٚؾتب ٔٙبعك ضٚؾتبيي ثيكتط ٕ٘بيبٖ ٔي
ٞبي ارتٕبفي ٚ ضٚا٘ي، ٘ب أٙي ي آؾيتافىٙس ٚ ٔكىالت فعايٙسٜثرهٛل، ٔقيكت ٚ ضفبٜ ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾتبيي ضا ٘يع ثٝ ٔربعطٜ ٔي

 (.143: 1398، افعايف ٚاثؿتٍي ٚ ذبِي قسٖ ضٚؾتبٞب اظ ؾىٙٝ ٚ... زض آيٙسٜ ايزبز ذٛاٞس وطز )ؾٛاضي ٚ قٛوتي آٔمب٘ي، غصايي

 لطاض الّيٕي تأحيط تغييطات تحت وكٛض، ٔٙبعك ؾبيط ٔب٘ٙس ثٝ ٘يع ايالْ اؾتبٖ وكبٚضظي ٞبي اذيط ٔٙبعك ضٚؾتبيي ٚ ثرفزض ؾبَ
ٔكىُ ٚ ٔحسٚزيت آة ثؿيبض رسي اؾت، حٛازث  ايٙىٝ ثط ايالْ فالٜٚ اؾتبٖ وكبٚضظي رٟبز ؾبظٔبٖ ٞبيٌعاضـ اؾت. عجك ٌطفتٝ

ٞبي اذيط ٘يع ضٕٗ تبحيط ؾٛء ثبفج افت قسيس زض تِٛيسات ثبغي، ظضافي ٚ زأي زض ؾغح اؾتبٖ قسٜ اؾت. غيطٔتطلجٝ ٚ ذكىؿبِي
ٞٛاي ٔطثٛط ثٝ ٚاؾبؼ آةٜ اؾت ٚ ٔٙبعك ٔرتّف اؾتبٖ ضا ثطؾبَ اؾت وٝ اتفبق افتبز17ي اؾتبٖ ايالْ زض حسٚز ذكىؿبِي زض ٔٙغمٝ

ٞب ي ٔحهٛالت ظضافي آٖقٛ٘س، وٝ فٕسٜذٛز ٔٛضز تٟسيس لطاض زازٜ اؾت. ثيكتطيٗ ذؿبضت حبنُ اظ ذكىؿبِي ضا وكبٚضظاٖ ٔتحُٕ ٔي
ي ذكىؿبِي زض ، پسيس1393ٜؾبَ  ظٔيٙي اؾت. عجك ٌعاضـ ؾبظٔبٖ رٟبز وكبٚضظي قٟطؾتبٖ ايالْ زضٌٙسْ، رٛ، وّعا، شضت ٚ ؾيت

ٞبي % تِٛيس ٌٙسْ ضا اظ ثيٗ ثطزٜ اؾت، ٚ ثقس اظ ٌٙسْ رٛ ثيكتطيٗ ذؿبضت ضا زيسٜ اؾت. فالٜٚ ثط ايٗ، وبٞف ؾغح آة90ٔٙبعك زيٓ 
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ي زض ايٗ ظيطظٔيٙي ٔٙغمٝ،  تغييط اوٛؾيؿتٓ، وٛتبٜ قسٖ ؾبَ ظضافي ٚ تغييط تبضيد وبقت ٌيبٞبٖ اظ ؾبيط ذؿبضت ٘بقي اظ ذكىؿبِ
 ٘ٛاحي زض اٞساف تٛؾقٝ پيكجطز ثؿتطٞبي تأحيطٌصاضتطيٗ ٚ تطيٟٗٔٓ اظ يىي ثبقس. ثبتٛرٝ ثٝ تٛضيحبت فٛق ٚ اظ آ٘زبيي وٝقٟطؾتبٖ ٔي

اؾت  ٔقيكتي ٞبيؾطٔبيٝ ثٝ ٞبآٖ زؾتطؾي ٔيعاٖ ٚ ذب٘ٛاضٞب ٔقيكت ٚضقيت قٙبذت تٛؾقٝ، زضحبَ وكٛضٞبي زض ذهٛل ثٝ ضٚؾتبيي
تٛا٘س ٌبٔي ٔٛحط زض ايٗ رٟت ثبقس. ٞبي ٔقيكتي ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾتبيي زٞؿتبٖ حٛٔٝ رٙٛثي ٔيؾي ٚ اضائٝ اٍِٛي ؾطٔبيٝثٙبثطايٗ ثطض

زض  ظٔيٙٝ ايٗ زض ضيعاٖثط٘بٔٝ ٚ ٌيطاٖتهٕيٓ ؾيبؾتٍعاضاٖ، ٔسيطاٖ، تٕبٔي ثطاي تٛا٘سٕٞچٙيٗ ٘تبيذ حبنّٝ ٚ تحّيُ ٚضقيت ٔٛرٛز ٔي
 ٌيطز.  لطاض بزٜٔٛضز اؾتف ٔرتّف ٞبيؾبظٔبٖ

 مبانی نظری 

 ايٗ اظ يىي وٝ اؾت قسٜ ٌطفتٝ ٘ؾط زض ضٚؾتبيي يفطآيٙس تٛؾقٝ زض فمط وبٞف ٔٙؾٛض ثٝ ٔرتّفي ضٚيىطزٞبي اذيط، ٞبيؾبَ زض
 يي،قٙبؾب ثٟجٛز ثطاي ضاٞي ؾبظيفطاٞٓ پبيساض، ٔقيكت ضٞيبفت ثىبضٌيطي (.1397ثبقس)ٚيؿي ٚ ٕٞىبضاٖ،ٔي پبيساض ٔقيكت ضٚيىطزٞب،

 عٛضثٝ ٞٓ ؾبوٙيٗ ضٚؾتبيي، ٞبياِٚٛيت ثٝ تٛا٘سٔي ثٟتط ضٞيبفت ايٗ وٝعٛضي ثٝ. اؾت تٛؾقٝ ٞبيثط٘بٔٝ ٚ ؾٙزف ارطا اضظيبثي،
 ثٝ ٔقيكت پبيساض اٍِٛي ضاؾتب، ايٗ آٚضز. زض فطاٞٓ ضا ٚ ٔقيكت ظيؿت قطايظ ثٟجٛز ظٔيٙٝ ٕ٘ٛزٜ، تٛرٝ ؾيبؾي ؾغٛح زض ٞٓ ٚ ٔؿتميٓ
 ربٔقٝ فٛأُ ٔقيكتي تطويت آٖ، ٞبيٚيػٌي اظ وٝ قس ٔغطح 1980 اٚاذط زٞٝ زض ٘ٛيٗ ضٚؾتبيي تٛؾقٝ ضٚيىطزٞبي اظ يىي فٙٛاٖ

 ٔقيكتي ٚ ؾبذتبضي تمٛيت التهبزي، ٔؿتّعْ تٛؾقٝ ٟ٘بزٞبي ٚ ٞباضظـ تغييط ثط فالٜٚ تٛؾقٝ التهبزي ظيطا ثٛز؛ پبيساض ثب تٛؾقٝ ضٚؾتبيي
 اظ ؾطيـ ٘يبظٔٙس حطوت ضٚؾتبيي پبيساض ثٝ تٛؾقٝ ضؾيسٖ ثطاي ضٚ، ايٗ اظ. اؾت ثبِمٜٛ تٛاٖ ٚ ٔحيغي ظيؿت ٞبيتٛاٖ ثب ٔتٙبؾت ربٔقٝ،

 ٔحيغي ٞبيؽطفيت ٚ أطٚظي ٘يبظٞبي ربٔقٝ ثب ٔتٙبؾت وٝ اؾت ضٚؾتبيي ربٔقٝ زض پبيساض اٍِٛٞبي ٔقيكتي ثٝ ؾٙتي ٔقيكيتي اٍِٛٞبي
ثبقس )ؾزبؾي ليساضي ٕ٘ي أىب٘پصيط ضٚؾتبٞب زض ٞبي ٔقيكتيؾطٔبيٝ ٚ ٞبزاضايي ثٝ تٛرٝ ثسٖٚ ضٚؾتبيي، پبيساض ثٝ ٔقيكت زؾتيبثي. ثبقٙس

اؾت. زض ازأٝ ثٝ ثطذي اظ ٔغبِقبت  ٌطفتٝ نٛضت ضٚؾتبيي پبيساض ٔقيكت ظٔيٙٝ زض ٔغبِقبت ٔتقسزي (. تبو198ٖٛٙ: 1395ٚ ٕٞىبضاٖ، 
 ٌطزز: ا٘زبْ قسٜ زض ايٗ ظٔيٙٝ اقبضٜ ٔي

-ٔٛضز ٔغبِقٝ لطاض زازٜ اؾت. يبفتٝ ظاٞساٖ قٟطؾتبٖ پطٚضأٖيبٖ آثعي ضا زض ضٚؾتبيي پبيساض تحميك ذٛز ٔقيكت ( زض1393قٟطوي )

ٞبي زاضايي فيعيىي، ٞبيزاضايي ا٘ؿب٘ي، ٞبيقبُٔ زاضايي تطتيت پطٚضاٖ ثٝآثعي ثيٗ ٔقيكت ٞبيزاضايي زاز وٝ ٚضقيت ٚي ٘كبٖ ٞبي
ضيعاٖ ٔرتّف زض ضٚؾتب ثب حضٛض ضٚؾتبييبٖ ٚ ثط٘بٔٝ ٌطزٕٞبيي ٞبيرّؿٝ ثٛز٘س. ثطٌعاضي عجيقي ٞبييزاضاي ٚ ٔبزي ٞبيزاضايي ارتٕبفي،

ٚ افعايف  ٞبي آٔٛظقي تٛؾظ ؾبظٔبٖ رٟبز وكبٚضظيوالؼ ثطٌعاضي ثطاي ٔٙبؾت ٞبي ارتٕبفي ٚ اتربش تٕٟيساترٟت تمٛيت زاضايي
( زض 1394ٝ پيكٟٙبزات ايٗ پػٚٞف ثطاي پبيساضؾبظي ٔقيكت ثٛز. ٘ٛضٚظي ٚ حيبتي )پطٚض ثب ٔطاوع آٔٛظقي اظ رّٕاضتجبط وكبٚضظاٖ آثعي

ٞبي آ٘بٖ ٘كبٖ زاز وٝ ٞبي ٔٛحط ثط ٔقيكت پبيساض ضٚؾتبيي اظ زيسٌبٜ وكبٚضظاٖ اؾتبٖ وطٔب٘كبٜ ضا قٙبؾبيي وطز٘س. يبفتٝاي ؾبظٜٔغبِقٝ
 ٚ چٙس ثقسي ٍ٘طقي زاضي زاض٘س. اتربشي ٔقٙييىي ثب پبيساضي ٔقيكت ضاثغٌٝب٘ٝ ا٘ؿب٘ي، ارتٕبفي، التهبزي، عجيقي ٚ فيعٞبي پٙذؾبظٜ
ربٔقٝ وكبٚضظي  ٔقيكت ٕ٘ٛزٖ پبيساض ٚ اضتمبء ٔٙؾٛض ثٝ وكبٚضظي ٚ ضٚؾتبيي تٛؾقٝ ٞبيثط٘بٔٝ ٔزطيبٖ ٚ ضيعاٖثط٘بٔٝ تٛؾظ ٌطايب٘ٝتٕبْ

 اظ پيكٟٙبزات ايٗ پػٚٞف ثٛز. 

)ٔغبِقٝ  ضٚؾتبيي ٞبيؾىٛ٘تٍبٜ زض ذب٘ٛاض ثط ٔقيكت ٔؤحط رغطافيبيي فٛأُ تحّيُ ثٝ ذٛز كتحمي ( زض1395ثطيٕب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ )
 59/3ي ارتٕبفي ثب ٔيبٍ٘يٗ ٘تبيذ پػٚٞف آ٘بٖ ٘كبٖ زاز وٝ ؾطٔبيٝ .پطزاذتٙس ثّٛچؿتبٖ( ٚ ؾيؿتبٖ اؾتبٖ لهطلٙس ٔٛضزي قٟطؾتبٖ

ي ٔبِي ثب ٔيبٍ٘يٗ ي ٔٛضز ٔغبِقٝ ثٛزٜ اؾت. زض ٔمبثُ ؾطٔبيٝزض ٔحسٚزٜ ي ٔقيكتثبالتط اظ حس ٔتٛؾظ ثٛزٜ ٚ ثيكتطيٗ ٔيعاٖ ؾطٔبيٝ
عٛض وّي، ثٝ غيط اظ ي ٔصوٛض ثٛزٜ اؾت. ثٝي ٔقيكت زض ٔٙغفٝزاضي وٕتط اظ حس ٔتٛؾظ ثٛزٜ ٚ وٕتطيٗ ٔيعاٖ ؾطٔبيٝثٝ عٛض ٔقٙي 48/1

ٞبي اضتجبعي، تٛؾظ وٕتط ثٛز٘س. تؿٟيُ زؾتطؾي ثٝ ظيطؾبذتزاضي اظ حس ٔٞبي ٔقيكت ثٝ عٛض ٔقٙيي ارتٕبفي، ؾبيط ؾطٔبيٝؾطٔبيٝ
ٞبي التهبزي زض ثرف وكبٚضظي اظ رّٕٝ پيكٟٙبزات ايٗ پػٚٞف زض رٟت اضتمبي ؾبظي فطنتاعالفبتي آٔٛظقي ٚ ثٟساقتي ٚ ٔتٙٛؿ

 ؾغح ٔقيكت ٚ زؾتيبثي ثٝ تٛؾقٝ پبيساض ضٚؾتبيي ثٛز. 



52  ٝ82ضيعي، قٕبضٜ فّٕي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

 اؾتفبزٜ اظ ضٚيىطز ثب ضٚؾتبيي ٔٙبعك زض ٔقيكتي ٞبيؾغح زاضايي ؾٙزف ثٝ ( زض پػٚٞكي1395ٕٞىبضاٖ ) ٚ ليساضي ؾزبؾي
ٞبي زاضايي زيٍط اظ 59/3 ايضتجٝ ٔيبٍ٘يٗ ثب ٞبي ارتٕبفيزاضايي ٞبي تحميك آ٘بٖ حبوي اظ آٖ ثٛز وٝ ؾٟٓيبفتٝ .پطزاذتٙس ٔقيكت پبيساض
ٞبي ٔطاوع ظيؿت ضٚؾتبيي اظ عطيك يٗ ضتجٝ لطاض ٌطفت. ثٟجٛز لبثّيتزض آذط 11/1اؾت ٚ زاضايي ا٘ؿب٘ي ثب ٔيبٍ٘يٗ  ثٛزٜ ٔقيكت ثيكتط

ٞب ٚ ثركي ثٝ ضٚؾتبييبٖ ٘ؿجت ثٝ اضظـ ٚ إٞيت زاضاييضؾب٘ي ٚ آٌبٞياضايٝ أىب٘بت ٚ ذسٔبت ضفبٞي، ثٟساقتي، تٛؾقٝ ٔكبضوت، اعالؿ
زض ضٚؾتبٞب اظ رّٕٝ ضاٞىبضٞبي ايٗ پػٚٞف ثٛز. قطيفي ٚ  ٞبٞبي اؾتفبزٜ اظ زاضاييٚ ضٚـ ٞبي ٔبزي ٚ غيطٔبزي ٚ تمٛيت ٘حٜٛؾطٔبيٝ

ٞبي ٔقيكتي ٚ پبيساضي آٟ٘ب ضا زض ثرف ٔطوعي قٟطؾتبٖ ز٘ب ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز٘س. ٘تبيذ ( زض تحميمي ٚضقيت ؾطٔبي1396ٕٝٞىبضاٖ )
فيعيىي اظ ٘ؾط پبيساضي زض حس ٔتٛؾظ ٚ ٞبي ارتٕبفي، ا٘ؿب٘ي ٚ ي ٔقيكتي، ؾطٔبيٝٔغبِقبت آ٘بٖ ٘كبٖ زاز وٝ زض ثيٗ پٙذ ؾطٔبيٝ

ثٟطٜ ثب الؿبط عٛال٘ي ٔست ٚ ٞبي وٓي ٔبِي ٚ عجيقي زض ٚضقيت ٘بپبيساضي ثبِمٜٛ لطاض زاض٘س. افعايف ٔيعاٖ زؾتطؾي ثٝ ٚاْؾطٔبيٝ
ٞبي ٔبِي ٚ عجيقي يٝافعايف أىبٖ زؾتطؾي ثٝ ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي اظ رّٕٝ پيكٟٙبزات ايٗ پػٚٞف ثطاي افعايف ٔيعاٖ پبيساضي ؾطٔب

 ذكىؿبِي زض ٍٞٙبْ ضٚؾتبيي ذب٘ٛاض ٔمبٚٔت ثط تأحيطٌصاض ( فٛا1397ُٔاي زيٍط اؾساِٟي ٚ ٕٞىبضاٖ )ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾتبيي ثٛز. زض ٔغبِقٝ
 ٚ ارتٕبفي يٝؾطٔب ثٝ ٔطثٛط ضٚؾتبيي ذب٘ٛاضٞبي ٔقيكتي زاضايي ٞبي آ٘بٖ ٘كبٖ زاز وٝ ثيكتطيٗضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز٘س. ٘تبيذ يبفتٝ

ا٘س. اي زاقتٝتبحيط فٕسٜ ذكىؿباِي ثٝ ٔمبٚٔت تجييٗ زض ارتٕبفي ؾطٔبيٝ ٚ ا٘ؿب٘ي ثبقس ٚ ؾطٔبيٝٔبِي ٔي ؾطٔبيٝ ثٝ ٔطثٛط وٕتطيٗ
ي فيعيىي اظ عطيك زض ٘ؾط ٌطفتٗ تؿٟيالت ٚيػٜ ؾبظي ظٔيٙٝ ثطاي ضقس ؾطٔبيٝتمٛيت ٞط چٝ ثيكتط ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ٚ ارتٕبفي ٚ فطاٞٓ

 رٛأـ ٔقيكت ٚضقيت ( زض پػٚٞكي ثٝ اضظيبثي1399طاي ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾتبيي اظ پيكٟٙبزات ايٗ پػٚٞف ثٛز. ضحيٕي ٚ وطٔي )ث
 اظ ٘ؾط ٞبي آ٘بٖ ٘كبٖ زاز وٝ ثيٗ ضٚؾتبٞبي ٔٛضز ٔغبِقٝقٟط( پطزاذتٙس. ٘تبيذ يبفتٝضٚؾتبيي)ٔغبِقٝ ٔٛضزي ضٚؾتبٞبي قٟطؾتبٖ زضٜ 

 اؾت ثيكتط ٔٛضز ٔغبِقٝ ضٚؾتبٞبي زض عجيقي ٞبيزاضايي وٝ ؾٟٓزاضز ثٝ عٛضي ٚرٛز زاضٔقٙي تفبٚت ٔقيكتي ٞبياظ زاضايي ثطذٛضزاضي
ٞبي نٙبيـ فطٚقٍبٜ ثيكتطيٗ ؾٟٓ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زاز٘س. ايزبز ارتٕبفي ٚ ٔبِي فيعيىي، ا٘ؿب٘ي، ٞبيثقس اظ آٖ ثٝ تطتيت زاضايي ٚ

تىٕيّي اظ رّٕٝ ضاٞىبضي پيكٟٙبزي ايٗ پػٚٞف  ٚ تجسيّي وكبٚضظي ٚ ايزبز نٙبيـ طزقٍطيٌ تٛؾقٝ ٔزبظي، فضبي زض تجّيغ ٚ زؾتي
 ثٛز. 

 ٔٙبعك زض ا٘تمبَ ٔقيكت ثطضؾي ثٝ ٔقيكت ٔرتّف ٞبيؾطٔبيٝ ثٝ ٌيطي زؾتطؾيا٘ساظٜ ثب ذٛز ئغبِقٝ ( زض2013ثٟب٘سضي )
 تغييط ثٝ ٌيطيتهٕيٓ ثط ربٔقٝ ٚ ٔٙبثـ التهبزي عجيقي، ا٘ؿب٘ي، ييٝؾطٔب ٔرتّف اثقبز وٝ ٘كبٖ زاز ٘تبيذ. پطزاذت ٘پبَ فميط ضٚؾتبيي
 ثٝ ٔقيكت ضاٞجطز حؿبؾيت ؾٙزف ضا ثٝ ٔٙؾٛض ( پػٚٞكي2014ٕٞىبضاٖ ) ٚ فبً٘ .اؾت تأحيطٌصاض ٘پبَ فميط ٔٙبعك ضٚؾتبيي زض ٔقيكت
 ٞبيزاز ؾطٔبيٝ ٘كبٖ آٟ٘ب ٘تبيذ .زاز٘س ٘زبْا چيٗ وكٛض زض ٔيٗ ريبً٘ يضٚزذب٘ٝ ثبالزؾت وٛٞؿتب٘ي ٔٙبعك زض ي ٔقيكتؾطٔبيٝ
 ٞبيفقبِيت يزٞٙسٜ تؿطيـ ٚ ارتٕبفي ٔبِي ٞبيؾطٔبيٝ وٝ حبِي زض زاضز، ٔعضفٝ ضاٞجطز ٔقيكت ثب ٔخجتي ٕٞجؿتٍي ا٘ؿب٘ي ٚ عجيقي
ض قطايظ ذكىؿبِي )ٔغبِقٝ وكبٚضظي ز پصيطيآؾيت اضظيبثي اي ثٝ( زض ٔغبِق2016ٕٝٞىبضاٖ ) ٚ فٛ ثٛز٘س. ويٛفب٘ه ٔعضفٝ اظ ذبضد

 ٔٙغمٝ زض زض وكبٚضظي ذكىؿبِي پصيطيغطة چيٗ پطزاذتٙس. ٘تبيذ ٔغبِقبت آ٘بٖ ٘كبٖ زاز وٝ آؾيتؾب٘زيًٙ( زض قٕبَ ٔٛضزي زقت
 ذكىؿبِي، ثطاثط زض ٔمبٚٔت افعايف ٚ ٔٙغمٝ حؿبؾيت وبٞف ٘تيزٝ، ايٗ انّي ٘عِٚي زاقتٝ ٚ زِيُ ضٚ٘س ظٔبٖ عَٛ زض ؾب٘زيًٙ

 آثيبضي، ٞبيقبذم افعايف ٚ زاذّي ٘بذبِم تِٛيس ٘ؿجت ٚ رٕقيت ٘ؿجت وبٞف ضٚ٘س قٟطؾبظي، ثٝ ثركيسٖ ؾطفت التهبزي، تٛؾقٝ
 ثبقس. ٔي ؾبَ ٞط زض ٞبقبذم ؾبيط ٚ ضٚؾتبيي ذبِم ؾطا٘ٝ زضآٔس ؾطا٘ٝ، زاذّي ٘بذبِم تِٛيس

 آٟ٘ب ٞبئقيكت پطزاذتٙس. يبفتٝ ٔٙبؾت ضاٞجطزٞبي زض ٔقيكت ٞبيزاضايي ثطضؾي ٘مف ثٝ ذٛز تحميك ( زض2017ٕٞىبضاٖ ) ٚ ٞٛا
ٞبي ٔبِي ضا اظ پيف زاضاييتأحيط زاض٘س ٚ تمٛيت ثيف ٔقيكت ضاٞجطزٞبي زض لبثُ تٛرٟي عٛضثٝ ٔبِي ا٘ؿب٘ي، عجيقي، ٞبيزاضايي زاز ٘كبٖ

 ٔيعاٖ ؾبظٌبضي ثب آٖ ٚ زض قطايظ ذكىؿبِي پصيطي وكبٚضظاٖآؾيت اضظيبثي ( زض تحميمي ث2018ٝ) ٕٞىبضاٖ ٚ پيكٟٙبز وطز٘س. ٔٛحٕس
 ذغطات ثطاثط زض پصيطيا٘قغبف ايزبز زض ضا ٔقيكت تٙٛؿ إٞيت تحميك ايٗ .پطزاذتٙس قطلي ؾٛزاٖ ٌبزاضف( زض )ٔغبِقٝ ٔٛضزي ٔٙغمٝ

-ثٟطٜ پبييٗ ؾغح ٞبيي ٘ؾيطٚيػٌي ثب پصيطآؾيت ثؿيبض ٔٙبعك وٝ ايٗ اؾت اظ حبوي ٘تبيذ ٚ زٞسٔي ٘كبٖ ٞٛايي ٚآة تغييطات ثب ٔطتجظ

 ٚ ثبقس. ثيطؾباٚيٛظٔي اِٚيٝ زضآٔس ٔٙجـ فٙٛاٖ ثٝ وكبٚضظي ٚ ثيٕٝ پبييٗ ؾغح ٚ ٔحهَٛ وٓ تٙٛؿ ٔبِي، تبٔيٗ ثبالي ؾغح ٚضي،
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 ثٝ ٞٙس، ضٚؾتبيي ٔغبِقٝ ٔٛضزي ٔٙبعك ٔقبـ فسْ تأٔيٗ ٞبئحطن ٚ وكبٚضظي ٞبيتحت فٙٛاٖ قٛن تحميمي ( زض2019ٕٞىبضاٖ )
 ٔٙغمٝ ضٚؾتبيي ربٔقٝ ٘ٛؿ پٙذ اظ ظيطا زٞس،ٔي لطاض تأحيط تحت ضا ٔقيكت ثط ٞبي وكبٚضظيقٛن تأحيط ربٔقٝ ٘ٛؿ وٝ ضؾيس٘س ٘تيزٝ ٗاي

 ٘كبٖ تحميك ايٗ ٘تبيذ ٕٞچٙيٗ .اؾت زاقتٝ وكبٚضظي ٞبيقٛن ٍٞٙبْ زض ضا ٘بٔٙبؾت ٔقيكت افعايف ٔٛضز چٟبض ٞٙس، زِتب ٔبٞب٘سي
-ربثٝ ٔقيكت تأحيطات فٙٛاٖ ثب تحميمي ( زض2019ٕٞىبضاٖ ) ٚ قٛ٘س. ٘يىيٛظئي ٔقيكت أٙيت فسْ ثبفج ضظيوكبٚ ٞبيقٛن وٝ زاز

 ٔطحّٝ زٚ ٞط زض ٔقيكتي زضن تأحيطات وٝ ضؾيس٘س ٘تيزٝ ايٗ غيطضؾٕي )ٔغبِقٝ ٔٛضزي ويٍبِي( ثٝ ذب٘ٛاضٞبي زض اؾىبٖ ٔزسز ٚ ربيي
 ٔقيكت ٚضقيت ثٟجٛز ٚ ٔحبفؾت ٚ فمطظزايي ذغطات وبٞف وٝ ثطاي زٞسٔي اضائٝ ضا وبّٔي ؾبظئفْٟٛ ربيي،ربثٝ اظ ثقس ٚ لجُ

 .اؾت الظْ ربييربثٝ وُ ٔطاحُ زض ٔحطْٚ ٞبيذب٘ٛازٜ

 ايٗ زض اؾبؼ، ايٗ ثط اؾت؛ قسٜ تأويس ٚ تٛرٝ ٞبي آٖظٔيٙٝ ٚ اثقبز ثٝ وٕتط پبيساض ضٚؾتبيي ٔقيكت ثب ضاثغٝ زض قسٜا٘زبْ زض ٔغبِقبت
 قٛز. پطزاذتٝ ضٚؾتبييبٖ ٞبيزاضايي ٚ ٞبؾطٔبيٝ ثطضؾي ثٝ تب قسٜ اؾت قيؾ ٔغبِقٝ

 روش پژوهص

 پيٕبيكي ٞب زازٜ آٚضي رٕـ چٍٍٛ٘يثٝ ِحبػ ٞسف اظ ٘ٛؿ تحميمبت وبضثطزي ٚ ثٝ ِحبػ  ايٗ پػٚٞف اظ ِحبػ ٞسف وبضثطزي ٚ
. زازٛٔٝ رٙٛثي زض قٟطؾتبٖ اؾالْ آثبز غطة ضا تكىيُ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض ضٚؾتبي ا٘تربثي زٞؿتبٖ ح 2894ربٔقٝ آٔبضي پػٚٞف ضا  .اؾت

. زض ازأٝ ثب قسذب٘ٛاض ثطآٚضز  339اظ فطَٔٛ وٛوطاٖ ثطاي ٔحبؾجٝ حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبضي اؾتفبزٜ قس وٝ ثط ايٗ اؾبؼ حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطاثط ثب 
وٝ ثٝ نٛضت  بي زٞؿتبٖ حٛٔٝ رٙٛثيٞب زض ثيٗ چٟبضزٜ ضٚؾت، پطؾكٙبٔٝاؾتٌيطي احتٕبِي اظ ٘ٛؿ تهبزفي اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ

 يهٞبي اذتهبل زازٜ قسٜ ثٝ ٞط ضٚؾتب، زض رسَٚ ٞب ٚ تقساز پطؾكٙبٔٝ اؾبٔي آٖ .تٛظيـ قس ا٘تربة قسٜ ا٘س  1400تهبزفي زض ؾبَ 
ثط زٚ ثرف اؾت. ثرف اَٚ ٔطثٛط ثٝ ٔكرهبت فطزي پبؾرٍٛيبٖ قبُٔ رٙؿيت، ؾٗ،  پطؾكٙبٔٝ ٔكتُٕ .اؾتٕ٘بيف زازٜ قسٜ 

ٔبِي، ا٘ؿب٘ي، عجيقي ٚ )ؾطٔبيٝ ٞبي ٔقيكتيٞبي . ثرف زْٚ ٔطثٛط ثٝ ؾٙزف قبذمثٛزٔيعاٖ تحهيالت، قغُ، تقساز ذب٘ٛاض ٚ زضآٔس 
 (.74:1389)حبفؼ ٘يب، ( اؾتفبزٜ قس5تب ذيّي ظيبز ;  1( پبؾرٍٛيبٖ ٚ زض لبِت عيف ِيىطت پٙذ ؾغحي)ذيّي وٓ; ارتٕبفي

 تعذاد خانوار نمونه گیري ضذهاسامی روستاهاي منتخب و  .1جذول 

 ضٚؾتب تقساز وُ ذب٘ٛاض زضنس ؾٟٓ پطؾكٙبٔٝ

 ٚ٘بيي 207 15/7 24

 أيطاثبز 364 57/12 43

 چبالة ثىط 195 73/6 23

 تطاة 80 76/2 10

 ٔٙهٛضاثبز 65 24/2 8

 ثطف اثبزفّيب 443 30/15 51

 ثٛضن 62 14/2 7

 ثطؾيٕيٗ ربف 64 21/2 8

 چمبوُ 135 66/4 16

 ؾيبؾيبي ويرؿطٚ 159 49/5 19

 ٔٛٔئي 340 74/11 40

 چمبوجٛز 395 64/13 45

 وّٝ رٛة 220 60/7 26

 تزط اوجط 165 70/5 19

 ٔزٕٛؿ 2894 100 339

 9513ٔٙجـ: ٔطوع آٔبض ايطاٖ، ؾطقٕبضي،
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 معرفی جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

ظ قطق ثٝ اؾتبٖ وطٔب٘كبٜ، اظ غطة ثٝ قٟطؾتبٟ٘بي ؾطپُ شٞبة ٚ قٟطؾتبٖ اؾالْ آثبز غطة اظ قٕبَ ثٝ قٟطؾتبٖ رٛا٘طٚز، ا
ٚ ثط اؾبؼ ٔهٛثٝ ٞئيت ٚظيطاٖ ٚ افالْ ٚظضات وكٛض زٚ ثرف  1384قٛز. زض ؾبَ  ٌيال٘غطة ٚ اظ رٙٛة ثٝ اؾتبٖ ايالْ ٔحسٚز ٔي

ييٗ قس. فبنّٝ قٟطؾتبٖ ٔصوٛض تب ٔطوع ٌٟٛاضٜ ٚ حٛٔٝ وط٘س اظ ايٗ قٟطؾتبٖ رسا ٚ ثٝ فٙٛاٖ يه قٟطؾتبٖ ٚاحس تحت فٙٛاٖ زاالٞٛ تق
ايٗ زٞؿتبٖ زض  (.2:1389 ٔتط ٔي ثبقس)ٟٔٙسؾيٗ ٔكبٚض ؾجع ا٘سيكٝ، 1335ويّٛٔتط ٔي ثبقس. ٚ ٕٞچٙيٗ اضتفبؿ اظ ؾغح زضيب  60اؾتبٖ 
فطو قٕبِي لطاض  زليمٝ 59زضرٝ ٚ  33زليمٝ عَٛ قطلي ٚ  40زضرٝ ٚ  46ٔتطي اظ ؾغح زضيب اؾتمطاض يبفتٝ اؾت ٚ زض  1315اضتفبؿ 

 (.1395زاضز)تهبٚيط ٔبٞٛاضٜ اي:

 

 

 1335( موقعیت منطقه مورد مطالعه در کطور،استان و ضهرستان،منبع: نگارنذگان:1ضکل )

ٚ پؽ اظ ا٘زبْ انالحبت الظْ زض زا٘كٍبٜ انفٟبٖ  ضٚايي نٛضي ٚ ٔحتٛايي پطؾكٙبٔٝ ثب ٘ؾط انالحي اؾتبزاٖ زا٘كٍبٜ ٚ وبضقٙبؾبٖ
زض تحميك حبؽط اظ ضٚـ اِفب وطٚ٘جبخ ثطاي ؾٙزف لبثّيت افتجبض اثعاض ا٘ساظٜ ٌيطي اؾتفبزٜ ٌطزيسٜ اؾت. ضطيت  .ييس قسچٙس ٔطحّٝ تأ

 ( ٔكرم ٌطزيس.2پبيبيي ٚ ضٚايي ٔتغيط ٞب ٔٛضز ثطضؾي ثٝ قطح رسَٚ )

 . ضریب پایایی و روایی متغیر ها2جذول 

 Sig آِفبي وطٚ٘جبخ ٔتغيط پبيبيي ٔميبؼ

 00/0 771/0 بيٝ ا٘ؿب٘يؾطٔ ٔغّٛة
 00/0 762/0 ؾطٔبيٝ عجيقي ٔغّٛة
 00/0 793/0 ؾطٔبيٝ ارتٕبفي ٔغّٛة
 00/0 762/0 ؾطٔبيٝ ٔبِي ٔغّٛة

 ٔبذص: يبفتٝ ٞبي پػٚٞف

ٔقبزالت ؾبذتبضي تىٙيىي ثطاي تحّيُ زازٜ ٞب اؾت وٝ ثٝ ٔٙؾٛض اضظيبثي ضاثغٝ ي ثيٗ زٚ ٘ٛؿ اظ ٔتغيطٞب عطاحي قسٜ:اِف(ٔتغيط 
بي آقىبض: ٔتغيط ٞبيي وٝ ٔؿتميٕب ا٘ساظٜ ٌيطي قسٜ ٚ ٔتغيط ٞبي ٔكبٞسٜ قسٜ ا٘س.ة( ٔتغيط ٞبي ٔىٖٙٛ يب پٟٙبٖ يب ٔتغيط ٞبيي وٝ ثٝ ٞ

فٙٛاٖ ؾبظٜ ي ٘ؾطي ٔغطح ٞؿتٙس. اٍِٛي ٔقبزالت ؾبذتبضي ثٝ ٘ؿجت ؾبيط تىٙيه ٞبي تحّيُ اظ رّٕٝ ضٌطؾيٖٛ ايٗ أىبٖ ضا فطاٞٓ 
تٛا٘س ٔسَ ٞبي پيچيسٜ ضا زض يه تحّيُ آظٖٔٛ وٙس. ٚيػٌي ثؿيبض اضظقٕٙس اٍِٛي ٔقبزالت ؾبذتبضي، تحّيُ ٚ ٔي آٚضز وٝ ٔحمك ث
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پطزاظـ ٞٓ ظٔبٖ ضٚاثظ ٔيبٖ ٔتغيط ٞبي ٔسَ ؾٙزي اؾت. اٍِٛ ؾبظي ٔقبزالت ؾبذتبضي ثٝ پػٚٞكٍط ايٗ اربظٜ ضا ٔي زٞس تب ثٝ تحّيُ 
( ظٔب٘ي وٝ اظ ٔقبزالت ؾبذتبضي اؾتفبزٜ ٔي قٛز يه ِٔٛفٝ 1997ٕٞعٔبٖ ثپطزاظز)ٔبضيبٔب، فّي ٔتغيط ٞبي ٔىٖٙٛ ٚ ٔكبٞسٜ قسٜ ثٝ عٛض

ي ٟٔٓ تحّيُ اضظيبثي چٍٍٛ٘ي ثطاظـ ٔسَ فطضيٝ اي ثب زازٜ ٞبي ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت. پػٚٞكٍطاٖ ٔقٕٛال ثٝ ٔٙؾٛض اضظيبثي ايٗ ثطاظـ 
قٛن ٚ  ٚ(، 1995)1ثبْ ٌب٘ط ٚ ٕٞىبضاٖ ف، ثب اؾتٙبز ثٝ پيكٟٙبزٞبيزض ايٗ پػٚٞ اؾتفبزٜ ٔي وٙٙس. 13اظ قبذم ٞبي ثطاظـ ٘يىٛيي 

 ( آٚضزٜ قسٜ اؾتفبزٜ ٌطزيس.3ٞبي شيُ وٝ زض رسَٚ) (اظ قبذم2004)2ٕٞىبضاٖ

 . ضاخص هاي مورد استفاده جهت برازش در معادالت ساختاري3جذول 

قبذم وبي 
اؾىٛيط ثط  

 زضرٝ آظازي

اؾىٛيط    وبي
ثٝ ٕٞطاٜ 

زاضي  ٔقٙي
 آٖ

قبذم 
 ثطاظ٘سٌي

قبذم ٘طْ 
  ٘كسٜ

 ثطاظ٘سٌي

قبذم 
ثطاظ٘سٌي 

 فعآيٙسٜ

قبذم 
ثطاظ٘سٌي 

 تغجيمي

ضيكٝ ٔيبٍ٘يٗ 
ٔزصٚض ذغبي 

 ترطيت

قبذم 
ٔيبٍ٘يٗ 
ٔزصٚض 

 ٞب ٔب٘سٜ ثبلي

(X2/df (P) (GFI) (NNFI) (IFI) (CFI) (RMSEA) (RMR) 

 

ٞب ٚرٛز ٘ساضز، أب  اوٖٙٛ ٔقيبض زليمي ثطاي ايٗ قبذم ٞٓ  ثطاي اضظيبثي ثطاظ٘سٌي ٔسَ ٔقبزالت ؾبذتبضي پػٚٞف اؾتفبزٜ قس.
ٞبي  ٔمساض قبذمثبقس،  3تط اظ  اؾىٛيط ثط زضرٝ آظازي وٓ  وبي زاض ٘جبقس، ٔمساض ٔقٙي X2وّي ثسيٗ لطاض اؾت: اٌط ٔمساض  اِقُٕزؾتٛض 

GFI ،NNFI ،IFI ٚCFI  ثبقٙس، ٔمساض  90/0ثبالتط اظRMSEA ٓٔمساض  08/0تط اظ  و ٚRMR ٓثبقس، ثطاظـ ٔسَ ٔٙبؾت  05/0تط اظ  و
 ٚ لبثُ لجَٛ اؾت.

ثط ٔجٙبي چٙيٗ ضٚقي، آِفب وطٚ٘جبخ)ٔقيبض والؾيه ثطاي ؾٙزف پبيبيي ٚ قبذم اضظيبثي پبيساضي زضٚ٘ي وٝ ٘كبٍ٘ط ٕٞجؿتٍي يه 
ؾغح ٔقٙب زاضي، ٔيبٍ٘يٗ ٚاضيب٘ؽ /. ٘كبٍ٘ط پبيبيي لبثُ لجَٛ اؾت( ، 6ؾبظٜ ٚ قبذم ٞبي ٔطثٛط ثٝ آٖ اؾت وٝ ٔمساض ثبالتط اظ 

ثٝ اؾترطاد قسٜ ٚ پبيبيي تطويجي)ٔقيبضي ٔسضٖ تط اظ آِفب وطٚ٘جبخ ٔي ثبقس وٝ ثطتطي ايٗ ٔقيبض ٘ؿجت ثٝ آِفب وطٚ٘جبخ پبيبيي ؾبظٜ ٞب ٘ٝ 
پبيساضي ٔٙبؾت ثطاي /. ٘كبٖ اظ 7نٛضت ٔغّك ثّىٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٕٞجؿتٍي ؾبظٜ ٞبيكبٖ ثب يىسيٍط ٔحبؾجٝ ٔي قٛز وٝ ٔمساض ثبالي 

 فسْ ٚرٛز پبيبيي ضا ٘كبٖ ٔي زٞس(. 6/0ٔسَ ٞبي ا٘ساظٜ ٌيطي زاقتٝ ٚ ٔمساض وٕتط اظ 

 ها بحث و یافته

ٞبي تحميك ٘كبٖ زاز وٝ يبفتٝزض ايٗ لؿٕت زض اثتسا ٘تبيذ آٔبض تٛنيفي ٔطثٛط ثٝ ٔتغيط ٞبي انّي پػٚٞف آٚضزٜ قسٜ اؾت. 
 پبؾرٍٛيبٖ اظ زضنس 7/46 زضنس ٔطز ثٛز٘س. اظ ٘ؾط تحهيالت  6/83زضنس ظٖ ٚ  4/16رٙؿيت،  اظ ٘ؾطربٔقٝ آٔبضي ٔٛضز ٔغبِقٝ 

 ِيؿب٘ؽ ٔسضن زاضاي زضنس 8/0 ٚ زيپّٓ تحهيّي ٔسضن زاضاي زضنس 2/4 ؾيىُ، ٔسضن زاضاي زضنس3/48٘ٛقتٗ،  ٚ ذٛا٘سٖ ؾٛاز
 ؾبَ 74 ٞب آٖ تطيٗ ٔؿٗ ٚ ؾبَ 20 ٞب آٖ تطيٗ رٛاٖ وٝ ثٛز ؾبَ( 9.55:ٔقيبض ا٘حطاف) 7/47 پبؾرٍٛيبٖ ؾٗ ٔيبٍ٘يٗ .ثٛز٘س
 ٘تبيذ .ٞؿتٙس ٔزطز زضنس 4/8 ٚ ٔتب6/91ُٞ فطاٚا٘ي زضنس ثب ا٘س ٌطفتٝ لطاض ثطضؾي ٔٛضز پػٚٞف ايٗ زض وٝ ضٚؾتبييب٘ي اوخط .زاقت

 .ثبقٙس ٔي ثيٕٝ فبلس زضنس 5/67 ٚ ثٛزٜ ثيٕٝ وٝ ا٘س وطزٜ فٙٛاٖ پبؾرٍٛيبٖ اظ زضنس 5/32 وٝ اؾت ٔغّت ايٗ ٌٛيبي تحميك
اظ ٘تبيذ  (. ٕٞب٘غٛضو4ٝاي ِيىطت پطؾيسٜ قس رسَٚ)ٔيعاٖ احطات ذكىؿبِي ثط ٔقيكت ذب٘ٛاضٞب ٘يع ثب اؾتفبزٜ اظ عيف پٙذ ٌعيٙٝ

 ا٘س. پيساؾت، اوخطيت پبؾرٍٛيبٖ احطات ذكىؿبِي ضا ثط ٔقيكت ذٛز زض حس ظيبز اضظيبثي وطزٜ

 

                                                      
1 Baumgartner et al 
 2 Shook et al 
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 اثرات خطکسالی بر معیطت آنان  مورد مطالعه برحسبفراوانی خانوارهاي  .  توزیع4جذول

 درصد معتبر فراوانی میسان اثرات خطکسالی بر معیطت خانوار
 8/14 56 ذيّي ظيبز

 9/50 193 ظيبز

 7/22 86 ٔتٛؾظ

 6/11 44 وٓ

 0 0 ذيّي وٓ

 100 379 رٕـ وُ

              1399ٞبي تحميك، ٔٙجـ: يبفتٝ                

كرم وطزٖ ايٙىٝ قبذم ٞب تب چٝ ا٘ساظٜ اي ثطاي ٔسَ ٞبي ا٘ساظٜ ٌيطي لبثُ لجَٛ ٞؿتٙس، اثتسا ثبيس ٕٞٝ ٔسَ ٞبي ا٘ساظٜ ثطاي ٔ
 (آٚضزٜ قسٜ اؾت.5ٌيطي ضا رساٌب٘ٝ تحّيُ وٙيٓ وٝ زض رسَٚ )

 هاي سرمایه هاي معیطتی اسهاي بحرانی، خطاي استانذار و سطح معناداري زیر مقی . ضریب استانذارد ضذه، همراه با نسبت5جذول

 ٞبي ٔكبٞسٜ قسٜ( ٞبي ؾٙزف قسٜ)ٔقطف ٔتغيطٞب ٚ قبذم

 ظيط ٔميبؼ
پبيبيي 
 تطويجي

ٔيبٍ٘يٗ 
ٚاضيب٘ؽ 
اؾترطاد 

 قسٜ

 ؾغح
 ٔقٙبزاضي

ذغبي 
 اؾتب٘ساض

٘ؿجت 
 ثحطا٘ي

ضطيت 
اؾتب٘ساضز

 قسٜ

 ٌٛيٝ ٞب)٘بْ ٚ تطويت(

 
 
 
 
755/0 

 
 
 
 
766/0 

 q1 ٔيعاٖ زؾتطؾي ثٝ غصاي وبفي، ٔٙبؾت ٚ ؾبِٓ 794. - - -
 

 

 

 

 

 سرمایه انسانی
 

 

 

 

 

 q2 ٔيعاٖ ثٟطٔٙسي اظ ذسٔبت ثٟساقتي 782. 9.264 107. ***

 q3 ٞبي رسيسٔيعاٖ فاللٝ ثٝ يبزٌيطي ٟٔبضت 665. 7.157 115. ***

*** .130 6.039 .584 
ٔيعاٖ ثطذٛضزاضي اظ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔؿتقس ٚ 

 وطزٜ زض ذب٘ٛازٜيُتحه
q4 

 q5 ٔيعاٖ زؾتطؾي ثٝ ذسٔبت آٔٛظقي 665. 7.196 129. ***

 q6 ٚضقيت اقتغبَ افضبي ذب٘ٛاض 682. 7.054 129. ***

 q7 ٔيعاٖ ثطذٛضزاضي اظ أىب٘بت تفطيحي ٚ ضفبٞي 686. 7.001 136. ***

 

 

 

 

737/0 

 

 

 

 

711/ 

 q8 ٘ٛاضٞبي ٔرتّف زض ذبتٙٛؿ زاْ 724. - - -

 
 
 

 سرمایه طبیعی

*** .138 8.228 .776 
ٔيعاٖ زؾتطؾي ثٝ ٔٙبثـ عجيقي ٔب٘ٙس 
 ٔحهٛالت رٍّٙي ٚ ؾبيط ٔٙبثـ عجيقي

q9 

*** .140 7.664 .732 
ٔيعاٖ اؾتفبزٜ اظ وٛزٞبي قيٕيبيي زض ظٔيٗ 

 ٞبي ظضافي ٚ ثبغبت
q10 

يظ اعطاف ٔيعاٖ  پٛقف ٌيبٞي ٚ رب٘ٛضي ٔح 700. 7.303 139. *** q11 
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 ضٚؾتب

 q12 ٔيعاٖ تٛرٝ ضٚؾتبييبٖ ثٝ ا٘زبْ قرٓ حفبؽتي 850. 9.141 128. ***

 q13 ٞبي ظضافي ٚ ثبغئيعاٖ حبنّريعي ظٔيٗ 793. 8.311 144. ***

 q14 ويفيت ٚ وٕيت آة آثيبضي 838. 9.005 130. ***

 

 

 

 

802/0 

 

 

 

 

799/0 

- - - .802 
ٞب ٚ آزاة ٚ طاْ ثٝ ؾٙتٔيعاٖ پبيجٙسي ٚ احت

 ايضؾْٛ ٔٙغمٝ
q1

5 

 

 

سرمایه 

 اجتماعی
 
 

*** .108 9.529 .794 
ٞب، ٔطاؾٕبت ٞب)ركٗٔكبضوت زض ٔطاؾٓ

 فعازاضي ٚ...(
q1

6 

 ٔيعاٖ ٔكبضوت زض ٔسيطيت ضٚؾتب 845. 9.797 115. ***
q1

7 

 افتٕبز ثٝ زٚؾتبٖ ٚ ذٛيكبٚ٘ساٖ زض ضٚؾتب 832. 9.496 119. ***
q1

8 

*** .118 2.324 .223 
ٞبي ٞب ٚ تكىُٔيعاٖ فضٛيت زض ٌطٜٚ
 ارتٕبفي

q1

9 

 q20 ٔيعاٖ تٕبيُ ثٝ ٔب٘سٌبضي زض ضٚؾتب 481. 5.223 111. ***

 q21 ٞبي ٔحّي ٚ زِٚتئيعاٖ افتٕبز ثٝ ؾبظٔبٖ 251. 2.620 081. ***

 

 

 

514/0 

 

 

 

526/0 

 q22 صاييتٛاٖ تبٔيٗ ٞعيٙٝ ٞبي غ 491. - - -

 

 

 سرمایه مالی
 

*** .335 4.324 .712 
ٞبي تِٛيس وكبٚضظي ٚ ٔيعاٖ ٞعيٙٝ

 غيطوكبٚضظي
q23 

*** .272 4.203 .639 
ٞب اظ ٞب ٚ ثسٞئيعاٖ تٛا٘بيي ثبظپطزاذت ٚاْ

 ٔٙبثـ غيطضؾٕي
q24 

 q25 ٔيعاٖ زؾتطؾي  ثٝ افتجبضات ٚ ٔٙبثـ ٔبِي 698. 4.368 343. ***

 q26 ٔيعاٖ ضضبيت اظ زضآٔس 277. 2.502 1.026 ***

*** .293 3.512 .442 
ٞبي قغّي ٔتٙٛؿ زض ٞب ٚ فطنتٚرٛز ظٔيٙٝ

 ضٚؾتب
q27 

*** .309 4.231 .543 
ٌصاضي زض ثرف وكبٚضظي ٚ اٍ٘يعٜ ؾطٔبيٝ

 غيطوكبٚضظي زض ضٚؾتب
q28 

   ٔيعاٖ فمط زض ضٚؾتب      

 ٔبذص:يبفتٝ ٞبي ٍ٘بض٘سٜ

قٛز. ثبض فبّٔي ٔمساضي ثيٗ نفط ٚ يه  ٚؾيّٝ ثبض فبّٔي ٘كبٖ زازٜ ٔي  ضاثغٝ ثيٗ فبُٔ )ٔتغيط پٟٙبٖ( ٚ ٔتغيط لبثُ ٔكبٞسٜ ثٝ لسضت
لبثُ لجَٛ  0.6تب  0.3قٛز. ثبض فبّٔي ثيٗ  ٘ؾط ٔي ثبقس ضاثغٝ ضقيف زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ ٚ اظ آٖ نطف 0.3اؾت. اٌط ثبض فبّٔي وٕتط اظ 

قٛز وٝ تٕبٔي ٔتغيطٞبي ٔكبٞسٜ قسٜ زاضاي ضطايت تأحيط ضٌطؾيٛ٘ي  ٔكبٞسٜ ٔي ثبقس ذيّي ٔغّٛة اؾت. 0.6تط اظ  اؾت ٚ اٌط ثعضي
( 2ٞبي ذٛز ثٛز٘س ٚ ثعضٌي ايٗ ضطايت ٘يع ٘ؿجتب ثطاي ٕٞٝ ٔٛاضز زض حس ثباليي اؾت، ثب تٛرٝ ثٝ رسَٚ) ٔخجت ٚ ٔقٙي زاضي ثب ٔميبؼ

قٛز، زض ايٗ رسَٚ ؾغح ٔقٙبزاضي ثطاي ثبضٞبي فبّٔي  عٛض وٝ ٔالحؾٝ ٔي ٕٞبٖ .ثبقٙس زاض ٔي /. ٔقٙي001فبّٔي زض ؾغح  ٕٞٝ ثبضٞبي
يب ضطايت ضٌطؾيٛ٘ي اؾتب٘ساض چٟبض ٔتغيط ٔكبٞسٜ قسٜ ٌعاضـ ٘كسٜ اؾت. ايٗ أط ثٝ ايٗ زِيُ اؾت وٝ ايٗ ٔتغيطٞب ثٝ تطتيت ثٝ فٙٛاٖ 

ٚؾيّٝ ثسٖٚ ٔميبؼ ثٛزٖ ايٗ   ا٘س تب ثسيٗ ٔبِي زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜٚ  ارتٕبفي، يؽجيق، ٔتغيطٞبي ٔطرـ يب ٔقطف ثطاي چٟبض ٔتغيط ا٘ؿب٘ي
ٞبي  (. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ اؾت وٝ زيبٌطا1389ْٞب ثطعطف قٛز)لبؾٕي، ٔتغيطٞبي پٟٙبٖ ٚ ثٝ فجبضتي ثسٖٚ ضيكٝ ٚ ٚاحس ا٘ساظٜ ٌيطي آٖ
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، قٛز زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔي 1قسٜ ثب ٔتغيط پٟٙبٖ ٔطثٛط ٔمبزيط  ٞبي ٔطثٛط ثٝ ٔؿيطٞبي ثيٗ ايٗ ٔتغيطٞبي ٔكبٞسٜٔؿيط اِٚيٝ ضٚي پيىبٖ
AVEٔقيبض 

 AVEتط، ٞبي ذٛز اؾت. ثٝ ثيبٖ ؾبزٜ ٘كبٖ زٞٙسٜ ٔيبٍ٘يٗ ٚاضيب٘ؽ ثٝ اقتطان ٌصاقتٝ قسٜ ثيٗ ٞط ؾبظٜ ثب قبذم 1
ه ؾبظٜ ضا زض ٔمبيؿٝ ثب ٕٞجؿتٍي ٞبي ي ضٚز ٚ ٕٞجؿتٍي ظيبز قبذم )ٔيبٍ٘يٗ ٚاضيب٘ؽ اؾترطاد قسٜ(رٟت افتجبض ٍٕٞطايي ثٝ وبض ٔي

)فٛضُ٘ ٚ قٛز پصيطفتٝ ٔي 5/0زٞس. ٔمساض ايٗ ضطيت اظ نفط تب يه ٔتغيط اؾت وٝ ٔمبزيط ثبالتط اظ  ٞبي زيٍط ٘كبٖ ٔي ٞبي ؾبظٜ قبذم
قبذم ؾطٔبيٝ /. ، 766( ثطاي قبذم ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي AVEضٚايي ٍٕٞطا يب ٔيبٍ٘يٗ ٚاضيب٘ؽ اؾترطاد قسٜ )(. 39-50: 2،1981ٕٞىبضاٖ
ٔمساض ضطيت لبثّيت اعٕيٙبٖ چٙيٗ  ثٝ زؾت آٔس، ٞٓ 526/0ٚ قبذم ؾطٔبيٝ ٔبِي 799/0، قبذم ؾطٔبيٝ ارتٕبفي 711/0عجيقي 

وٝ ثطاي قبذم ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ، قٛز پصيطفتٝ ٔي 7/0اظ نفط تب يه ٔتغيط اؾت وٝ ٔمبزيط ثبالتط اظ  3(CR)يب پبيبيي تطويجي ؾبذتبضي
٘كبٖ اظ ٔٙبؾت آٔس وٝ  ثٝ زؾت 514/0ٚ قبذم ؾطٔبيٝ ٔبِي  802/0، قبذم ؾطٔبيٝ ارتٕبفي 737/0ٔبيٝ عجيقي /. ، قبذم ؾط755

 (.4،28:1974ٞب اؾت)ٚضتؽظيط ٔميبؼثٛزٖ ايٗ 

 ها : تحلیل عاملی تأییدی و سنجص اعتبار مقیاس5های اندازه گیری مدل

اؾتب٘ساض ٚ غيط اؾتب٘ساض ثطاي ايزبز ٚ ؾٙزف چٟبض ظيط ٔميبؼ ؾطٔبيٝ  يه فبّٔي زض حبِت( CFAاثتسا زٚ ٔسَ تحّيُ فبّٔي تأييسي)
تطؾيٓ ٚ تحّيُ قس٘س.  AmosGraphicٞبي ؾطٔبيٝ ٔقيكتي زض ٔحيظ ٘طْ افعاض ٔبِي ثٝ فٙٛاٖ ٔؤِفٝٚ  ارتٕبفي، ٔحيغي، ٞبي ا٘ؿب٘ي

تطي ٔتغيط  بٖ ضا ثب اؾتفبزٜ اظ زٚ يب تقساز ثيفيه ٔسَ ا٘ساظٜ ٌيطي رعئي اظ ٔسَ ٔقبزِٝ ؾبذتبضي اؾت وٝ ٘حٜٛ ؾٙزف يه ٔتغيط پٟٙ
ثبقس)ٔتغيط پٟٙبٖ زض ٘طْ افعاض ثبيس ثٝ قىُ ثيضي ثبقس(.  وٙس. زض ايٙزب ٔتغيط ؾطٔبيٝ ٞبي ٔقيكتي ٔتغيط پٟٙبٖ ٔي ٔكبٞسٜ تقطيف ٔي

ٔتغيط ٔكبٞسٜ قسٜ)ا٘ؿب٘ي،عجيقي،ارتٕبفي  قٛز، ثّىٝ ثب اؾتفبزٜ اظ زٚ يب چٙس ٔتغيط پٟٙبٖ ٔتغيطي اؾت وٝ ثغٛض ٔؿتميٓ ا٘ساظٜ ٌيطي ٕ٘ي
ٕ٘بيف زازٜ قسٜ( وٝ  qثبقٙس)زض ٕ٘ٛزاض ثب حطٚف  قٛز، ٔتغيطٞبي آقىبض ٕٞبٖ ؾؤاالت پطؾكٙبٔٝ ٔي ٚ ٔبِي( زض ٘مف ٔقطف ؾٙزف ٔي

 (.1389ثبقس)لبؾٕي، ٞٓ ذغبي ا٘ساظٜ ٌيطي ثطاي ٔتغيط آقىبض ٔي eؾٙزيٓ. ٚ  ٞب ٔتغيط پٟٙبٖ ضا ٔي ثب آٖ

                                                      
1. Average Variance Extracted 

2 - Fornell et al 

3.Composite Reliability 

4 - Werts 

5-measurement models 
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 هاي چهار گانه سنجص سرمایه هاي معیطتی هاي تأییذي براي اعتبار سنجی مقیاس ( برآوردهاي استانذار مذل2ل )ضک

 

 سرمایه های معیطتی در برابر خطکسالیهای برازندگی مدل معادالت ساختاری برای زیر مقیاس

ثبْ ٌب٘ط ٚ  ض ايٗ پػٚٞف، ثب اؾتٙبز ثٝ پيكٟٙبزٞبئقبزالت ؾبذتبضي چٙسيٗ قبذم ثطاظ٘سٌي ٚرٛز زاضز. ز  ثطاي اضظيبثي ثطاظـ ٔسَ
اؾىٛيط ثط  قبذم وبي (، Pزاضي آٖ ) ( ثٝ ٕٞطاٜ ٔقٙيX2اؾىٛيط )  ٞبي وبي (اظ قبذم2004)2قٛن ٚ ٕٞىبضاٖ ٚ(، 1995)1ٕٞىبضاٖ

(، قبذم ثطاظ٘سٌي IFI) (، قبذم ثطاظ٘سٌي فعآيٙسNNFIٜثطاظ٘سٌي )  (، قبذم ٘طْ ٘كسGFIٜقبذم ثطاظ٘سٌي )(، X2/dfزضرٝ آظازي )
( ثطاي اضظيبثي RMRٞب ) ٔب٘سٜ ( ٚ قبذم ٔيبٍ٘يٗ ٔزصٚض ثبليRMSEA(، ضيكٝ ٔيبٍ٘يٗ ٔزصٚض ذغبي ترطيت )CFIتغجيمي )

وّي ثسيٗ  اِقُٕٞب ٚرٛز ٘ساضز، أب زؾتٛض  اوٖٙٛ ٔقيبض زليمي ثطاي ايٗ قبذم ثطاظ٘سٌي ٔسَ ٔقبزالت ؾبذتبضي پػٚٞف اؾتفبزٜ قس. ٞٓ 
 GFI ،NNFI ،IFI ٚCFIٞبي  ٔمساض قبذمثبقس،  3تط اظ  اؾىٛيط ثط زضرٝ آظازي وٓ  وبي زاض ٘جبقس، ٔمساض ٔقٙي X2اؾت: اٌط ٔمساض لطاض 

ثبقس، ثطاظـ ٔسَ ٔٙبؾت ٚ لبثُ لجَٛ اؾت. ثط ايٗ  05/0تط اظ  وٓ RMRٚ ٔمساض  08/0تط اظ  وٓ RMSEAثبقٙس، ٔمساض  90/0ثبالتط اظ 
ٞب اظ ِحبػ آٔبضي ثب ؾبذتبض فبّٔي ٔسَ  قٛز وٝ زازٜ (، ٔكبٞسٜ ٔي3ٞبي ثطاظ٘سٌي )رسَٚ مساض ٌعاضـ قسٜ قبذماؾبؼ، ثب تٛرٝ ثٝ ٔ

ٔقبزالت ؾبذتبضي ٔتغيطٞبي ٟ٘فتٝ پػٚٞف ؾبظٌبضي ٚ تغبثك زاض٘س. ثٙبثطايٗ، ٔسَ ٔقبزالت ؾبذتبضي پػٚٞف اظ ثطاظـ ٔٙبؾت ٚ لبثُ 
 لجِٛي ثطذٛضزاض اؾت. 

 

                                                      
1 Baumgartner et al 

 2 - Shook et al 
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 سرمایه هاي معیطتیهاي ی مذل معادالت ساختاري براي زیر مقیاس. برازنذگ6جذول 

عالمت 

 اختصاری
 مفهوم نام کامل ضاخص برازش

مقدار 

قابل 

 قبول

ضاخص 

 انسانی

 ضاخص

 طبیعی

 ضاخص

 اجتماعی

 ضاخص

 مالی

RMSEA 
Root Mean Square Error of 

Approximation(RMSEA) 

ضيكٝ ٔيبٍ٘يٗ تٛاٖ 
 زْٚ ذغبي تمطيت

<0.08 0/77 0/75 0/79 0/77 

CMIN/DF Chi-degree freedom 
قبذم ثٟٙزبض 

 ٘ؿجي
3> 2/85 2/99 2/91 2/96 

IFI incremental fit index 
قبذم ثطاظـ 

 افعايكي
>=0.90 0/92 90/0 92/0 90/0 

NFI Normed Fit Index 
قبذم ثطاظـ 

 ٘طٔبَ قسٜ
>=0.90 0/90 89/0 87/0 86/0 

GFI Goodness of fit 
يىٛيي قبذم ٘

 ثطاظـ
>=0.90 0/90 92/0 92/0 92/0 

AGFI Adjusted Goodness of Fit 
قبذم ٘يىٛيي 
 ثطاظـ تقسيُ يبفتٝ

>=0.90 0/91 97/0 93/0 91/0 

CFI Comparative Fit Index 
قبذم ثطاظـ 

 اي ٔمبيؿٝ
>=0.90 0/94 98/0 94/0 90/0 

 

 مدل تحلیل عاملی تأییدی پنج عاملی مرتبه دوم

، 1ؾٙزف ٚ ثطآٚضز ٔتغيط پٟٙبٖ ؾطٔبيٝ ٞبي ٔقيكتي ثٝ فٙٛاٖ ٔتغيط ٚاثؿتٝ انّي تحميك ثط اؾبؼ چٟبض قبذم ا٘ؿب٘ي ٔسَ ٟ٘بيي
ثٝ فٙٛاٖ چٟبض ٔميبؼ پٟٙبٖ ٚ ثط اؾبؼ ثيؿت ٚ ٞكت ٔتغيط ٔكبٞسٜ قسٜ ٔتكىُ اظ ٌٛيٝ ٞبي ٔرتّف زض  4ٚ ٔبِي 3، ارتٕبفي2عجيقي

( ايٗ ٔسَ ضا وٝ يه ٔسَ تحّيُ فبّٔي 3تسٚيٗ قس. قىُ قٕبضٜ) AmosGraphics زض ٔحيظ لؿٕت لجُ ثطآٚضز ٚ ا٘ساظٜ ٌيطي قس٘س،
زٞس، ٕٞبٖ  ٞبي ٔتغيطٞبي پٟٙبٖ ٘كبٖ ٔي تأييسي ٔطتجٝ زْٚ ثب چٟبض فبُٔ اؾت، ٕٞطاٜ ثب ثطآٚضزٞبي اؾتب٘ساض ضطايت ٔؿيط ٚ ٚاضيب٘ؽ

ب ٚ ٘يع ٔتغيطٞبي پٟٙبٖ انّي زض ٕٞٝ ٔٛاضز ٔمبزيط ٔخجت ٞؿتٙس وٝ ٞبي ٔتغيطٞبي پٟٙبٖ ذغ قٛز، ٚاضيب٘ؽ ٌٛ٘ٝ وٝ زض قىُ زيسٜ ٔي
 ذٛز زِيّي ثط افتجبض ٔسَ اؾت.

 

 
                                                      
1- Human 
2 - Nauhral 
3 - Social 
4 - Finance 
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 هاي معیتطتی خانوارهاي روستایی در ضرایط خطکسالیسرمایه ( مذلسازي3ضکل )

ائٝ قسٜ اؾت وٝ  تٕبٔي ( ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت، ٔسِؿبظي ؾطٔبيٝ ٞبي ٔقيكتي ثٝ ٕٞطاٜ ٔتغيط ذكىؿبِي اض3ٕٞب٘غٛض وٝ زض قىُ)
ٞبي ثقس ا٘ؿب٘ي ٚ  زٞٙس، وٝ قست آٖ زض ٔٛضز ثبضٞبي فبّٔي ٔتغيطٞبي ٔكبٞسٜ قسٜ، ظيط ٔميبؼ ضطايت ٔؿيط ٔمبزيط ثباليي ضا ٘كبٖ ٔي

 ٔي ثبقس وٝ ٘كبٖ اظ قست -72/0عجيقي ثيف اظ ؾبيط ٔميبؼ ٞبؾت، ضطيت تبحيط ثسؾت آٔسٜ ثيٗ ؾطٔبيٝ ٔقيكتي ٚ ٔتغيط ذكىؿبِي 
ضاثغٝ غيط ٔؿتميٓ ذكىؿبِي ثط ؾطٔبيٝ ٞبي ٔقيكتي ٔي ثبقس  ٚ ٞط وساْ اظ چٟبض ِٔٛفٝ ؾطٔبيٝ ٔقيكتي ٔٛضز ثطضؾي فجبضتٙس اظ : 

ٞبي ثحطا٘ي ٚ ؾغٛح  چٙيٗ، ٘تبيذ ثطآٚضزٞبي ذغبي اؾتب٘ساض، ٘ؿجت ٞٓ(. 37/0( ٚ ٔبِي)23/0(، ارتٕبفي)45/0(، عجيقي)64/0ا٘ؿب٘ي )
ٞبي ثطاظـ ٔسَ ٟ٘بيي ثٝ زؾت آٔسٜ  زاض٘س، قبذم زضنس ٔقٙي 99زٞس وٝ تٕبٔي ايٗ ثطآٚضزٞب زض ؾغح اعٕيبٖ ئقٙبزاضي ٘يع ٘كبٖ ٔ

 ( آٔسٜ اؾت.7ٕٞطاٜ ثب ٔمبزيط ٔقيبض پيكٟٙبزي ثطاي اضظيبثي زض رسَٚ )

 . آزمون مذل برآورد سرمایه هاي معیطتی در مرتبه دوم7جذول 

 مقدار گسارش ضده معیار مطلوب ضاخص

X2/df 3 ٓ92/2 تط ٚ و 

RMR 079/0 08/0تط اظ  وٛچه 

GFI 9 /0 93/0 ٚ ثبالتط 

AGFI 9/0 92/0 ٚ ثبالتط 

NFI 9/0 94/0 ٚ ثبالتط 

NNFI 9/0 90/0 ٚ ثبالتط 

IFI 9/0 99/0 ٚ ثبالتط 

CFI 9/0 91/0 ٚ ثبالتط 

RMSEA 079/0 08/0تط اظ  وٛچه 

 ٚ يبفتٝ ٞبي تحميك 1389لبؾٕي، :ٔٙجـ
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 گیری تیجهن

تٛؾقٝ  ٚ ا٘ؿب٘ي تٛؾقٝ ٔٛضٛؿ ٔقيكت، عي يه زٞٝ ٌصقتٝ ثحج ٔحٛضي زض تفىط ٚ فُٕ تٛؾقٝ ضٚؾتبيي ثٛزٜ اؾت. اؾبؼ
زاض٘س ٚ ٔطزْ زض ٘فبط ٔرتّف احطات آٖ ضا زض  لطاض تغييط الّيٓ تبحيط تحت ايفعايٙسٜ عٛضثٝ ٞبٔقيكت .اؾت اؾتٛاض ٔقيكت ثط التهبزي

ضٞيبفت . اؾت ذكىؿبِي ٚلٛؿ الّيٕي، تغييطات ظايتٙف ٚ تٛرٝ لبثُ تبحيطات اظ وٙٙس. يىيٞبي ٔتفبٚت تزطثٝ ٔيؾغح ٔحّي ثٝ ٌٛ٘ٝ
 تحت ضا آٟ٘ب ظ٘سٌي ويفيت وٝ ٔؿبيّي تقييٗ ٚ اضظيبثي ثطاي ٚ ضاٞجطزٞبيي قٙبذتٝ ضؾٕيت ثٝ ضا فمطا اؾتقساز ٚ فبّٔيت ٔقيكت پبيساض،

وٙٙس. ٔي آٖ ثٙب پبيٝ ثط ضا ذٛز ٔقيكت افطاز وٝ اؾت ٞبييزاضايي ٔقيكت پبيساض، ضٞيبفت وب٘ٛ٘ي فٙهطوٙس. اضايٝ ٔي زازٜ، لطاض تبحيط
 زض افطاز تٛا٘بيي انّي ٞبيوٙٙسٜٔقيكت تقييٗ ٌب٘ٝچٟبض قٛ٘س ثٝ فجبضت زيٍط ٔٙبثـٔي قٙبذتٝ ٔقيكت ٘ؾبْ ٞبيٟ٘بزٜ ٔٙعِٝ ثٝ ٞب،زاضايي
 ؾٛي ثٝ ٔحٛض ٔطزْ ضٚز. ضٞيبفت ٔقيكت پبيساض، ضٚيىطزئي ثٙيبزي ثٝ قٕبض فٛأّي ٔحّي فميط ـرٛأ ثطاي ٚ اؾت ثٝ ٔربعطات پبؾد

 تٛؾقٝ ٞبيثط٘بٔٝ ٚ ٔزطيبٖ ضيعاٖثط٘بٔٝ ٌعاضاٖ،ؾيبؾت ثٝ وٙس ٚ ٔي وٕه ٔقيكت ٞبيٞبي ٘ؾبْپيچيسٌي زضن ثٝ وٝ اؾت. تٛؾقٝ
 اظ وكبٚضظي ثٝ وسأيه ٚ ضٚؾتبيي ٔقيكت ربٔقٝ ٕ٘ٛزٖ پبيساض ٚ اضتمبء ثٟجٛز، ٔٙؾٛض ثٝ زٞس وٝٔي آٌبٞي ضا ايٗ وكبٚضظي ٚ ضٚؾتبيي
 تحّيُ ٔٙؾٛضٌطزز. ثٝ ضٕٖٞٙٛ ٔٛضز٘ؾط، اٞساف ثٝ تطنحيح ٚ تطؾطيـ قبٖذسٔبت ٚ ٞبتب ثط٘بٔٝ ٕ٘بيٙس ٔجصَٚ ضا ثيكتطي تٛرٝ ٔتغيطٞب،
ٞؿتيٓ.   ٔحسٚزٜ آٖ ٞبيؾىٛ٘تٍبٜ ؾبوٙيٗ بي ٔقيكتي زض زؾتطؼٞؾطٔبيٝ ثطضؾي ٘يبظٔٙس رغطافيبيي ٔحسٚزٜ يه زض پبيساض ٔقيكت

ٞبي ٔقيكتي ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾتبيي زض قطايظ ذكىؿبِي زض ٔٙبعك ضٚؾتبيي زٞؿتبٖ حٛٔٝ ٔسِؿبظي ؾطٔبيٝ ٞسف ثب پػٚٞف حبضط
  رٙٛثي نٛضت پصيطفت ٚ ثٝ ٘تبيزي ثٝ قطح شيُ ٘بئُ ٌكت. 

 64/0 يٕ٘طٜ ثب ي ا٘ؿب٘يضٚؾتبيي زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ ٘كبٖ زاز وٝ ؾطٔبيٝ ٞبيذب٘ٛاض ٞبي ٔقيكتيؾطٔبيٝ پبيساضي ٚضقيت
 زض ٚ 23/0 پبيساضي يٕ٘طٜ وؿت ثب ٞبي ارتٕبفي، ؾطٔبي45/0ٝٞبي عجيقي زضنس اظ ٚاضيب٘ؽ ضا تجييٗ ٔي ٕ٘بيس. ٕٞچٙيٗ ثطاي ؾطٔبيٝ

 زض ٕٞچٙيٗ .ٗ ٔتغيط ؾطٔبيٝ ٞبي ٔقيكتي ٚ ظيط قبذم ٞبي ذٛز زاضز، ٘كبٖ اظ قست ضاثغٝ ثي37/0ي ٕ٘طٜ ثب ٞبي ٔبِيٟ٘بيت ؾطٔبيٝ
ٞب ثب ٘تبيذ تحميمبت قطيفي زاز٘س وٝ ايٗ يبفتٝ اذتهبل ذٛز ثٝ ضا ٔمساض ٞبي ا٘ؿب٘ي ٚ عجيقي ثيكتطيٗؾطٔبيٝ ٔقيكتي، ٞبيؾطٔبيٝ ثيٗ

ظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ (، نبزق1395ؾطاؾىب٘طٚز ) (، انغطي1395(، ثطيٕب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ )1395(، ؾزبؾي ليساضي ٚ ٕٞىبضاٖ)1396ٚ ٕٞىبضاٖ)
( ٘كبٖ اظ احطات -72/0( ٔغبثمت زاضز. ٕٞچٙيٗ ٚرٛز ضاثغٝ غيط ٔؿتميٓ ثيٗ ؾطٔبيٝ ٞبي ٔقيكتي ٚ ذكىؿبِي )1390( ٚ ٚزازي )1393)

 قسيس ذكىؿبِي ثط ؾطٔبيٝ ٞبي ٔقيكتي ٔي ثبقس. 
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 منابع 
  ،اضقس، ٘بٔٝ وبضقٙبؾي، پبيبٖذب٘ٛاضٞبي ضٚؾتبيي قٟطؾتبٖ اِكتط ٍٞٙبْ ذكىؿبِي ضاٞجطزٞبي ٔقيكتي، 1395اؾساِٟي، ٔحٕس

 زا٘كىسٜ وكبٚضظي، زا٘كٍبٜ ضاظي وطٔب٘كبٜ. 
  ،ثطضؾي فٛأُ تبحيطٌصاض ثط ٔمبٚٔت ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾتبيي قٟطؾتبٖ اِكتط زض 1397اؾساِٟي، ٔحٕس، آٌٟي، حؿيٗ ٚ اعٟطي، ظٞطا ،

 . 406-397، نم 3، قٕبضٜ 5، ؾبَ فهّٙبٔٝ ضاٞجطزٞبي تٛؾقٝ ضٚؾتبييچبضچٛة ٔقيكت پبيساض،  ٍٞٙبْ ذكىؿبِي ثب اؾتفبزٜ اظ
  ،تجييٗ ٔقيكت پبيساض زض ٔٛارٟٝ ثب ذكىؿبِي )ٔغبِقٝ ٔٛضزي ضٚؾتبٞبي ثرف ٔطوعي قٟطؾتبٖ ، 1395انغطي ؾطاؾىب٘طٚز، نبِح

 ي. ضؾبِٝ زوتطي، زا٘كىسٜ فّْٛ رغطافيبيي، زا٘كٍبٜ ذٛاضظٔ، ٞكتطٚضز(
 ،زض ذب٘ٛاض ٔقيكت ثط ٔؤحط رغطافيبيي ، تحّيُ فٛا1395ُٔٔؿقٛز،  ٔحٕسظازٜ، اؾالْ ٚ ضئيؿي، ضاؾتي، ٞبزي، فطأطظ، ثطيٕب٘ي 

-85 نم ،18، قٕبضٜ 6زٚضٜ  ،ائٙغمٝ-قٟطي آٔبيف ٚ رغطافيب ٔزّٝ لهطلٙس، قٟطؾتبٖ: قٙبؾي ٔٛضز ٞبي ضٚؾتبييؾىٛ٘تٍبٜ
96. 

 ٝٔقيكت چبضچٛة زض ٔطزْ ٔقيكتي ٞبيٚ فقبِيت ٞبزاضايي ثط ٌطزقٍطي ، ثطضؾي احطات1391٘طرؽ،  ٔحٕٛز ٚ ويٛٔطث، پٛض،رٕق 
 .119-87، نم 17 قٕبضٜ ٞفتٓ، ؾبَ ،ٌطزقٍطي ٔسيطيت ٔغبِقبت، (ظيبضت ٔٛضزي ضٚؾتبي ٔغبِقٝ) ٌطزقٍطي پبيساض

  ،ٔبتطيؽ ضٚيىطز) ايطاٖ التهبز ثط ٚ وكبٚضظي ثرف يستِٛ ثط الّيٓ تغييط ، احط1394ذبِمي، ؾقيسٜ، ثعاظاٖ، فبعٕٝ ٚ ٔس٘ي، قيٕب 
 .135-113، نم 25، قٕبض7ٜ، زٚضٜ وكبٚضظي التهبز ٞبيپػٚٞف، (ارتٕبفي حؿبثساضي

  ،اضظيبثي زيٙبٔيه ٚضقيت ٔقيكت رٛأـ ضٚؾتبيي ثب اؾتفبزٜ اظ ضٞيبفت 1399ضحيٕي، ظيٙت ٚ وطٔي زٞىطزي، ٟٔسي  ،SLF  ٚ
-271، نم 1، قٕبضٜ 12، ؾبَ ٘كطيٝ تٛؾقٝ ٔحّيقٟط(، ٔغبِقٝ ٔٛضزي ضٚؾتبٞبي قٟطؾتبٖ زضٜ) CIPPٔٙسي اظ اٍِٛي ثٟطٜ
303 . 

 ثب ضٚؾتبيي ٔٙبعك زض ٔقيكت ٞبيزاضايي ؾغح ؾٙزف ،1395اؾٕبفيُ،  فطز، قىٛضي عبٞطٜ ٚ ،نبزلّٛ،.ليساضي، حٕساِٝ ؾزبؾي 
، نم 1، قٕبضٜ 5زٚضٜ  ،ضٚؾتبيي ضيعيثط٘بٔٝ ٚ پػٚٞف ٔزّٝبز(، تبيج قٟطؾتبٖ ضٚؾتبٞبي: ٔٛضزي ي)ٔغبِقٝ پبيساض ضٚيىطز ٔقيكت

197-216 . 

  ،قٙبؾبيي ضاٞىبضٞبي ؾبظٌبضي وكبٚضظاٖ وٛچه ٔميبؼ زض ٔمبثّٝ ثب ذكىؿبِي زض 1398ؾٛاضي، ٔؿّٓ ٚ قٛوتي آٔمب٘ي، ٔحٕس ،
 . 166-141، نم 4، قٕبضٜ 9، ؾبَضيعي فضبييفهّٙبٔٝ ثط٘بٔٝغطثي، اؾتبٖ آشضثبيزبٖ

 ،ز٘ب  قٟطؾتبٖ ٔطوعي ضٚؾتبيي ثرف ذب٘ٛاضٞبي پصيطيآؾيت ، تحّي1396ُٔطيٓ،  ظازٜ،قطيف ٚ ٟٔسي پٛض،ظيٙت، ٘ٛضي قطيفي
 . 36-19: 2 قٕبضٜ چٟبضْ، ؾبَ ،ٔربعطات ٔحيغي فضبيي تحّيّي ٘كطيٝ پبيساض(، ٔقيكت چبضچٛة )وبضثطز

  ،ٝپطٚضاٖ قٟطؾتبٖ آثعي ٔٛضزي يضٚؾتبيي )ٔغبِقٝ پبيساض ٔقيكت ضز چٙسوبضوطزي وكبٚضظي ربيٍبٜ ثطضؾي، 1393قٟطوي، ٔحجٛث 
 يبؾٛد.  اضقس، زا٘كىسٜ وكبٚضظي، زا٘كٍبٜ وبضقٙبؾي ٘بٔٝ پبيبٖ ،ظاٞساٖ(

 قٟطؾتبٖ قبِيىبضي ٘ؾبْ پبيساضي ٞبيزاضايي ؾغٛح ، تحّي1393ُٔحٕس حؿيٗ،  ا٘هبضي، اِٟيبضي، ٔحٕس نبزق ٚ ٔيٙب، ظازٜ،نبزق 
 .   97-85، نم 2، قٕبض1ٜزٚضٜ  ،ضٚؾتبيي تٛؾقٝ طزٞبيضاٞج ٔزّٝضقت، 

 ثط ٌطزقٍطي تأحيط ،  ثطضؾي1394فّيطضب،  قبٞىٛٞي، ذٛارٝ ٔحٕس قطيف ٚ ظازٜ،ذسيزٝ، قطيف غالٔحؿيٗ، نبِحي، ظازٜ،فجسااهلل 
 . 148-169م ، ن15، قٕبضٜ 4زٚضٜ  ،ٌطزقٍطي تٛؾقٝ ٚ ضيعيثط٘بٔٝ ٔزٌّّٝؿتبٖ،  اؾتبٖ زض پبيساض ضٚؾتبيي ٔقيكت

 ،فّْٛ  ٔزّٝ وطٔب٘كبٜ، اؾتبٖ وكبٚضظاٖ زيسٌبٜ اظ ضٚؾتبيي پبيساض ٔقيكت ثط ٔؤحط ٞبي، ؾبظ1394ٜزاضيٛـ،  حيبتي، ٔطضيٝ ٚ ٘ٛضٚظي
 .  127-144، نم 1، قٕبض11ٜزٚضٜ  ،ايطاٖ وكبٚضظي آٔٛظـ ٚ تطٚيذ

 ٖض اضتجبط ثب تغييطات الّيٕي ٚ اضايٝ اٍِٛيي ثطاي آٔٛظـ ٚ ازضان ٚ ضفتبض ؾبظٌبضي وكبٚضظاٖ ز، 1399ٔمسْ فطز، ظٞطا،  ٞٛقٕٙسا
 ٖ، ضؾبِٝ زوتطي، زا٘كىسٜ وكبٚضظي، زا٘كٍبٜ ظ٘زبٖ. تٛإ٘ٙسؾبظي آٟ٘ب زض اؾتبٖ ظ٘زب

 ،يپبيساض )ٔغبِقٝ ضٚؾتبيي ٞبئقيكت چبضچٛة اظ اؾتفبزٜ ثب وبضنيفي ٚ ؾجعي وكبٚضظاٖ پصيطيآؾيت تحّيُ،  1390اِٟبْ،  ٚزازي 
 ظ٘زبٖ.  زا٘كٍبٜ اضقس، زا٘كىسٜ وكبٚضظي، وبضقٙبؾي ٘بٔٝ، پبيبٖاؾسآثبز( قٟطؾتبٖ زئٛض

 ( .1397ٚيؿي فطظاز؛ ٘يىرٛاٜ چٙٛض.)  ٝٔٚاوبٚي ٘مف ٌطزقٍطي زض ٔقيكت ٚ پبيساضي ٔقيكت ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾتبيي، رغطافيب ٚ ثط٘ب
 .348-329(: 66)22ضيعي، 



64  ٝ82ضيعي، قٕبضٜ فّٕي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

 Abdullah Zadeh, Gholam Hossein, Salehi, Khadijeh, Sharifzadeh, Mohammad Sharif and Khajeh 

Shahkoohi, Alireza, 2015, Investigating the effect of tourism on sustainable livelihood A village 

in Golestan province. Journal of Tourism Planning and Development, Fourth Year, No 15, PP. 

148-169. 

 Asadolahi, Mohammad, 2016, Rural Households Livelihood Strategies in Drought Prone Area 

case study of Aleshtar city, MSc, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah.  
 Asadolahi, Mohammad, Agahi, Hossein and Athari, Zahra, 2018, Investigating the Factors 

Affecting the Resistance of Alshart Village Households in Drought by Using the Sustainable 

Livelihood Framework, Rural Development Strategies, Fifth year, No3, PP. 397-406.  

 Asghari Saraskanroud, Saleh, 2016, Explanation of Sustainable Livelihoods in the face of 

Drought (Case study rural settlements in the central district of Hashtrud county). PhD Thesis, 

Faculty of Geographical Since, Kharazmi University. 

 Berchoux, Tristan. Watmoughb, Gary. R. Huttonc, C.W. and Atkinsond, Peter. M. 2019, 

Agricultural shocks and drivers of livelihood precariousness across Indian rural communities. 

Landscape and Urban Planning.189 :307-319. 

 Berimani, Faramarz, Rasti, Hadi, Raisi, Islam, and Mohammadzadeh, Massoud, 2016, Analysis 

of geographical factors affecting household livelihood in rural settlements Case study: Qasr 

Ghand city, Journal of Geography and Urban-Regional Planning, sixth year, No18, PP. 85-96. 
 Bhandari, Prem, B, 2013, Rural livelihood change Household capital, community resources and 

livelihood transition. Journal of Rural Studies, 32, 126-136. 
 Fang, Yi. Fan, Jie. Shen, Mao and Song, Meng qiang, 2014, Sensitivity of livelihood strategy to 

livelihood capital in mountainareas: Empirical analysis based on different settlements in the 

upperreaches of the Minjiang River, China. Ecological Indicators, 38, 225-235. 

 Hooshmandan Moghaddam Fard, Zahra, 2020, Perception and Adaptation Behavior of Farmers 

Regarding Climate Change and Designing a Model to their Empowerment and Education in 

Zanjan Province, PhD Thesis, Faculty of Agriculture, University of Zanjan.  

 Hua, Xiaobo, Yan, Jianzhong and Zhang, Yili, 2017, Evaluating the role of livelihood assets in 

suitable livelihood strategies: Protocol for anti-poverty policy in the Eastern Tibetan Plateau, 

China. Ecological Indicators, 78, 62-74.  

 Jome Poor, Mahmood and Kioomars, Narjis, 2012, Effects of tourism assets and activities on the 

livelihoods of people living within tourism: A case study of Ziarat village. Journal of Tourism 

Management Studies, Seventh year, No 17, PP.87-119.  

 Khalegi, Saeedeh, Bazazan Fatemeh and Madani, Shima, 2015, The Effects of Climate Change 

on Agricultural Production and Iranian Economy. Agricultural Economics Research, Seventh 

year, No 25, PP. 113-135.  

 Mariano, D. A. Dos Santos, C. A. C. Wardlow, B. D. Anderson, M. Schiltmeyer, A. V. Tadesse, 

T. and Svoboda, M. D, 2018, Use of remote sensing indicators to assess effects of drought and 

human-induced land degradation on ecosystem health in Northeastern Brazil, Remote Sensing of 

Environment, 213 1): 129-143. 

 Mohmmed, Alnail, Li, Jianhua, Elaru Joshua. Elbashier, Mohammed. M. A. Keesstra, Saskia. 

Artemi, Cerda. Martin, Kabenge. Reuben, Makomere. and Teffera, Zeben. 2018, Assessing 

drought vulnerability and adaptation among farmers in Gadaref region, Eastern Sudan, Land Use 

Policy, Volume 70, January 2018, Pages 402-413.  

 Mukherjee, Sourav. Mishra, Ashok and Trenberth, Kevin E, 2018, Climate Change and Drought: 

Perspective on Drought Indices, Current Climate Change Reports, 4(2): 145-163. 

 Nikuze, Alice. Sliuzas, Richard. Flacke, Johnnes. Maarseveen, M.F.A.M. 2019, Livelihood 

impacts of displacement and resettlement on informal households. A case study from Kigali, 

Rwanda. Habitat International. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources 

Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing. 86 :38-47. 



  65 ....يذكىؿبِ ظيزض قطا ييضٚؾتب يذب٘ٛاضٞب يكتئق ٞبي ٝيؾطٔب  ئسِؿبظ
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