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 چکیذٌ

ٞبي فلٍٞٙي ثٝ تغّيُ ػٛأُ ٔؤحل ثل سبمٌبكي ٚ ٘يت وطبٚكماٖ  ي اٍ٘ينش عفبظت ٚ اكمش ٌيلي ام ؿٚ ٘ظليٝايٗ ٔغبِؼٝ تالش ٕ٘ٛؿ تب ثب ثٟلٜ
ِؼٝ، وطبٚكماٖ ام استبٖ فبكس، ضٟلستبٖ ٔلٚؿضت ثٛؿ٘ـ وٝ ام ي آٔبكي ايٗ ٔغب٘سجت ثٝ تغييلات الّيٕي ؿك ٔيبٖ وطبٚكماٖ پلؿاؽتٝ است. ربٔؼٝ

- اي ٔغمك ٞبي ٔٛكؿ ٘يبم ثب استفبؿٜ ام پلسطٙبٔٝ ٌيلي تػبؿفي ا٘تؾبة ضـ. ؿاؿٜ ٘فل ثب استفبؿٜ ام كٚش ٕ٘ٛ٘ٝ 256اي ثٝ عزٓ  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝٔيبٖ آٖ
ي  آًٞٙ ٚ ٔغبسجٝ ي پيص آٖ ثٝ وٕه يه ٔغبِؼٝ 5ػي ٚ پبيبييپلسطٙبٔٝ ثب استفبؿٜ ام ٘ظل ٔتؾػػبٖ ٔٛضٛ 4آٚكي ٌلؿيـ. كٚايي سبؽت رٕغ

تزنيٝ ٚ تغّيُ ضـ. ٘تبيذ ٘طبٖ ؿاؿ وٝ ٔـَ  SPSS  ٚAMOSافناكٞبي  ٞب ثب استفبؿٜ ام ٘لْ تبييـ ضـ. ؿاؿٜ( 83/0 –70/0)ضليت آِفبي ولٚ٘جبػ 
ٞبي پبيبيي ٔلوت، ٚاكيب٘س استؾلاري، عـاوخل ٚاكيب٘س ٔطتل ضبؽع ٞب ؿاضت ٚ ػالٜٚ ثل ايٗ ٔمبؿيل ٔفٟٛٔي ايٗ ٔغبِؼٝ ثلامش ثسيبك ؽٛثي ثب ؿاؿٜ

عّجي ٞبي ٔغبِؼٝ اكمش فلٍٞٙي ٔسبٚاتٚ ٔتٛسظ ٚاكيب٘س ٔطتلن كٚايي ٍٕٞلا ٚ ٚاٌلاي ٔتغيلٞبي ٔٛكؿ ٔغبِؼٝ كا تبييـ ولؿ٘ـ. ثب تٛرٝ ثٝ يبفتٝ
ؿاك٘ـ. ٘تبيذ ٕٞضٙيٗ ٘طبٖ  ؿاكي ثل ثبٚك ثٝ تغييلاتي ٔستميٓ ٔٙفي ٚ ٔؼٙيؿاك ٚ ٕٞضٙيٗ اكمش فلٍٞٙي تمـيلٌلايي احل احلي ٔستميٓ ٔخجت ٚ ٔؼٙي

ي اٍ٘ينش  ٞبي فلٍٞٙي، تمـيلٌلايي، فلؿٌلايي ٚ ٔسبٚات عّجي ٚ ٕٞضٙيٗ ام ٔيبٖ ٔتغيلٞبي ٘ظليٝ ي اكمش ؿاؿ وٝ ام ٔيبٖ ٔتغيلٞبي ٘ظليٝ
ات الّيٕي ثل ٘يت سبمٌبكي ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي تبحيلٌقاك ثٛؿ٘ـ. ؿك ٔزٕٛع عفبظت، ٘بسبمٌبكي، اكميبثي سبمٌبكي، اؿكان كيسه ٚ ثبٚك ثٝ تغييل

 ؿكغـ ام تغييلات ٚاكيب٘س ٘يت سبمٌبكي وطبٚكماٖ ؿك ثلاثل تغييلات الّيٕي كا تجييٗ ٕ٘بيـ. 48صبكصٛة ٘ظلي ٔغبِؼٝ تٛا٘ست 

 . ضٟلستبٖ ٔلٚؿضتٞبي فلٍٞٙي،  ٝ اكمش٘ظليٝ اٍ٘ينش عفبظت، ٘ظلي ٘يت سبمٌبكي، تغييلات الّيٕي، :کلیذی گانياش

 مقذمٍ

 & Koundouriٞبي ٟٕٔي است وٝ آحبك ميبؿي ثل ٔؼيطت ٚ ؿكآٔـ كٚستبييبٖ ٚ وطبٚكماٖ ) ام رّٕٝ صبِص الّيٕي تغييلات

Nauges, 2005( أٙيت غقايي آٟ٘ب ٚ اوٛسيستٓ ؿاكؿ )Reidsma et al., 2010 ميست ثٝ  ظتغييلات الّيٕي ػالٜٚ ثل ٔغي(. ؿك ٚالغ
 ,Pandey & Bardsleyثبضـ )التػبؿي وطٛكٞبي رٟبٖ تبحيلٌقاك ٔي ٚ فلٍٞٙي رتٕبػي،ٞبي ا غٛكت ٔستميٓ ٚ غيلٔستميٓ ثل ثؾص

تل ٞبي ٔؾتّف لبثُ ِٕس ٚ تبحيلات آٖ ؿك ثؾصپقيلتل ثٛؿٖ ٔلؿْ، ايٗ تغييلات ثٝ ؿِيُ آسيت يبفتٝ ؿك وطٛكٞبي وٕتل تٛسؼٝ ٚ( 2015
ٞبي التػبؿي ثسيبك عسبس ٘سجت ثٝ ا٘ٛاع  وطبٚكمي يىي ام ثؾص بٖ،ئايٗ  ؿك (.Heltberg et al., 2009) ٚ ٔطٟٛؿتل است

( ٚ تبحيلات تغييلات الّيٕي ثل وطبٚكمي ثٝ يىي ام ٔجبعج اغّي ؿك سغظ Frozani et al., 2016) ثبضـ ٞبي تغييلات الّيٕي ٔي پـيـٜ
(. ؿك ايلاٖ ٘ين احلات تغييل الّيٓ كٚي ثبكش ٚ ؿٔب ؿك ٔغبِؼبتي Hoseini et al., 2013؛ Kahil et al., 2015رٟبٖ تجـيُ ضـٜ است )

                                                      
 (ٔسئَٛ سٙـٜي٘ٛ )ؽٛمستبٖ. يؼيٚ ٔٙبثغ عج يؿا٘طٍبٜ ػّْٛ وطبٚكم ،يٚ آٔٛمش وطبٚكم ذيٌلٜٚ تلٚ بك،يؿا٘ط .1
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4 Validity 

5 Reliability 
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ٚ  (Dinpashoh et al., 2019)تؼلق پتب٘سيُ ؿك ضٕبَ غلة ايلاٖ كٚ٘ـ افنايطي  -ٞبي اؽيل كٚ٘ـ تغييلات تجؾيل  ثلكسي ضـٜ ٚ ؿك سبَ
كٚيٝ آة ام ايٗ أل سجت كٚي آٚكؿٖ وطبٚكماٖ ثٝ استؾلاد ثي (.Sadegi and Dinpashoh, 2020ثبكش ٘ين كٚ٘ـ وبٞطي ؿاضتٝ است )

 .Daneshvar Vosoughi et alٞب ثٝ ضـت افت ولؿٜ است )ٞبي آة ميلمٔيٙي ضـٜ ٚ ؿك ٘تيزٝ تلام آة ميلمٔيٙي ؿك اوخل ؿضتسفلٜ

2013 .) 

 تِٛيـ ثل ٔستميٓ عٛك ثٝ تٛا٘ـ ٔي وطبٚكمي، ؾصث ثٛؿٖ پقيل تبحيل ثٝ تٛرٝ ثب الّيٓ ؿك تغييل ثب ػٙبيت ثٝ ايٗ ٟٔٓ وٝ ٞلٌٛ٘ٝ
 ,.Soleymani Nejad et al., 2019; Zoghipour et al., 2018; Eskandari-Damaneh et alثٍقاكؿ ) احل وطبٚكمي ٔغػٛالت

ٌٛ٘ٝ استٙجبط ولؿ وٝ  تٛاٖ ايٗ ؿك ٘تيزٝ ٔي. كٚستبيي است ارتٕبع ٌيلؿ، ٔي للاك پـيـٜ ايٗ تبحيل تغت ثسيبك وٝ رٛأؼي ام (، يىي2020
كٚ٘ـ ٚ تغييلات الّيٕي ٕٔىٗ است ػالٜٚ ثل ٞب ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي ثٝ ضٕبك ٔيپقيلتليٗ ٌلٜٚوطبٚكماٖ ثٝ ٘ٛػي يىي ام آسيت

رٟت  يستيثب ( ثٙبثلايٗ،Kahil et al., 2015پب، أٙيت غقايي كا ؿك سغظ ّٔي ٘ين تٟـيـ وٙـ )ٚيژٜ وطبٚكماٖ ؽلؿٜٔؼيطت وطبٚكماٖ ثٝ
تليٗ اغُ ؿك مٔيٙٝ ٔمبثّٝ ثب احلات تغييل الّيٕي ؿك ٔيبٖ  ؿٞـ وٝ ٟٔٓ ٘تبيذ ٔغبِؼبت ٘طبٖ ٔي. ٜ ضٛؿـيطيالمْ ا٘ـ ـاتئمبثّٝ ثب آٖ تٕٟ

٘ـٖ ٞب ؿك ا٘تؾبة كاٞىبكٞبي ٔٙبست رٟت ثٝ عـالُ كسب ؿٞي ثٝ ٘يت ٚ لػـ آٖ ٞب ام ايٗ پـيـٜ ٚ رٟت وطبٚكماٖ، اكتمبء تٛا٘بيي ؿكن آٖ
ٌيلي ٚ (، سبمٌبكي كا فلايٙـ تػٕي2010ٓ) 1(. ؿك ايٗ كاستب ٘يّسٗ ٚ كيٙجليLiu et al., 2016ثبضـ ) احلات آٖ ٚ سبمٌبك ولؿٖ ؽٛؿ ٔي

 تبؿا٘ٙـ، ثيٙي صٝ ؿك مٔبٖ عبَ ٚ صٝ ؿك آيٙـٜ ٔيٞلٌٛ٘ٝ الـاْ ٚ پبسؼ ام رب٘ت وطبٚكماٖ ثلاي عفظ ظلفيت ٚ ٔمبثّٝ ثب تغييلات لبثُ پيص
. ثٙبثلايٗ، ضلٚكي است تب وطبٚكماٖ ثب اتؾبف تغييلات الّيٕي سٛؿ ثجلؿ ٞبي ايزبؿ ضـٜ ثـٝ ؽبعلأحيلات ٔضل آٖ كا وٓ وٙـ يب ام فلغتت

(. ثب تٛرٝ Banerjee, 2015ٞبي رـيـ ٚ سٛؿٔٙـ ػُٕ وٙٙـ ) كفتبكٞبي سبمٌبكا٘ٝ ؿك كاستبي وبٞص آحبك تغييلات الّيٕي ٚ وست فلغت
ٞبي ضيٜٛ وٝ لبؿك٘ـ ؽٛؿ كا ام عليك ثيٗ وطبٚكما٘يسبمٌبكي ؿك ( IPCC, 2014) اِـِٚي تغييل الّيٓ ٞيبت ثيٗطل ضـٜ ثٝ ٌناكضبت ٔٙت

 ٚ ٟٔبرلتام لجيُ  ٘بضي ام ايٗ تغييلاتوبٞص ػٛاكؼ  ؿكثٝ وطبٚكماٖ ضٛؿ ٚ ٞبي ثبِمٜٛ ٔيتؼـيُ ؽسبكت سبمٌبك ٕ٘بيٙـ، ثبػج ٔؾتّف
 Liu et) وطبٚكمي وٕه ؽٛاٞـ ولؿ عتي ؿِسلؿ ضـٖ رٛا٘بٖ كٚستبيي ام اضتغبَ ؿك ثؾص كي ضغُ ٚؽبِي ضـٖ كٚستبٞب، تغييل ارجب

al., 2016ٗثبضـكٚ، وبٚش ٘يت ٚ لػـ آٟ٘ب ؿك ا٘تؾبة كاٞىبكٞبي ٔمبثّٝ ثب تغييلات الّيٕي ٟٔٓ ٔي(. ام اي (Koundouri & Nauges, 

اي ثب ػٙٛاٖ تجييٗ ( ٔغبِؼ1397ٝ. ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ، ٔاليي ٚ ٕٞىبكاٖ )( ٚ ٔغبِؼبتي ٘ين ؿك ايٗ ؽػٛظ ا٘زبْ پقيلفتٝ است2005
كاٞجلؿٞبي سبمٌبكي وطبٚكماٖ استبٖ ؽلاسبٖ رٙٛثي ثب تغييل الّيٓ ا٘زبْ ؿاؿ٘ـ ٚ ثٝ ايٗ ٘تيزٝ ؿست يبفتٙـ وٝ ٟٕٔتليٗ كاٞىبكٞبي 

ضٛؿ. ثٙـي ٔيٟ٘بؿي ٚ ميلسبؽتي ٚ فٙي ٚ مكاػي ؿستٝسبمٌبكي وطبٚكماٖ ؿك پٙذ عجمٝ التػبؿي ٚ ٔبِي، آٔٛمضي ٚ تلٚيزي، ٔـيليتي، 
اي ثب ػٙٛاٖ تجييٗ ٘يت سبمٌبكي وطبٚكماٖ ؿك ٔٛارٟٝ ثب ٌلؿ ٚ غجبك؛ ٔـَ تٛسؼٝ يبفتٝ ٘ظليٝ ( ؿك ٔغبِؼ1398ٝٚ ٕٞىبكاٖ ) 2غغلايي

ثبكٜ پـيـٜ ٌلؿ ٚ غجبك ٚ ٘بسبمٌبكي احل ٞب، اػتمبؿات ؿكاٍ٘ينش عفبظت ثٝ ايٗ ٘تيزٝ ؿست يبفتٙـ وٝ ٔتغيلٞبي ٞٙزبك فٞٙي، ثبمؿاك٘ـٜ
اي ثب ػٙٛاٖ ثلكسي ( ؿك ٔغبِؼ2019ٝٚ ٕٞىبكاٖ ) 3ؿاكي ثل ٘يت سبمٌبكي وطبٚكماٖ ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي ؿاكؿ. ٔيتلٔخجت ٚ ٔؼٙي

يبفتٙـ وٝ ٘يت سبمٌبكي اؿكان ٚ ٘يت سبمٌبكي وطبٚكماٖ ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي: ٔغبِؼٝ تزلثي ام استلاِيب ثٝ ايٗ ٘تيزٝ ؿست 
-ٌيلؿ وٝ وطبٚكماٖ ٘سجت ثٝ وبكايي الـأبت سبمٌبكا٘ٝ آٌبٜ ثبضٙـ ٚ ٞنيٙٝوطبٚكماٖ ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي تٟٙب ؿك غٛكتي ضىُ ٔي

اٞٙـ ؿاؿ؟ اي ثب ػٙٛاٖ وطبٚكماٖ صٝ وبكي ا٘زبْ ؽٛ( ؿك ٔغبِؼ2017ٝٚ ٕٞىبكاٖ ) 4ٞبي سبمٌبكي كا ٔخجت اكميبثي وٙٙـ. كٚمس ٔىٙبِي
سبمي ػّٕيبت وطبٚكمي ؿك ٘يت سبمٌبكي ؿك ضلايظ سٙبكيٛ تغييل الّيٕي فكت ثٝ ايٗ ٘تيزٝ ؿست يبفتٙـ وٝ وطبٚكماٖ ٔؼتمـ ثٝ ثٟيٙٝ

 ٔمبثُ تغييلات آة ٚ ٞٛايي، ثب اعتٕبَ ثيطتلي الـأبت سبمٌبكا٘ٝ ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي كا ؽٛاٞٙـ پقيلفت. 

                                                      
1 Nielsen & Reenberg 

2 Sahraii 
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4 Roesch-McNally 
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 ٚ است ٘فل ٞناك 730 ٚ ٔيّيٖٛ 20 ثل ثبِغ وطٛك، كٚستبيي رٕؼيت ،1395ايلاٖ ؿك سبَ  آٔبك ٔلون سٛي ما ضـٜ ٔٙتطل آٔبك ثل عجك
 Population and Housing) ؿٞٙـ ٔي تطىيُ ٔلؿْ كٚستبيي وٝ اوخل آ٘بٖ وطبٚكم ٞستٙـ كا كا ايلاٖ رٕؼيت ؿكغـ 9/25 ثٝ ٘نؿيه

Census., 2015.)  ٗٞب ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي وٝ صبِص ٟٔٓ ٘سُ عبَ ٚ آيٙـٜ است،  يُ كفتبكي آٖآٌبٞي ٘سجت ثٝ ٘يت ٚ تٕبثٙبثلاي
ضٟلستبٖ ٔلٚؿضت ام رّٕٝ ٔٙبعمي ام ايلاٖ است وٝ ام ٘ظل ٔغػٛالت وطبٚكمي ٕٞٛاكٜ ؿك ايٗ ٔيبٖ،  كسـ.ٔيثسيبك ضلٚكي ثٝ ٘ظل 

ضٟلستبٖ ثٝ ؿِيُ وٕجٛؿ ٘نٚالت آسٕب٘ي ٚ افنايص ؿكرٝ ؿاكاي ػّٕىلؿ ٔٙبسجي ثٛؿٜ، أب ؿك صٙـ سبَ اؽيل ٔٙبثغ آة وطبٚكمي ايٗ 
ِقا وطبٚكماٖ ايٗ ٔٙغمٝ ؿك ٔؼلؼ آحبك ثلؽبستٝ ام تغييلات الّيٕي (؛ Frozani et al., 2016)علاكت مٔيٗ ثٝ ضـت وبٞص ؿاضتٝ است 

ٖ ٔلٚؿضت ؿك ٔمبثُ تغييلات ٞستٙـ. ثٙبثلايٗ، ٞـف اغّي تغميك عبضل، ضٙبسبيي ػٛأُ ٔؤحل ثل ٘يت سبمٌبكي وطبٚكماٖ ضٟلستب
 الّيٕي است. 

 چارچًب وظری مطالعٍ 

 است. فلٍٞٙي -ٞبي ارتٕبػيٚ ٔـَ ٞبي كفتبكي٘ظليٝ ثيٙي وٙٙـٜ آٖ، وبكثلؿا٘سبٖ ٚ ػٛأُ پيص ٘يتٔغبِؼٝ  ٞبييىي ام كٚش
ايٗ ثلاي ؿكن ثٟتل ِقا . (Heong, 2002ؿاك٘ـ ) ي افلاؿٞب ثل تػٕيٓ ٌيلي تلي ي ثيصتأحيلٌقاك ٚ كفتبكي ارتٕبػي فلٍٞٙي،ػٛأُ 
ثٙبثلايٗ، تغميك عبضل ٘ين ثٝ ٔٙظٛك ثلكسي . ٔٛكؿ تبويـ ٔغممبٖ ثٛؿٜ استكفتبك ا٘سبٖ  ضٙبؽت ٘يت ٚثلاي  ٞبام ٘ظليٝاستفبؿٜ  ،ػٛأُ

ٜ ٕ٘ٛؿٜ تب ثتٛا٘ـ صبكصٛثي ٞبي ٔغلط ؿك ايٗ مٔيٙٝ استفبؿ ٘يت سبمٌبكي وطبٚكماٖ ضٟلستبٖ ٔلٚؿضت ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي، ام ٘ظليٝ
 رـيـ كا ؿك ايٗ كاستب اكائٝ ٚ آمٖٔٛ ٕ٘بيـ.  

 1الف( وظریٍ اوگیسش حفاظت

٘ظليٝ اٍ٘ينش عفبظت، ألٚمٜ ؿك ٔغبِؼبت ٔؾتّف ثٝ ٔٙظٛك تججيٗ ػٛأُ ثلاٍ٘يؾتٗ ٘يت افلاؿ ثسيبك ٔٛكؿ تٛرٝ ٔغممبٖ ػّْٛ 
وٙـ وٝ  . كارلم ؿك ايٗ كاثغٝ ثيبٖ ٔي(Davis et al., 2015) ظ كارلم ٔؼلفي ضـتٛس 1975ؿك سبَ ايٗ ٘ظليٝ  كفتبكي للاك ٌلفتٝ است.

ثٝ (. Le Dang et al., 2014ؿ )ضٛؿٞـ ٚ ؿك ٟ٘بيت ثبػج ثلاٍ٘يؾتٝ ضـٖ كفتبك ٔيتلس، اٍ٘ينش ٔغبفظت كا تغت تبحيل للاك ٔي
 ٜ استضـٜ ؿك ايٗ مٔيٙٝ ٘طبٖ ؿاؿ ٔغبِؼبت ا٘زبْت. ػجبكتي، پقيلش كفتبك يه ػُٕ ٔستميٓ ام اٍ٘ينش فلؿ ثلاي عفبظت ام ؽٛؿش اس

ؿك ٔغبِؼبت ٔؾتّف ألٚمٜ ايٗ ٘ظليٝ  (.El Dib et al., 2008) ؿاك٘ـ افلاؿٌٛيي كفتبك  إٞيت ميبؿي ؿك پيص ٘ظليٝٞبي ايٗ  وٝ سبمٜ
اي ؿك وطٛك ٚيتٙبْ ثٝ  ؿك ٔغبِؼٝ (2014كاٖ )ٚ ٕٞىب 2ٌيلؿ. ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ِـً٘ ػّْٛ كفتبكي ٔب٘ٙـ تغييلات الّيٕي ٔٛكؿ استفبؿٜ للاك ٔي

وٙٙـٜ سبمٌبكي وطبٚكماٖ ؿك ٔٛارٟٝ ثب تغييلات الّيٕي  تٛا٘ـ ؿك اكميبثي ػٛأُ تؼييٗايٗ ٘تيزٝ كسيـ٘ـ وٝ ٘ظليٝ اٍ٘ينش عفبظت ٔي
ييل الّيٕي ٚ كفتبكٞبي سبمٌبكا٘ٝ ثسيبك ٔؤحل ثبضـ. ٕٞضٙيٗ ٘تبيذ ايٗ تغميك ٘طبٖ ؿاؿ كاثغٝ ٔستميٕي ٔيبٖ ؿكن وطبٚكماٖ ام ؽغلات تغ

اي ثب ٞـف ؿكن كفتبك سبمٌبكي وطبٚكماٖ استبٖ ايالْ  ( ؿك ٔغبِؼ2014ٝٚ ٕٞىبكاٖ ) 3ثب تغييلات الّيٕي ٚرٛؿ ؿاكؿ. ٕٞضٙيٗ رٕطيـي
ي ٘يت وطبٚكماٖ ؿك ضٙبؽت ثيٙتٛا٘ـ ؿك پيص ي اٍ٘ينش عفبظت ٘طبٖ ؿاؿ٘ـ. ِقا ايٗ ٘ظليٝ ٔي ؿك ثلاثل تغييلات الّيٕي ثب استفبؿٜ ام ٘ظليٝ

سبمٜ است وٝ ػجبكتٙـ ام: ؿكن  6ايٗ ٘ظليٝ ضبُٔ   پيبٔـٞبي ٘بٔغّٛة تغييلات الّيٕي ٚ سبمٌبكي ثب آٖ ٔفيـ فبيـٜ ثبضـ. ٔـَ ثسظ يبفتٝ
 ؿك وٝ ييٞبٝٞنيٙ ام ضؾع ثلآٚكؿؿٞـ(، اكميبثي )كا ٘طبٖ ٔي ؿك ٔمبثُ ؽغل اٚ تيعسبسپقيلي )ثلآٚكؿ ضؾع ام ضـت ؽغل ٚ آسيت

(، ثبٚك )اػتمبؿ است يليپق تيٚ ضـت آس يليپق تيؽٛؿ ضبُٔ ؿكن آس. ثٝ ػجبكتي ايٗ سبمٜ ثبضـ وٙٙـٜت ٔغبفظ كفتبك ا٘زبْ ثب اكتجبط
ٞبي ؿكن ضـٜ اكمش(، ٞٙزبكٞبي فٞٙي )ام علف ضؾع ؿكست كفتبك تىقيت يب ٚ پقيلش ضؾع ثٝ ٚرٛؿ ؽغل(، ٘بسبمٌبكي )ػـْ

(. Prentice-Dunn et al., 2009; Grothmann & Patt, 2005اؿٜ ضؾع ثلاي ا٘زبْ وبك ؿك ٔمبثُ ثب ؽغل( )ٚ ٘يت )اك تٛسظ افلاؿ(
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ؿك ٔمبثُ رٟت اكميبثي ػٛأُ ٔٛحل ثل ٘يت سبمٌبكي وطبٚكماٖ عفبظت  نشياٍ٘ ٝ ي٘ظل  يبفتٝ ؿك ايٗ ٔغبِؼٝ ٘ين ٔـَ ثسظكاستب،  ٗيؿك ا
 ٔٛكؿ استفبؿٜ للاك ٌلفت.  تغييلات الّيٕي

 1َای فرَىگیوظریٍ ارزش ب(

تل ضـٜ ٚ كٚيىلؿٞبي فلٍٞٙي كً٘ٔيالؿي ثبػج ضـ تب كٚيىلؿٞبي كفتبكي وٓ 90ٚ 80ٞبي فلٍٞٙي ؿك اٚاؽل ؿٞٝ ٔجبعجپيـايص 
ـ ثبضٙٞب ثؾطي ام فلًٞٙ ٔلؿْ ٔيٌيلؿ وٝ اػتمبؿات ٚ سٙت رب ٔٙطب ٔي (. ؿك ٚالغ ايٗ ٔٛضٛع ام آValentine, 2001ٖغبِت ٌلؿ٘ـ )

ٌيلي ٘ظلاٖ فلًٞٙ كا ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ اغّي ضىُوٝ ثسيبكي ام غبعتضٛؿ. عٛكيوٝ ثبػج ٔؼٙي ثؾطيـٖ ثٝ م٘ـٌي ارتٕبػي ٔي
اي كا ٔغلط ولؿ٘ـ وٝ ثل اسبس آٖ،  ٘ظليٝ 2(. ؿك ايٗ مٔيٙٝ ؿاٌالس ٚ ٚيّـٚسىيAnabostani, 2014ؿا٘ٙـ )م٘ـٌي ارتٕبػي ٔي

(. ايٗ ٔغممبٖ سؼي ولؿ٘ـ تب Asgary and Willis, 1997ٌي افلاؿ ٚ ٕٞضٙيٗ ؿكن آٟ٘ب تبحيلٌقاك است )ي م٘ـ ثيٙي افلاؿ ثل ٘غٜٛرٟب٘ي
ثيٗ  ي كاثغٝ ايٗ ٘ظليٝ (.Tukker and Butter, 2007ثب استفبؿٜ ام ٘ظليٝ فلٍٞٙي، كاثغٝ ثيٗ عجيؼت ٚ ا٘سبٖ كا ثٝ تػٛيل ثىطٙـ )

پلؿامؿ وٙـ ٚ ثٝ تفىل افلاؿ ٔيٌي ٚ ٕٞضٙيٗ ٔسبيُ پلؽغل كا ثيبٖ ٔيٞبي م٘ـاؿكان افلاؿ ام ضيٜٛ ي ٞب ٚ ٘غٜٛفلًٞٙ
(Hemayatkhah & Ghorbani, 2016 ،ٝ؛ صٙب٘ض)ًٙٞٞبي م٘ـٌي ٍ٘بٜ ٔؾػٛظ ثٝ ؽٛؿ كا ٘سجت ثٝ ٞب ٚ يب ضيٜٛٞل وـاْ ام ايٗ فل

ثٝ ثُؼـ فلًٞٙ، تؼٟـ اؽاللي كا ٘سجت ثٝ (. ِقا، ؿك تغميمبت وطبٚكمي ٚ كٚستبيي تٛرٝ Asgary and Willis, 1997٘ـ )ؽغلات ؿاك
وطبٚكماٖ ٚ كٚستبييبٖ ثٝ ٕٞلاٜ ؿاكؿ. ؿك ايٗ ٔيبٖ فؼبِيت وطبٚكمي ثٝ ػٙٛاٖ ػٙػلي ٔبؿي، فلٍٞٙي ٚ ارتٕبػي ؿك صٙـ سبَ اؽيل، ام 

ٞبي ٔؾتّف رٟبٖ، ايٗ فلًٞٙ تغييلات ٚسيؼي ثلؽٛكؿاك ثٛؿٜ ٞل صٙـ وٝ ؿك ثيطتل اٚلبت پيلٚي ام ػمبيـ، ثبٚكٞبي سٙتي ام ؿيلثبم ؿك ؿك
فلٍٞٙي است ٘ٝ يه  -ي وطبٚكمي، يه ػُٕ ارتٕبػي ( علف2004ٝ) 3علفٝ كا تغت تبحيل للاك ؿاؿٜ است. صٙب٘ضٝ ثٝ ٌفتٝ ٚا٘ىّي

سبمٌبكي ثب وٝ  ٌفتتٛاٖ ٔي ي وطبٚكمي ثـٖٚ ؿك ٘ظل ٌلفتٗ فلًٞٙ ٚ ارتٕبع ٘بلع است. ام ايٗ كٚ، فؼبِيت غلفبً فٙي. علفٝ
 ٔٙغجك ثبضـ پـيـٜ يب تٟـيـٞب ام ٞبي آٖ فلًٞٙٞبي ٔؾتّف ٘ين ثبيـ ٔتٙبست ثب ؿيـٌبٜثلاي فلًٞٙ صٖٛ تغييلات الّيٕيـاتي ٞٓتٟـي

(Sjoberg et al., 2012ؿك ٕٞيٗ كاثغٝ، ٔٛثبيب .)ي فلٍٞٙي ثٝ  ؽٛؿ ثب استفبؿٜ ام ٘ظليٝ  ٔغبِؼٝ ( ؿك ميٕجبٜٚ ؿك2012ٚ ٕٞىبكاٖ ) 4
آٟ٘ب ٘طبٖ ؿاؿ وٝ ؿٚ   ٚكماٖ ٘سجت ثٝ تٟـيـات ٔؼيطتي ؿك ضلايظ ٔٛارٟٝ ثب تغييلات الّيٕي پلؿاؽتٙـ. ٘تبيذ ٔغبِؼٝثلكسي اؿكان وطب

ثيٙي سٟٓ لبثُ تٛرٟي ام تغييلات ؿك ٔتغيل سبمٌبكي ثب تغييلات الّيٕي ٞستٙـ ٚ ٘مص ٚ عّجي ٚ تمـيلٌلايي، لبؿك ثٝ پيصٔتغيل ٔسبٚات
ٞبي ٔؾتّف ٚ ؿك ٘مبط ٔؾتّف ٔتفبٚت است. ؿك تغميمي ؿيٍل، اِٚتـاَ ٚ ؾتّف ثب تٛرٝ ثٝ فلًٞٙٞبي ٔإٞيت ٞل يه ام كيسه

اي پلؿاؽتٝ ثٛؿ٘ـ، ٘طبٖ ؿاؿٜ ضـ وٝ ي ؿكن كيسه ثب استفبؿٜ ام ٘ظليٝ فلٍٞٙي ثب استفبؿٜ ام تغّيُ ؽٛضٝ ( وٝ ثٝ ٔغبِؼ2007ٝ)  5كٚ٘ـٔٛ
وٙـ. ايٗ ٘ظليٝ صٟبك اكمش فلٍٞٙي كا ثسيبك وٕي ام ٚاكيب٘س ؿكن كيسه كا تجييٗ ٔيٞبي فلٍٞٙي تٟٙب ٔيناٖ اكتجبط ثيٗ ؿكن ٚ اكمش

 . 9ٚ سّسّٝ ٔلاتجي 8، تمـيلٌلايي7، ٔسبٚات عّجي6وٙـ وٝ ػجبكتٙـ ام: فلؿٌلايي ٔؼلفي ٔي

-ٜ اكتجبط ٘نؿيه ثلللاك ٔيؿك رٛأغ فلؿٌلا كٚاثظ ثيٗ افلاؿ ثسيبك ضؼيف است ٚ افلاؿ ثٝ ٘ـكت ثب افلاؿ ؽبكد ام ؽب٘ٛاؿ فردگرایی:

وٙـ. ؿك (. ام ؿيـٌبٜ ايٗ ٌلٜٚ، عجيؼت ثسيبك سؾبٚتٕٙـ است ٚ تٕبْ ٔـاؽالت ؿست ا٘سبٖ كا رجلاٖ ٔيLeiserowitz, 2006وٙٙـ )
( 1990ٚ ٕٞىبكاٖ ) 10(. ثٝ اػتمبؿ تبٔسKahan, 2012ٖٛميست ٘يستٙـ ٚ اعسبس ٔسئِٛيتي ؿك لجبَ آٖ ٘ـاك٘ـ ) ٘تيزٝ ٍ٘لاٖ ٔغيظ
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عّي ٞب كا كاٜثيٗ ٞستٙـ ٚ ٘ٛآٚكيٞبي رـيـ ؽٛش وٙٙـ. آٟ٘ب ٘سجت ثٝ فٙبٚكيؽغل ٚ پبسؾٍٛ تػٛك ٔيؽيٓ، ثيلؿٌلاٞب عجيؼت كا ؽٛشف
 ؿٞٙـ. ؿا٘ٙـ. ايٗ افلاؿ ثيص ام ٞل صيني ثٝ استمالَ ؽٛؿ إٞيت ٔيميست ٔيثلاي ٔسبئُ ٔغيظ

ؽٛكؿ ثسيبك ظليف ٚ ضىٙٙـٜ است ٚ ثب وٛصىتليٗ ٔـاؽّٝ تؼبؿَ آٖ ثٝ ٞٓ ٔي ايٗ ٌلٜٚ ام افلاؿ ٔؼتمـ٘ـ وٝ عجيؼت مسايات طلثی:

ميستي ثسيبك ٔغـٚؿ ثٛؿٜ ٚ ؿك  عّت ٔؼتمـ٘ـ وٝ ٔٙبثغ ٔغيظ(. ٕٞضٙيٗ افلاؿ ٔسبٚاتXue et al., 2014م٘ـ )ٚ ٘تبيذ ٘بٌٛاكي كا كلٓ ٔي
-ميستي كا ٔغـٚؿ ٚ غيللبثُ وٙتلَ ٔي ت عّجبٖ ٔٙبثغ ٔغيظوٙٙـ. ام آ٘زب وٝ ٔسبٚا٘تيزٝ عجيؼت كا ثٝ ضـت ٔـيليت ٚ ٔغبفظت ٔي

ٌلين ٚ ٘سجت ثٝ (. ايٗ افلاؿ كيسهThompson et al., 1990ؿا٘ٙـ )ميستي كا وٙتلَ ٘يبمٞبي افلاؿ ٔي عُ ٔسبيُ ٔغيظؿا٘ٙـ، تٟٙب كاٜ
 (.Kahan, 2012عجيؼت ٍ٘لاٖ ٞستٙـ ٚ اػتمبؿ ؿاك٘ـ وٝ ثبيـ ثب ٕٞىبكي ثلاي عُ ٔطىالت تالش ولؿ )

ثٛؿٜ ٚ عجيؼت كا  ضب٘س ٔتىيوسب٘ي ٞستٙـ وٝ ثٝ ( تمـيلٌلايبٖ 1990تبٔسٖٛ ٚ ٕٞىبكاٖ ) ـٌبٜياسبس ؿ ثل تقذیرگرایی:

ميست ٘ـاك٘ـ ٚ ٔؼتمـ٘ـ وٝ افلاؿ ثبيـ ؽٛؿضبٖ كا ثب  ؿا٘ٙـ. ؿك ٘تيزٝ، ايٗ ٌلٜٚ ٍ٘لا٘ي ميبؿي ٘سجت ثٝ ٔغيظثيٙي ٔيغيللبثُ وٙتلَ ٚ پيص
وٙٙـ ٚ ام كلبثت ايٗ ٌلٜٚ ام افلاؿ ؿك ٔجبعج ٚ رّسبت ارتٕبػي ثٝ ٘ـكت ضلوت ٔي ٗيثٙبثلا(. Xue et al., 2014ٌبك وٙٙـ )عٛاؿث سبم

 (.Seifi et al., 2016ؿا٘ٙـ ٚ لـكت ا٘تؾبثطبٖ ثسيبك ٔغـٚؿ است )ولؿٖ ٞلاس ؿاك٘ـ. ٕٞضٙيٗ تمـيلٌلايبٖ ؽغل كا ارتٙبة ٘بپقيل ٔي

اؿ ايٗ ٌلٜٚ اػتمبؿ لٛي ثٝ ؿا٘ص وبكضٙبسبٖ ٚ لٛا٘يٗ ؿاك٘ـ ٚ عجيؼت كا تب عـ ميبؿي ؽٛؿ عفظ وٙٙـٜ افلوگرش سلسلٍ مراتثی: 

پقيل است وٝ ؿك غٛكت ٔـاؽّٝ رنئي لبؿك ثٝ عفظ تؼبؿَ ؽٛؿ (. ثٝ ٘ظل ايٗ ٌلٜٚ، عجيؼت تب عـي آسيتLeiserowitz, 2006ؿا٘ٙـ )ٔي
پلؿام٘ـ؛ عٛكي وٝ ثتٛا٘ٙـ ؿكرٝ ٚ ٔيناٖ ٝ تؼييٗ سغظ ٚ سّسٝ ٔيناٖ ٚ ٔلاتت كيسه ٔيثبضـ. ثٝ ايٗ غٛكت وٝ افلاؿ ؿاكاي ايٗ ٍ٘لش ث

ثٙبثلايٗ  (.Thompson et al., 1990ٔضلات ٚ ٔنايبي ٔلتجظ ثب ؽغلات اعتٕبِي كا ثلاسبس ؿكرٝ إٞيت ٞل يه ام آٟ٘ب اكميبثي وٙٙـ )
ميستي ثبيـ تٛسظ ؿِٚت ٚ ثب ٘ظل ٔتؾػػبٖ ٔلثٛعٝ  ـ وٝ ٔسبئُ ٔغيظميست ٍ٘لاٖ ٞستٙـ ٚ ٔؼتمـ٘ افلاؿ ايٗ ٌلٜٚ تب عـي ثلاي ٔغيظ

 (. Seifi et al., 2016وٙتلَ ٚ ٔـيليت ضٛؿ )

ضبٖ ٚ ٘غٜٛ ٞبي ٔؾتّف ٘يست، ثّىٝ اضبكٜ ثٝ ؿكن افلاؿ ام ٔغيظؿك ايٗ ٘ظليٝ، فلًٞٙ ثٝ ػٙٛاٖ يه ػٙػل ٔتٕبينوٙٙـٜ ٌلٜٚ
 Asgary andٞب ؿاكؿ )ٍ٘بٜ ٔتفبٚتي ثٝ صبِصٞب ٞل وـاْ ام ايٗ فلًٞٙ(. Sjoberg et al., 2012ثلؽٛكؿ ثب ثاليبي ٔؾتّف ؿاكؿ )

Willis, 1997افلاؿ ؿك صٍٍٛ٘ي ٔٛارٝ ثب تٟـيـات  ٔلاتجي ٕٞجستٍي ٔٙفي ثب ٘يت ٚ لػـٞبي فلٍٞٙي افلاؿ فلؿٌلا ٚ سّسّٝ(. ِقا، اكمش
يستٙـ. أب سٌٛيلي افلاؿ ٔسبٚات عّت ؿك رٟت ػىس ايٗ ؿٚ ٌلٜٚ للاك ميستي ٘ ؿاكؿ ٚ ايٗ ؿٚ ٌلٜٚ صٙـاٖ ٍ٘لاٖ ٔـيليت ٔسبئُ ٔغيظ

ميستي است. ؿك عبِي وٝ سٌٛيلي افلاؿ تمـيلٌلا ؿاكاي يه سٌٛيلي ؽٙخي ٘سجت  ؿاكؿ ٚ ؿاكاي ٕٞجستٍي ٔخجت ثب كفتبك ٚ ٍ٘لش ٔغيظ
تٛاٖ  ثل ايٗ اسبس، ٔي (.Xue et al., 2014اكؿ )ميستي ٘ـ ثبضـ ٚ كفتبك آٟ٘ب صٙـاٖ اكتجبعي ثب ٔسبئُ ٔغيظميست ٔي ثٝ ٔسبئُ ٔغيظ

ٕٞبٍٞٙي   ٔيبٖ عجيؼت ٚ ا٘سبٖ كا ثٝ تػٛيل ثىطٙـ ٚ ثٝ ثيبٖ ؿيٍل، ؿك پي آٖ است وٝ ٘غٜٛ  ؿكن ولؿ وٝ ايٗ ٘ظليٝ تالش ؿاكؿ تب كاثغٝ
ٛرٝ ثٝ ايٗ ٘ظليٝ، وطبٚكماٖ اعتٕبالً كيسه ٚ ؽغلات ٔغيغي ٕ٘بيبٖ سبمؿ. ثب ت  ٔٙبفغ ٚ ٘يبمٞبي ٔلؿْ ثب اؿكاوبت ٔؾتّف كا ؿك مٔيٙٝ

تٛا٘ـ ؿك ٞليه ام عّجي، سّسّٝ ٔلاتجي ٚ تمـيلٌلايي ثبضٙـ. صٙب٘ضٝ ٞل فلؿ ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛلؼيتي وٝ ؿاكؿ، ٔي تلويجي ام فلؿٌلايي، ٔسبٚات
بالً ؿاكاي تلويجي ام صٟبك ٞبي فلٍٞٙي، وطبٚكماٖ اعتٕ (. ثل اسبس ٘ظليٝ اكمشTukker and Butter, 2007ٞب ربي ٌيلؿ )ايٗ ٌلٜٚ

ٞبي فلٍٞٙي ؿاكاي لـكت تجييٗ  وٙـ وٝ اكمش ٞبي فلٍٞٙي اؿػب ٔي (. ٘ظليٝ اكمشThompson, 1998ثبضٙـ ) اكمش فلٍٞٙي ٔي
ٞبي فلٍٞٙي ثل ٍ٘لش  تٛاٖ اؿػب ٕ٘ٛؿ وٝ اكمش ( ٚ ِقا ثل ٔجٙبي ايٗ ٘ظليٝ ٔيSteg and Sievers, 2000كيسه ام سٛي افلاؿ ٞستٙـ )

 ٞب تبحيلٌقاك است.  كفتبك عفبظتي آٖٚ 

ٞبي تغييلات الّيٕي است، ميلا افلاؿ ػبُٔ ٔغلن فلايٙـٞبي تغييل  ي اغّي صبِص ؿاكؿ وٝ كفتبك افلاؿ كيطٝ ( ثيبٖ ٔي2009) 1ِيٛكا٘ي
ػٛأُ ٔٛحل ثل كفتبك  ٌلؿؿ. ثٙبثلايٗ ي ٕٞيٗ افلاؿ اتؾبف ٔي تغييل ثنكٌتل )ٕٞب٘ٙـ فطبك ارتٕبػي( ثٛؿٜ ٚ تػٕيٕبت سيبسي ٘ين ثٝ ٚسيّٝ
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ي تغييلات الّيٕي ٟٔٓ ثٛؿٜ ٚ ٘يبم است تب ؿك ٔغبِؼبت ػّٕي ثٝ كفتبك افلاؿ ثٝ ٚيژٜ ؿك كاستبي  افلاؿ )فلاتل ام سبم ٚ وبكٞبي ثبماك( ؿك مٔيٙٝ
( ٔغبِؼبت 2006ٕٞىبكاٖ ) ٚ 2( ٚ آ٘بث2007ُ) 1ي كفتبك سبمٌبك ثب الّيٓ تٛرٝ ضٛؿ. ؿك ايٗ كاستب ِينكٚٚيتن وٙٙـٜ ضٙبسبيي ػٛأُ تؼييٗ

ؿٞـ. ٕٞضٙيٗ  ثبضٙـ ٔٛكؿ ا٘تمبؿ للاك ٔي ٌلا ٞستٙـ ٚ وٕتل ٘ظليٝ ٔغٛك ٔي ٔلتجظ ثب تغييلات الّيٕي كا ام ايٗ رٟت وٝ ثيطتل تٛغيف
كٞب ثب ميست ٔتٙٛع است ٚ ٍٞٙبٔي وٝ ايٗ كفتب ي ٔغيظ ي كفتبك ا٘سبٖ ؿك عٛمٜ ثل٘ـٜ وٙـ وٝ ػٛأُ پيص ( تبويـ ٔي1993) 3استلٖ

يىـيٍل ؿك تؼبُٔ للاك ثٍيل٘ـ، ضلٚكي است تب ػٛأُ احلٌقاك ثل ايٗ كفتبك ثٝ غٛكت ٔلتجظ ثب يىـيٍل ٚ ٘ٝ ٔٙفه ام ٞٓ ثلكسي ضٛؿ. ؿك 
ٞبي فلٍٞٙي ٚ ٔتغيلٞبيي ٘ظليٝ اٍ٘ينش عفبظت ام لجيُ اكميبثي سبمٌبكي، اؿكان ٕٞيٗ كاستب ثلؽي ام ٔغبِؼبت، اكتجبط ٔيبٖ اكمش

;Rippl, 2002; Arpaci and  Oltedal et al., 2004وٙٙـ )ٚك ثٝ تغييلات كا ثٝ غٛكت ٘ظلي ٚ يب ٔيـا٘ي تبييـ ٔيكيسه، ثب

Baloğlu, 2016; Tikir and Lehmann, 2011; Price et al., 2014 ثـيٗ ٔٙظٛك ٚ ؿك كاستبي ٔـ ٘ظل للاك ؿاؿٖ ٔسبئُ ٔغلط ؿك .)
ٞبي  ي اكمش يـٌي ٔسبئُ ٔلتجظ ثب تغييلات الّيٕي( ؿك ايٗ ٔغبِؼٝ تلويجي ام ؿٚ ٘ظليٝفٛق )٘ظليٝ ٔغٛك ثٛؿٖ ٚ ٕٞضٙيٗ پٛضص پيض

 Le Dang et al., 2014; Oltedal and Rundmo, 2007; Tajeriفلٍٞٙي ٚ اٍ٘ينش عفبظت ضجيٝ آٖ صٝ ؿك ٔغبِؼبت )

moghadam et al., 2018 )َآمٖٔٛ ضـ. يىي ام ٔنايبي استفبؿٜ ٕٞنٔبٖ ام  سبمي ٔؼبؿالت سبؽتبكي ا٘زبْ ضـٜ است، ثب استفبؿٜ ام ٔـ
ٞبي  ٞبي ٔيبٖ كٞيبفت تٛاٖ ثٝ تطليظ، ؿكن ٚ عتي تٛغيف ثٟتل پيضيـٌي ٚالؼيت اضبكٜ ٕ٘ٛؿ. ػالٜٚ ثل ايٗ ٚاثستٍي صٙـيٗ ٘ظليٝ ٔي

 2ٛٔي ايٗ تغميك ؿك ضىُ ٞب وٕه ضبيبٖ تٛرٟي ٕ٘بيـ. ٔـَ ٔفٟ ي ٘ظليٝ تٛا٘ـ ؿك كاستبي تٛسؼٝ ضٛؿ وٝ ٔي ٘ظلي ٔتفبٚت اكائٝ ٔي
 آٔـٜ است. 

 ضىاسی تحقیقريش

 ٚ ٔيـا٘ي ٔغبِؼبت ي عٛمٜ ؿك اعالػبت ؿكيبفت ٚ آٚكيرٕغ ي ضيٜٛ ٘ظل ، ام ٘ٛع تغميمبت وبكثلؿي، امٞـفتغميك عبضل ام ٘ظل 
٘فل ام وطبٚكماٖ  14000بُٔ ي آٔبكي ايٗ تغميك، ض ربٔؼٝ ثبضـ وٝ ثٝ كٚش پيٕبيطي ا٘زبْ ضـٜ است.ٔي وٕي ٔبٞيت، ٘ظل ام ٕٞضٙيٗ

عزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبكي ٔغبِؼٝ  05/0( ٚ ؽغبي Cochran, 2007ضٟلستبٖ ٔلٚؿضت ؿك استبٖ فبكس ثٛؿ وٝ ثب استفبؿٜ ام فلَٔٛ وٛولاٖ )
ػـؿ ام  256، (Yates, 1953) ٌيلي تػبؿفيٞب ثب استفبؿٜ ام كٚش ٕ٘ٛ٘ٝػـؿ ثلآٚكؿ ضـ. ؿك ٟ٘بيت پس ام تٛميغ پلسطٙبٔٝ 374

تغميك ا٘تؾبة ضـ٘ـ. ثل اسبس صبكصٛة ٘ظلي   ٞب ثٝ عٛك ؿليك ٚ وبُٔ تىٕيُ ضـٜ ٚ لبثُ استفبؿٜ ثٛؿ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝسطٙبٔٝپل
 ٞبي ميل ٔٛكؿ ثلكسي للاكٌلفتٙـ:ٝفلضئغبِؼٝ، 

 ؿاك ثل  ٙيٞبي فلٍٞٙي )فلؿٌلايي، ٔسبٚات عّجي، تمـيلٌلاي ٚ سّسّٝ ٔلاتجي( ؿاكاي تبحيلي ٔؼٔتغيلٞبي ٘ظليٝ اكمش
 ماي ٘ظليٝ اٍ٘ينش عفبظت ؿاكؿ. ٔتغيلٞبي ثلٖٚ

 ؿاك ثل ٘بسبمٌبكي ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي ؿاكؿ.  اكميبثي سبمٌبكي ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي تبحيلي ٔٙفي ٚ ٔؼٙي 
 ؿاكؿ الّيٕي تغييلات ٔمبثُ ؿاك ثل ٘بسبمٌبكي ؿك اؿكان كيسه تغييلات الّيٕي تبحيلي ٔٙفي ٚ ٔؼٙي. 
 ٚؿاكؿ. الّيٕي تغييلات ٔمبثُ ؿاك ثل ٘بسبمٌبكي ؿك ك ثٝ تغييلات الّيٕي تبحيلي ٔٙفي ٚ ٔؼٙيثب 
 ؿاكؿ. الّيٕي تغييلات ٔمبثُ ؿاك ثل ٘بسبمٌبكي ؿك ٞٙزبكٞبي فٞٙي تبحيلي ٔٙفي ٚ ٔؼٙي 
 ؿاك ثل ٘يت سبمٌبكي ؿاكؿ. اكميبثي سبمٌبكي ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي تبحيلي ٔخجت ٚ ٔؼٙي 
  ؿاك ثل ٘يت سبمٌبكي ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي ؿاكؿ. كيسه تبحيلي ٔخجت ٚ ٔؼٙياؿكان 
 ؿاك ثل ٘يت سبمٌبكي ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي ؿاكؿ. ثبٚك ثٝ تغييلات الّيٕي تبحيلي ٔخجت ٚ ٔؼٙي 
 ؿاك ثل ٘يت سبمٌبكي ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي ؿاكؿ. ٞٙزبكٞبي فٞٙي تبحيلي ٔخجت ٚ ٔؼٙي 

  ؿاك ثل ٘يت سبمٌبكي ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي ؿاكؿ. تبحيلي ٔٙفي ٚ ٔؼٙي٘بسبمٌبكي 
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پلسطٙبٔٝ ؿك ٌبْ اَٚ، ثٝ ٔٙظٛك علاعي  ثٝسبؽت ا٘زبْ پقيلفت. -ي ٔغمك ثب استفبؿٜ ام پلسطٙبٔٝتغميك آٚكي اعالػبت ؿك ايٗ  ٌلؿ
ٞبي سٙزص سٛاالت ٔلثٛط ٌٛيٝلٚك ٔغبِؼبت تٕبٔي ثب ٔي پيٕبيص ٔزبمي، ٔغبِؼبت ٔلتجظ ثب ٔٛضٛع ٔغبِؼٝ ثلكسي ضـ. سپس ٚسيّٝ

ثٝ ٞليه ام ٘ظليبت ٔٛكؿ استفبؿٜ استؾلاد ٌلؿيـ ٚ ؿك اؽتيبك رٕؼي ام ٔتؾػػبٖ ٔٛضٛػي )اػضبي ٞيبت ػّٕي ٌلٜٚ تلٚيذ ٚ آٔٛمش 
بت وطبٚكمي( رٟت وطبٚكمي، ؿا٘طٍبٜ ػّْٛ وطبٚكمي ٚ ٔٙبثغ عجيؼي ؽٛمستبٖ، وبكضٙبسبٖ سبمٔبٖ رٟبؿ وطبٚكمي ٚ ٔلون تغميم

ٞبيي رٟت ثلكسي ػٛأُ ٔٛحل ثل ٘يت سبمٌبكي وطبٚكماٖ  تّؾيع ٚ تبييـ كٚايي غٛكي ٚ ٔغتٛايي للاك ٌلفت. پلسطٙبٔٝ ضبُٔ ٌٛيٝ
( لسٕتي )اغالً تب ثسيبك ميبؿ( ٚ )ثسيبك ٔؾبِفٓ تب ثسيبك ٔٛافمٓ 5ي ؿٚ عيف  ضٟلستبٖ ٔلٚؿضت ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي ثٛؿ وٝ ثٝ ٚسيّٝ

ي ضليت  ي ٔٛكؿ ٔغبِؼٝ ٚ ٔغبسجٝ اي پيطأًٞٙ ؿك ؽبكد ام ٔغـٚؿٜ ي ا٘زبْ ٔغبِؼٝ پبيبيي پلسطٙبٔٝ ثٝ ٚسيّٝ .للاك ٌلفت سٙزص ٔٛكؿ
( ٔٛكؿ تبييـ للاك ٌلفت 7/0ٞبي صبكصٛة ٘ظلي )ثب ٔيناٖ ثيص ام  ( ثلاي تٕبٔي سبمBland and Altman, 1997ٜآِفبي ولٚ٘جبػ )

ٞبي پلسطٙبٔٝ، ام تغّيُ ػبّٔي تبييـي استفبؿٜ  ي ٌٛيٝ ٞب ثٝ ٚسيّٝ ٔٙظٛك تجييٗ غغت ٚضؼيت سٙزص سبمٜ(. ٕٞضٙيٗ ثٝ 2)رـَٚ 
 ا٘زبْ پقيلفت. SPSS20  ٚAMOS20ام ٘لْ افناك  ٞب ثب استفبؿٌٜلؿيـ. تزنيٝ ٚ تغّيُ ؿاؿٜ

 َا یافتٍ

 َای فردی پاسخگًیانيیصگی

 ٜ است. اكائٝ ضـ 1ٞبي فلؿي پبسؾٍٛيبٖ ؿك رـَٚ  ٚيژٌي

 (=256nَای فردی ي ضغلی افراد ومًوٍ در مطالعٍ حاضر )يیصگی (.1)جذيل

 درصذ فراياوی سطًح متغیر متغیر

 سطح تحصیالت

 3/11 29 ثيسٛاؿ
 7 18 اثتـايي

 4/16 42 ؿثيلستبٖ
 7/22 58 ؿيپّٓ

 3/6 16 فٛق ؿيپّٓ
 5/30 78 وبكضٙبسي

 9/5 15 وبكضٙبسي اكضـ ٚ ؿوتلي

 100 256 وُ

 

 عضًیت در تعايوی کطايرزی

 

 2/49 126 ثّٝ
 6/49 127 ؽيل

 2/1 3 پبسؼثي

 100 256 وُ

 جىسیت
 1/89 228 ٔلؿ

 9/10 28 مٖ

 يضعیت تاَل
 7/20 53 ٔزلؿ

 3/79 203 ٔتبُٞ

 تعذاد اعضای خاوًار )وفر(
 حذاکثر -حذاقل اوحراف معیار میاوگیه

28/4 07/2 1-11 

 سه )سال(
 حذاکثر -حذاقل اوحراف معیار یاوگیهم

86/43 71/12 19-70 

 100 256 وُ

 ساتقٍ فعالیت کطايرزی )سال(
 حذاکثر -حذاقل اوحراف معیار میاوگیه

22/21 17/14 2-60 

 100 256 وُ

 میسان کل اراضی )َکتار(
 حذاکثر -حذاقل اوحراف معیار میاوگیه

45/14 27/20 1-140 

 ی )َکتار(میسان اراضی آت
 حذاکثر -حذاقل اوحراف معیار میاوگیه

43/10 04/14 0-100 

 میسان آراضی دیمی )َکتار(
 حذاکثر -حذاقل اوحراف معیار میاوگیه

59/6 22/9 0-47 
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 َا ي وطاوگرَای مطالعٍ تثییه يضعیت مًلفٍ

 Gall and et)ٔيبٍ٘يٗ  ام استب٘ـاكؿ ا٘غلاف بغّٝف كٚش ام ٞبي ٔٛكؿ ٔغبِؼٝ ؿك ٔيبٖ وطبٚكماٖ، ِٔٛفٝ ٚضؼيت ام آٌبٞي ٔٙظٛك ثٝ

al., 1996) ٖٞبي ثبٚك ثٝ تغييلات الّيٕي ٚ ٞٙزبكٞبي فٞٙي ٔيبٍ٘يٙي وٕتل  ِٔٛفٝ ضٛؿ ٔي ٔطبٞـٜ 2 رـَٚ ؿك وٝ ٌٛ٘ٝاستفبؿٜ ضـ. ٕٞب
ي  ٘ظليٝ اكمش فلٍٞٙي، ؿٚ ِٔٛفٝٞبي  ي تغييلات آٖ ِٔٛفٝ كا ثٝ ؽٛؿ اؽتػبظ ؿاؿٜ است. ٕٞضٙيٗ ؿك ٔيبٖ ِٔٛفٝ ي ثبمٜ ام ٔيب٘ٝ

تٛاٖ استٙجبط  ي تغييلات آٖ ِٔٛفٝ كا ثٝ ؽٛؿ اؽتػبظ ؿاؿٜ است. ِقا ٔي ي ثبمٜ تمـيلٌلايي ٚ فلؿٌلايي ؿك ٔزٕٛع ٔيبٍ٘يٙي ثبالتل ام ٔيب٘ٝ
ٞب ثسيبك ضؼيف  ؿك ٔيبٖ آٖكٚاثظ ارتٕبػي ؿا٘ٙـ ٚ ٕٞضٙيٗ  ػٕـتبً عجيؼت كا غيللبثُ وٙتلَ ٔي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛكؿ ٔغبِؼٝ، ولؿ وٝ وطبٚكماٖ

( تغبثك ؿاكؿ. ايٗ ٔٛاكؿ Emery, 2015وٙٙـ. ايٗ يبفتٝ ثب ٘تبيذ ٔغبِؼٝ )است ٚ افلاؿ ثٝ ٘ـكت ثب افلاؿ ؽبكد ام ؽب٘ٛاؿٜ اكتجبط ثلللاك ٔي
يٕي ٚ ٞٙزبكٞبي فٞٙي( ي اٍ٘ينش عفبظت ايٗ ٔغبِؼٝ )ثبٚك ثٝ تغييلات الّ ٞبي ؿاكاي ٔيبٍ٘يٗ پبييٗ ؿك ٘ظليٝ وبٔالً ٔٙغجك ثب ِٔٛفٝ

ٞبي ٔغبِؼٝ رٟت تجييٗ إٞيت ٞل ٘طبٍ٘ل ٔغبسجٝ ٚ اكائٝ ضـٜ اي ٘طبٍ٘لٞبي ٔلثٛط ثٝ ٞليه ام ِٔٛفٝاست. ػالٜٚ ثل ايٗ ٔيبٍ٘يٗ كتجٝ
 است.

 َا ي وطاوگرَای مطالعٍ حاضر مطالعٍ تثییه يضعیت مًلفٍ (.2)جذيل

 مىثع مؤلفٍ

ضریة 

آلفای 

 کروثاخ

 میاوگیه

 )مًلفٍ(

وحراف ا

 معیار

 )مًلفٍ(

تىذی  سطح

 *مًلفٍ

فراياوی 

مطلق 

 سطح

 وطاوگر

میاوگیه 

ای رتثٍ

 وطاوگر
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83/0 

53/47 

)ثبمٜ 
تغييلات: 

60-12) 

00/11 

 28 وٓ

ٞبي ٔنكػٝ ضـٜ  غييلات الّيٕي ثبػج افنايص آفبت ٚ ثيٕبكيت
 است.

80/3 

 21/4 تغييلات الّيٕي ثبػج وبٞص ػّٕىلؿ ٔغػٛالت ضـٜ است

 36/4 تغييلات الّيٕي ثبػج وبٞص ٔيناٖ آة ٔنكػٝ ضـٜ است.

 01/4 تغييلات الّيٕي ثبػج افنايص فمل ٚ ثيىبكي ضـٜ است.

 215 تٛسظٔ

 41/4 تغييلات الّيٕي ثبػج وبٞص كفبٜ ٚ آسبيص وطبٚكماٖ ضـٜ است.

ٞبي اػتمبؿي ؿك ثيٗ  تغييلات الّيٕي ثبػج وٕلً٘ ضـٖ اكمش
 ٔلؿْ ضـٜ است.

05/3 

تغييلات الّيٕي ثبػج افنايص تضبؿ ٚ اؽتالف ثيٗ اٞبِي ضـٜ 
 است.

93/3 

 19/4 يص ثـٞي وطبٚكماٖ ضـٜ است.تغييلات الّيٕي ثبػج افنا

 13 ميبؿ

 28/4 تغييلات الّيٕي ثبػج وبٞص سلٔبيٝ وطبٚكماٖ ضـٜ است.

 72/3 تغييلات الّيٕي ثبػج وبٞص ليٕت مٔيٗ ضـٜ است.

تغييلات الّيٕي ثبػج افنايص ليٕت فلٚش ٔغػٛالت وطبٚكمي 
 ضـٜ است.

36/3 

 00/4 بػج وبٞص ويفيت ٔغػٛالت ضـٜ است.تغييلات الّيٕي ث
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70/0 

14/24 
)ثبمٜ 

تغييلات: 
35-7) 

84/4 

 38 وٓ
 12/4 ؿا٘ٓ ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي صٝ وبكي ثبيـ ا٘زبْ ؿٞٓ. ٕ٘ي

 87/2 ثّٝ ثب تغييلات الّيٕي كا ٘ـاكْ.تٛا٘بيي وبفي ثلاي ٔمب

 171 ٔتٛسظ

ٞبي تغبثك ثب تغييلات الّيٕي كا  مٔبٖ وبفي ثلاي اػٕبَ استلاتژي
 ٘ـاكْ.

83/3 

ٞبي تغبثك ثب  پَٛ ٚ ٔٙبثغ ٔبِي وبفي ثلاي اػٕبَ استلاتژي
 تغييلات الّيٕي كا ؿاكْ.

09/4 

 70/3 ثب ؽغل ٔٛارٝ ؽٛاٞـ ولؿ.تغييل الّيٕي لغؼب م٘ـٌي ٔٗ كا 

 47 ميبؿ

ي اثتىبك ثطل،  صٙبٖ ثنكٌي ٘يست ٚ لٜٛ ي آٖ تغييل الّيٕي پـيـٜ
 تٛا٘بيي ٔمبثّٝ ثب آٖ كا ايزبؿ ؽٛاٞـ ٕ٘ٛؿ

09/3 

ضٛاٞـ وبفي ثلاي ايٙىٝ ثٍٛييٓ تغييلات الّيٕي كػ ؿاؿٜ است يب 
 ؽيل، ؿك ؿست ٘يست.

12/3 
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82/6 
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تغييلات: 
69/2 

 99/2 تغييلات الّيٕي ؿك عبَ عبضل ؿك عبَ ٚلٛع است. 63 وٓ

 157 ٔتٛسظ
 21/1 مكاػت ٔٗ ام تغييلات الّيٕي تبحيل پقيلفتٝ است.

 15/2 ؽب٘ٛاؿٜ ٔٗ ام تغييلات الّيٕي تبحيل پقيلفتٝ است.
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20-4) 

 36 ميبؿ
ي م٘ـٌي ٔٗ كا ٘بؽٛاستٝ تغييل ؽٛاٞـ  تٛا٘ـ ضيٜٛ تغييل الّيٕي ٔي

 ؿاؿ.
80/1 
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)ثبمٜ 

تغييلات: 
15-3) 

07/3 

 47 وٓ
٘يبمي ٘يست وٝ ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي، الـأي ا٘زبْ ضٛؿ، ميلا 

 اي ٘ؾٛاٞٙـ ولؿ. ايٗ الـأبت صبكٜ
60/1 

 151 ٔتٛسظ
تٕبْ ٔسبئُ ثٝ ٚسيّٝ تمـيل تؼييٗ ضـٜ است ٚ غيل لبثُ تغييل 

 است.
87/2 

 58 ميبؿ
اْ ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي  ، اكاضي ٚ ؽب٘ٛاؿٜؽـاٚ٘ـ ام ٔٗ

 ٔغبفظت ؽٛاٞـ ولؿ.
89/1 

ي
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)ثبمٜ 

تغييلات: 
10-2) 

82/1 

 54 وٓ
ام آ٘زبيي وٝ ؿٚستبٖ، ثستٍبٖ ٚ ؽب٘ٛاؿٜ ٔٗ ام ٔٗ ا٘تظبك ؿاك٘ـ، 

 ٌبك ثب تغييلات الّيٕي كا ا٘زبْ ؿٞٓٔٗ ثبيستي كفتبكٞبيي سبم
75/1 

اْ ام ايٗ ٌٛ٘ٝ كفتبك  ام آ٘زبيي وٝ ؿٚستبٖ، ثستٍبٖ ٚ ؽب٘ٛاؿٜ 174 ٔتٛسظ
وٙٙـ، ٔٗ ٘ين ثبيستي كفتبكٞبي سبمٌبك ثب تغييلات الّيٕي كا  ٔي

 ا٘زبْ ؿٞٓ.
28/1 

 28 ميبؿ
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90/45 
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تغييلات: 
60-12) 

50/15 

 8 وٓ

 80/3 آة ثيطتلي ام ٔٙبثغ آة ميلمٔيٙي پٕپ ؽٛاٞٓ ٕ٘ٛؿ.

 90/3 اي ٚ ثبكا٘ي استفبؿٜ ؽٛاٞٓ ولؿ. ام آثيبكي لغلٜ

 91/3 وٙٓ. يام اكلبْ ٔمبْٚ ثٝ ؽطىي استفبؿٜ ٔ

 10/4 وٙٓ. ضىٙي ٔي صبٜ آة ؽٛؿ كا وف

 244 ٔتٛسظ

 23/4 ام ٔغػٛالت ثب ٘يبم آثي وٕتل استفبؿٜ ؽٛاٞٓ ولؿ.

 90/3 تؼـاؿ ؿفؼبت آثيبكي كا افنايص ؽٛاٞٓ ؿاؿ.

 40/3 وٙٓ. ؿك وطت ٔغػٛالت تٙٛع ايزبؿ ٔي

 65/4 ستفبؿٜ ٔيىٙٓ.ام ٌيبٞبٖ ٔمبْٚ ثٝ ضٛكي ا

 4 ميبؿ

 92/3 ثٝ ؿ٘جبَ يبفتٗ ضغّي غيل ام وطبٚكمي ؽٛاٞٓ كفت.

 30/3 ٞبي وٓ ؽبوٛكمي استفبؿٜ ؽٛاٞٓ ٕ٘ٛؿ. ام تىٙيه

 87/3 وٙٓ. ؽبوٛكمي استفبؿٜ ٔي ٞبي ثي ام تىٙيه

 02/4 ٔغػٛالت ؽٛؿ كا ثيٕٝ ؽٛاٞٓ ولؿ.
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70/0 

08/20 
)ثبمٜ 

تغييلات: 
40-8) 

20/9 

 13 وٓ

عفبظت ٚ علاست ٚ ػـْ استفبؿٜ ام ٔغيظ ميست ثٟتليٗ كاٞجلؿ 
 ثبضـ. ٔغيغي ٔي ٔـيليت ٔٙبثغ ميست

81/2 

ي ٔب اِنأي اؽاللي ثلاي عفظ ٔغيظ ميست ٚ ٔػلف وٕتل  ٕٞٝ
 ٔٙبثغ عجيؼي ؿاكيٓ.

90/1 

ي  تٛا٘ـ ثٝ كاعتي عفظ ضٛؿ، تٟٙب اٌل ثطل ضيٜٛ ميست ٔي ٔغيظ
 كفتبك ؽٛؿ كا تغييل ؿٞـ.

76/1 

 236 ٔتٛسظ

ٔغيظ ميست تٟٙب ثلاي ٔـت مٔبٖ وٛتبٜ ثٝ ضىُ حبثت ٚ پبيـاك 
 ٔب٘ـ. ثبلي ٔي

03/2 

 81/2 ضٛؿ. ميست ثلٞٓ ثؾٛكؿ، م٘ـٌي غيل ٕٔىٗ ٔي اٌل تؼبؿَ ٔغيظ

 04/2 ا٘سبٖ ثؾطي ام ٔغيظ ميست است ٚ رـا ام آٖ ٘يست.

 7 ميبؿ

 98/1 ثبضـ. ٕٞٝ صين ؿك ٔغيظ ميست ثٝ ٞٓ ٔلتجظ ٚ ٚاثستٝ ٔي

تٛا٘ـ  ٔغيظ ميست ثسيبك ضىٙٙـٜ است ٚ تؼبؿَ آٖ ثسيبك كاعت ٔي
 ثلٞٓ ثؾٛكؿ.

01/3 
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34/3 

 40 وٓ

اٌل ام ٔٙبثغ عجيؼي ثيص ام عـ استفبؿٜ ضٛؿ، آٟ٘ب لبثُ ثبميبثي 
 ٘ؾٛاٞٙـ ثٛؿ.

60/2 

ٞبي ٔٛرٛؿ، لبثُ وٙتلَ ٚ  ٔغيظ ميست ثب تٛرٝ ثٝ ٔغـٚؿيت
 ثبضٙـ. ٔـيليت ٔي

64/1 

 95/1 ثبضٙـ. ميست ٔي ؿِٚت ٚ ؿا٘طٕٙـاٖ ٔسئَٛ ٔـيليت ٔغيظ

 179 ٔتٛسظ

ٞب  افلاؿ ثبيستي ثـٖٚ تٛرٝ ثٝ ػبؿال٘ٝ ثٛؿٖ لٛا٘يٗ ٚ ٔملكات ام آٖ
 پيلٚي وٙٙـ

72/1 

ثبضـ أب ؿك غٛكتي وٝ  ٔغيظ ميست لبثُ ٔـيليت ٚ وٙتلَ ٔي
ٞب ٚرٛؿ ؿاضتٝ  آٖ ي استفبؿٜ ام لٛا٘يٗ ٔطؾػي ؿك ؽػٛظ ٘غٜٛ
 ثبضـ.

46/2 

 37 ميبؿ
 ام وٝ غٛكتي ؿك تٟٙب ثٕب٘ـ، ثبلي سبِٓ تٛا٘ـ ٔي ميست ٔغيظ

 .ضٛؿ پيلٚي ٔغيغي ميست ٔملكات ٚ لٛا٘يٗ
88/1 
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05/6 

 54 وٓ

ٔغيغي ػٕـتبً ٘تبيذ ٘بٔسبػـي كا ثلاي  لٛا٘يٗ ٚ ٔملكات ميست
 ميست ثٝ ٕٞلاٜ ؿاك٘ـ. ٔغيظ

08/3 

 02/3 ثيٙي است. ميست ثسيبك غيللبثُ پيص ٔغيظ

 162 ٔتٛسظ

 68/2 ؿٞـ كا ٘ـاكؿ. ا٘سبٖ تٛاٖ وٙتلَ آ٘ضٝ ؿك عجيؼت كػ ٔي

ؿٞـ لبثُ تٛضيظ ٚ تجييٗ  ثسيبكي ام ٚلبيؼي وٝ ؿك عجيؼت كػ ٔي
 ٘يستٙـ.

95/2 

 39/2 ا٘سبٖ تٛاٖ تغييل يب ٔـيليت ٔغيظ ميست كا ٘ـاكؿ.

 40 ميبؿ

تالش ثلاي ٔـيليت ٔغيظ ميست اغّت ثب ضىست ٔٛارٝ ؽٛاٞـ 
 ضـ.

00/3 

لٛا٘يٗ ٚ ٔملكات تٟٙب كاٞىبكي ثلاي وٙتلَ افلاؿ ثٝ ؿست 
 ثبضٙـ. ٌقاكاٖ ٔي لبٖ٘ٛ

08/3 
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09/12 

 22 وٓ

 آٚكؿٖ ثـست ثلاي كا ؽٛؿ عجيؼي ميست ٔغيظ وٝ ؿاكؿ عك ا٘سبٖ
 .ؿٞـ تغييل ٘يبمٞبيص

01/4 

ي ثب ميست ثسيبك حبثت ٚ پبيـاك است ٚ تٛا٘بيي سبمٌبك ٔغيظ
 ثبضـ. ٞبي ثطلي كا ؿاكا ٔي فؼبِيت

73/3 

 228 ٔتٛسظ

ٔسئٛالٖ عفبظت ام ٔغيظ ميست اغّت تػٕيٕبت غيلاؽاللي 
 ٌيل٘ـ. ميست ٔي ٘سجت ثٝ ٔغيظ

15/3 

ٔغيظ ميست تٛا٘بيي ثبميبثي ٞلٌٛ٘ٝ تغييلي وٝ ثٝ ٚسيّٝ ثطل ؿك 
 آٖ اتفبق ثيفتـ كا ؿاكؿ.

95/3 

 6 ميبؿ

ي ا٘سبٖ ٚرٛؿ  ميست ثلاي استفبؿٜ ثسيبك ميبؿي ؿك ٔغيظ ٔٙبثغ
 ؿاكؿ.

02/3 

ميست  غٙبيغ سبؽتٝ ؿست ثطل ٔٙزل ثٝ ايزبؿ تغييل ؿك ٔغيظ
 ا٘ـ. ٘طـٜ

91/2 

 ثٙـي ثب استفبؿٜ ام فٗ فبغّٝ ا٘غلاف ٔؼيبك ام ٔيبٍ٘يٗ ا٘زبْ ضـٜ است.  * سغظ

 َا تثییه صحت يضعیت سىجص سازٌ

ٌٛ٘ٝ  استفبؿٜ ٌلؿيـ. ٕٞبٖ ٞبي پلسطٙبٔٝ، ام تغّيُ ػبّٔي تبييـي ي ٌٛيٝ ٞب ثٝ ٚسيّٝ ٗ غغت ٚضؼيت سٙزص سبمٜثٝ ٔٙظٛك تجيي
 Schreiber et al., 2006; Hu andٌيلي ضـٜ ثٙب ثل پيطٟٙبؿات ) ٞبي ثلامش ا٘ـامٜ ضٛؿ تٕبٔي ضبؽع ٔطبٞـٜ ٔي 3وٝ ؿك رـَٚ 

Bentler,1999; Hooper et al., 2008)  ٞب است. ؿك  ؿٞٙـٜ ثلامش ؽٛة ٔتغيلٞب ثب ؿاؿٜ وٝ ٘طبٖؿك ٚضؼيتي ؽٛة ٚ ٔغّّٛة للاك ؿاكؿ
تٛاٖ ام غغت  ا٘ـ ٚ ٔي ٞب ثب ٔتغيلٞبي ثلكسي ضـٜ ؿك ايٗ ٔغبِؼٝ ثلامش لبثُ لجِٛي ؿاضتٝ ٌٛ٘ٝ ثلؿاضت ٕ٘ٛؿ وٝ ؿاؿٜ تٛاٖ ايٗ وُ ٔي

 اعٕيٙبٖ عبغُ ٕ٘ٛؿ.   ٌيلي ٔغبِؼٝ ٔـَ ا٘ـامٜ

 گیری مطالعٍ َای ترازش مذل اوذازٌ (. میسان ضاخص3) جذيل

RMSEA NFI CFI TLI IFI Chi square/DF Chi square شاخص برازش 

70/7  07/7  28/7  28/7  28/7  70/3  08/8850  مقدار 

ٔ  2، ٔتٛسظ ٚاكيب٘س استؾلاري1ٞبي پبيبيي ٔلوت ٕٞضٙيٗ رٟت تؼييٗ كٚايي ٍٕٞلا ٚ ٚاٌلا، ضبؽع 3طـتلن ، عــاوخل ٚاكيـب٘س 
  ٚ

4ٔتٛسظ ٚاكيب٘س ٔطتلن
ٚ ؿك  اسـت  < CR > (AVE)    ٚ5/0 AVEؿٞـ وٝ ثـلاي ٞـل ٔتغيـل     ٘طبٖ ٔي 4ٔغبسجٝ ضـ. ٘تبيذ رـَٚ  

اسـت،   MSV < AVE    ٚASV < AVE٘تيزٝ ٔتغيلٞب ام كٚايي ٍٕٞلا ثلؽٛكؿاك٘ـ. ػالٜٚ ثل ايٗ، ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ ثـلاي ٞـل ٔتغيـل     
 (. Hair et al, 2010ثبضـ ) ٔغّٛة ٔي كٚايي ٚاٌلاي ٔتغيلٞب ٘ين

                                                      
1 Composite Reliability 
2 Average Variance Extracted (AVE) 
3 Maximum Shared Variance (MSV) 
4 Average Shared Squared Variance (ASV) 
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 مقادیر ريایی َمگرا ي ياگرای متغیرَای مًرد مطالعٍ (.4 )جذيل

های  شاخص

روایی همگرا و 

 واگرا

ادراک 

 ریسک

ارزیاتی 

 سازگاری

تاير تٍ 

تغییرات 

 اقلیمی

 واسازگاری
َىجارَای 

 رَىی

ویت 

 سازگاری

مسايات 

 طلثی

سلسلٍ 

 مراتثی
 فردگرایی تقذیرگرایی

CR 08/7  22/7  27/7  08/7  02/7  08/7  20/7  28/7  07/7  20/7  

AVE 87/7  83/7  87/7  85/7  80/7  87/7  88/7  88/7  80/7  80/7  

MSV 775/7  57/7  73/7  00/7  72/7  75/7  775/7  70/7  80/7  775/7  

ASV 775/7  78/7  75/7  55/7  73/7  775/7  775/7  75/7  78/7  775/7  

 مذل ساختاری مطالعٍ هییتث

ثب . غغت ٔـَ سبؽتبكي ٔقوٛك، ضـام تغّيُ ٔسيل استفبؿٜ صبكصٛة ٘ظلي ٔغبِؼٝ ضـٜ ؿك   ظٛك آمٖٔٛ ٔـَ سبؽتبكي اكائٝٔٙ ثٝ
ٞبي ٔٛكؿ ثلكسي ٘طبٖ ام  تٕبٔي ضبؽعٔطبٞـٜ است،   لبثُ 5ٌٛ٘ٝ وٝ ؿك رـَٚ  . ٕٞبٖٔتؼـؿ تبييـ ضـٞبي ثلامش  ضبؽعاستفبؿٜ ام 

تٛاٖ ام غغت  ٚ ٔي  ٞب ثب ٔـَ ثلامش لبثُ لجِٛي ؿاضتٝ ٌٛ٘ٝ ثلؿاضت ٕ٘ٛؿ وٝ ؿاؿٜ تٛاٖ ايٗ ك وُ ٔيٞب ؿاكؿ. ؿ ثلامش ؽٛة ٔـَ ثب ؿاؿٜ
 اعٕيٙبٖ عبغُ ٕ٘ٛؿ.  ٔـَ سبؽتبكي ٔغبِؼٝ

 َای ترازش مذل مسیر مطالعٍ میسان ضاخص (.5)جذيل 

RMSEA CFI TLI IFI Chi square/DF Chi square ضاخص ترازش 

 مقذار 94/14 49/2 97/0 89/0 97/0 06/0

 نشياٍ٘ ٞبيٝي٘ظلػٛأُ ٔؤحل ثل ٘يت سبمٌبكي وطبٚكماٖ ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي ٚ احل ٞل يه ام ٔتغيلٞب كا ثل اسبس  2ضىُ 
 48ثبضـ، ؿك ٔزٕٛع ايٗ ٔـَ لبؿك است ؿكغـ ٔي 48/0وٝ ثلاثل ثب  R2ؿٞـ. ثب تٛرٝ ثٝ ٔمـاك ٞبي فلٍٞٙي ٘طبٖ ٔيٚ اكمش عفبظت
 وٙـ. تغييلات ٘يت وطبٚكماٖ ٘سجت ثٝ سبمٌبكي ثب تغييلات الّيٕي كا تجييٗ  ؿكغـ ام

ؿٞـ ٞب ٘طبٖ ٔيؿٞـ. ايٗ ثؾص ام يبفتٝ٘تبيذ وّي آمٖٔٛ ٔسيل ٚ تبحيلات ٔستميٓ ٞل يه ام ٔتغيلٞبي تغميك كا اكائٝ ٔي 6رـَٚ 
-ٔتغيلٞبي ٔسبٚاتؿٞٙـ، ٞب ٘طبٖ ٔيٌٛ٘ٝ وٝ يبفتٝ. ٕٞبٖوٙـ عٕبيت تغميك ٞبيفلضيٝ ام است تٛا٘ستٝ عـ صٝ تب ضـٜ علاعي ٔـَوٝ 

ؿاكي ثل ثبٚك ثٝ ثٝ تلتيت احلات ٔستميٓ ٔخجت ٚ ٔٙفي ٔؼٙي (β= -0.30, P<0.0001)ٚ تمـيلٌلايي ( β=0.50, P<0.0001)عّجي 
ٞٙزبكٞبي فٞٙي است. ؿك كاثغٝ ثب احل ؿاكي ثل ( ؿاكاي احل ٔٙفي ٚ ٔؼٙيβ= -0.34, P<0.0001. ام علفي ٔتغيل فلؿٌلايي )ؿاك٘ـ تغييلات

( ٚ اؿكان ايٗ تغييلات β= 0.34, P<0.0001تٛاٖ ٌفت، ٔتغيلٞبي ثبٚك ثٝ تغييلات الّيٕي )ٞبي تغميك ٔيسبيل ٔتغيلٞب ثب تٛرٝ ثٝ يبفتٝ
(β= 0.22, P<0.0001ؿاكاي احلات ٔستميٓ ٔخجت ٚ ٔؼٙي )الّيٕي ٞستٙـ. ؿكعبِي وٝ  ؿاكي ثل ٘يت سبمٌبكي وطبٚكماٖ ؿك ثلاثل تغييلات

( احلات ٔستميٓ β= -0.29, P<0.0001) ( ٚ ٘بسبمٌبكي ثب تغييلات الّيٕيβ= -0.32, P<0.0001ٔتغيلٞبي اكميبثي تغييلات الّيٕي )
  ؿاكي ثل كٚي ٘يت سبمٌبكي وطبٚكماٖ ؿاك٘ـ.ٔٙفي ٚ ٔؼٙي
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 مطالعٍ یچُارچًب وظر ریمذل مس(. 1ضکل)

  َای پصيَص(. وتایج تررسی فرضی6ٍ )لجذي

 مسیر

ضریة 

رگرسیًوی 

 غیراستاوذارد

خطای 

 استاوذارد

 اثر 

 استاوذارد

 مستقیم

داری  معىی

اثر 

استاوذارد 

 مستقیم

اثر 

استاوذارد 

 غیرمستقیم

داری  معىی

اثر 

استاوذارد 

 غیرمستقیم

اثر 

استاوذارد 

 کلی

 -20/0 - - ؿاك غيلٔؼٙي -20/0 05/0 -106/0 اكميبثي سبمٌبكي ← ٔسبٚات عّجي

 -07/0 - - ؿاك غيلٔؼٙي -07/0 11/0 -08/0 اؿكان كيسه ← ٔسبٚات عّجي

 49/0 - - ؿاك ٔؼٙي 49/0 02/0 14/0 ثبٚك ثٝ تغييلات الّيٕي  ← ٔسبٚات عّجي

 20/0 - - ؿاك غيلٔؼٙي 20/0 01/0 04/0 ٞٙزبكٞبي فٞٙي ← ٔسبٚات عّجي

 -14/0 ؿاك غيلٔؼٙي -14/0  - - - ٘بسبمٌبكي ← ٔسبٚات عّجي

 005/0 ؿاك غيلٔؼٙي 005/0  - - - ٘يت سبمٌبكي ← ٔسبٚات عّجي

ؿاك غيلٔؼٙي 005/0 09/0 007/0 اكميبثي سبمٌبكي ← سّسّٝ ٔلاتجي  - - 005/0  

ؿاك غيلٔؼٙي -06/0 22/0 -20/0 اؿكان كيسه ← سّسّٝ ٔلاتجي  - - 06/0-  

ؿاك غيلٔؼٙي -04/0 04/0 -03/0 الّيٕي ثبٚك ثٝ تغييلات  ← سّسّٝ ٔلاتجي  - - 04/0-  

 14/0 - - ؿاك غيلٔؼٙي 14/0 03/0 07/0 ٞٙزبكٞبي فٞٙي ← سّسّٝ ٔلاتجي

 01/0 ؿاك غيلٔؼٙي 01/0  - - - ٘بسبمٌبكي ← سّسّٝ ٔلاتجي

 -02/0 ؿاك غيلٔؼٙي -02/0  - - - ٘يت سبمٌبكي ← سّسّٝ ٔلاتجي

ؿاك غيلٔؼٙي 14/0 05/0 11/0 اكميبثي سبمٌبكي ← تمـيلٌلايي  - - 14/0  

ؿاك غيلٔؼٙي -13/0 13/0 -24/0 اؿكان كيسه ← تمـيلٌلايي  - - 13/0-  

ؿاك ٔؼٙي -30/0 02/0 -13/0 ثبٚك ثٝ تغييلات الّيٕي  ← تمـيلٌلايي  - - 30/0-  

ؿاك غيلٔؼٙي -02/0 02/0 -007/0 ٞٙزبكٞبي فٞٙي ← تمـيلٌلايي  - - 02/0-  

12/0  - - - ٘بسبمٌبكي ← تمـيلٌلايي ؿاك غيلٔؼٙي   12/0  

-03/0  - - - ٘يت سبمٌبكي ← تمـيلٌلايي ؿاك غيلٔؼٙي   03/0-  

 08/0 - - ؿاك غيلٔؼٙي 08/0 04/0 03/0 اكميبثي سبمٌبكي ← فلؿٌلايي

 07/0 - - ؿاك غيلٔؼٙي 07/0 09/0 07/0 اؿكان كيسه ←  فلؿٌلايي

 -17/0 - - ؿاك غيلٔؼٙي -17/0 02/0 -04/0 ٕيثبٚك ثٝ تغييلات الّي  ←   فلؿٌلايي

 -34/0 - - ؿاك ٔؼٙي -34/0 01/0 -05/0 ٞٙزبكٞبي فٞٙي ←   فلؿٌلايي

 06/0 ؿاك غيلٔؼٙي 06/0  - - - ٘بسبمٌبكي ← فلؿٌلايي

 02/0 ؿاك غيلٔؼٙي 02/0  - - - ٘يت سبمٌبكي ← فلؿٌلايي

 32/0 - - ؿاك ٔؼٙي 32/0 03/0 20/0 ٘بسبمٌبكي ←   اكميبثي سبمٌبكي

 طلبی مساوات

 سلسله مراتبی

 

 تقدیرگرایی

 

 فردگرایی

 

02/7 

 ارزیابی سازگاری

 ادراک ریسک

 

 باور به تغییرات اقلیمی

 

 ناسازگاری

 نیت سازگاری

 دار  اثر معنی

NS 

 نجارهای ذهنیه

 نظریه فرهنگی نظریه انگیسش حفاظت
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 گیری، تحث ي پیطىُادَاوتیجٍ

ارلائي ثٝ ٚيژٜ ثؾص وطبٚكمي وٝ  ٔؾتّف ٞبيثؾص كيناٖتٛا٘ـ ثل٘بٔٝٔي ٔـيليتي ػٙػل يه ثٝ ػٙٛاٖ وطبٚكماٖضٙبؽت ٘يت 
 Prentice-Dunn et al., 2009; Kahil et al., 2015; El Dib etٕ٘بيـ ) پبيـاك يبكي ي ٚ تٛسؼٝ ٔـيليت ؿك كا ستكوٗ اغّي التػبؿ ا

al., 2008.)  ؿك ٕٞيٗ كاستب، ؿك تغميك عبضل ٘ين ػٛأُ ٔٛحل ثل ٘يت سبمٌبكي وطبٚكماٖ ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي ثب استفبؿٜ ام ٔـِي
ٞبي فلٍٞٙي ثٛؿ، ٔٛكؿ ثلكسي للاك ٌلفت. ٞـف ام اؿغبْ ايٗ ؿٚ ٘ظليٝ ؿك ؿكرٝ  ش عفبظت ٚ اكمشٔفٟٛٔي وٝ تلويت ؿٚ ٘ظليٝ اٍ٘ين

ٞبي ثيٙياَٚ افنايص لـكت تجييٗ ٔـَ ٚ ٕٞضٙيٗ، افنايص لـكت تجييٗ ٘يت سبمٌبكي ثٛؿ؛ ميلا ٘ظليٝ فلٍٞٙي ٔؼتمـ است وٝ رٟبٖ
ٔغيغي، ٘ظليٝ فلٍٞٙي ٞبي كايذ ٔمبثّٝ ثب ٔسبيُ ميست يزٝ ثل ؽالف ٘ظليٝفلٍٞٙي لبؿك ثٝ تججيٗ ٘يت ٚ ؿكن افلاؿ ٔؾتّف است. ؿك ٘ت

ٞب، آٚكي ؿاؿٜسبمؿ. ؿك فلايٙـ رٕغٔغيغي ٔلتجظ ٔيٞبي ميستٞبي ؿكن ضـٜ ثلاي وبٞص صبِصعُثٝ غلاعت ٘يت افلاؿ كا ثب كاٜ
 ثب پلسطٟب ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔفلٚؼ است وٝ پبسؾٍٛيبٖايٗ٘ٛيسٙـٌبٖ تٕبْ تالش ؽٛؿ كا ٘سجت ثٝ تىٕيُ ؿليك اعالػبت پلسطٙبٔٝ ولؿ٘ـ ٚ 

 ا٘ـ.  پبسؼ ؿاؿٜ ؿليك ٚ عٛغّٝ ثب ٚ ٔيُ وٕبَ

اعٕيٙبٖ   ام غغت ٔـَ سبؽتبكي ٔغبِؼٝتٛاٖ  ٞب ؿاضت ٚ ٔي ٘تبيذ ٘طبٖ ؿاؿ وٝ ٔـَ ٔفٟٛٔي ايٗ ٔغبِؼٝ ثلامش ثسيبك ؽٛثي ثب ؿاؿٜ
٘يت سبمٌبكي  وٙٙـٌي ثيٙيپيصي  ي عبضل تٛا٘ستٝ است پتب٘سيُ ؽٛثي ؿك مٔيٙٝٝ ام آ٘زب وٝ تّفيك ايٗ ؿٚ ٘ظليٝ ؿك ٔغبِؼ عبغُ ٕ٘ٛؿ.

 وٙٙـٌي ثيٙيپيصٔـَ تلويجي ؿٚ ٘ظليٝ تٛا٘بيي  تٛاٖ استٙجبط ولؿ وٝؿكغـ( ٔي 48وطبٚكماٖ ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي ؿاضتٝ ثبضـ )

ي  ضـٜ ( ٔيناٖ تجيي2016ٗؽٛاٜ ٚ للثب٘ي )ي عٕبيت صٙب٘ضٝ ؿك ٔغبِؼٝ تل ٘يت سبمٌبكي وطبٚكماٖ ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي كا ؿاكؿ. ٔٙبست
ؿكغـ ثٛؿ. ٕٞضٙيٗ ٔسؼٛؿي ٚ ٕٞىبكاٖ  28ٞبي فلٍٞٙي ٘يت سبمٌبكي وطبٚكماٖ ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي، ثب استفبؿٜ ام ٘ظليٝ اكمش

ثبك اضؼٝ آفتبة ؿك ضٟلستبٖ وٙٙـٜ ام احلات ميبٖلياٍ٘ينش عفبفظت ثل كفتبك پيطٍي ٘ظليٝ ثل ٔجتٙي آٔٛمش تأحيل( وٝ ثب ٞـف 2016)
ٚ  1ي آماؿي آٔٛماٖ كا تجييٗ وٙٙـ. ٕٞضٙيٗ ٔغبِؼٝؿكغـ ام تغييلات كفتبك ؿا٘ص 12ماٞـاٖ تغميك ولؿ٘ـ، تٛا٘ستٙـ ثب استفبؿٜ ام ايٗ ٘ظليٝ 

ٞبي ٔتغيل كفتبك سبمٌبكي وطبٚكماٖ ؿك لپقيليؿكغـ ام تغيي 34، تٛا٘ستٙـ ي تئٛكي اٍ٘ينش عفبظتؿك ٔزٕٛع ٔتغيلٞب( 2017ٕٞىبكاٖ )
ضٛؿ تب ؿك ٔغبِؼبت آتي ام ٔـَ ٔفٟٛٔي ايٗ ٔغبِؼٝ رٟت  ِقا، پيطٟٙبؿ ٔي .ثيٙي وٙٙـ ٞبي آة ٚ ٞٛايي كا پيصكٚيبكٚيي ثب تغييلپقيلي

ؿات ٚ ٔالعظبت سٙتي ٘مص ثسيبك اكميبثي ٘يت سبمٌبكي وطبٚكماٖ ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي ثٟلٜ ٌلفتٝ ضٛؿ. لبثُ فول است وٝ اػتمب
ٞبي فلٍٞٙي ثب  وٙـ. ؿك ٘تيزٝ، ثلللاكي اكتجبط ثيٗ اثؼبؿ ٘ظليٝ عيبتي ؿك اؿاكٜ أٛك وبك وطبٚكمي ؿك ثيٗ رٛأغ كٚستبيي ايلاٖ ايفب ٔي

يناٖ ؿك رٟت آٌبٞي ٚ ضٙبؽت كتٛا٘ـ ٔفيـ ثبضـ ٚ اعالػبت ثيطتلي كا ؿك اؽتيبك ٔـيلاٖ ٚ ثل٘بٔٝٞبي كفتبكي ؿك ٔغبِؼبت ٔطبثٝ ٔي ٘ظليٝ
-ثٟلٜ، سٙتي ثٛؿٖ ثبفت فلٍٞٙي وطبٚكماٖ تٛرٝ ثـٝام ٍ٘لش وطبٚكماٖ ٘سجت ثٝ ٔمبثّٝ ؿك ثلاثل تغييلات الّيٕي للاك ؿٞـ. ٕٞضٙيٗ ثب 

 ثبضـ.ٔئٛكؿ تأويـ تغميك عبضل ٔغلن  ػٙٛاٖ يه ػبُٔايٗ ػبُٔ ثٝ ٌيلي ام

ؿاك ٚ ٕٞضٙيٗ اكمش فلٍٞٙي تمـيلٌلايي  عّجي احلي ٔستميٓ ٔخجت ٚ ٔؼٙيٍي ٔسبٚات٘تبيذ تغميك عبضل ٘طبٖ ؿاؿ وٝ اكمش فلٞٙ
( ؿك ميٕجبٜٚ 2012ٞبي عبغُ ام تغميك ٔٛثبيب ٚ ٕٞىبكاٖ )ؿاك٘ـ. ايٗ ٘تبيذ ثب يبفتٝ ؿاكي ثل ثبٚك ثٝ تغييلاتاحلي ٔستميٓ ٔٙفي ٚ ٔؼٙي

تٛا٘ـ ثبٚك ٚ ٞب ٔيتليٗ ٔؤِفٝعّجي ٚ تمـيلٌلايي ثٝ ػٙٛاٖ ٟٔٓيلٞبي ٔسبٚاتٞب ٘ين ؿك تغميك ؽٛؿ ٘طبٖ ؿاؿ٘ـ وٝ ٔتغ ثبضـ. آٖٕٞسٛ ٔي

                                                      
1 Azadi 

 -18/0 - - ؿاك غيلٔؼٙي -18/0 01/0 -05/0 ٘بسبمٌبكي  ←اؿكان كيسه 

 -14/0 - - ؿاك غيلٔؼٙي -14/0 06/0 -16/0 ٘بسبمٌبكي  ←ثبٚك ثٝ تغييلات الّيٕي 

 07/0 - - ؿاك غيلٔؼٙي 001/0 09/0 -11/0 ٘بسبمٌبكي ←ٞٙزبكٞبي فٞٙي 

 -03/0 ؿاك غيلٔؼٙي -03/0 ؿاك غيلٔؼٙي -001/0 12/0 005/0 ٘يت سبمٌبكي ←   اكميبثي سبمٌبكي

 24/0 ؿاك غيلٔؼٙي 02/0 ؿاك ٔؼٙي 22/0 05/0 17/0 ٘يت سبمٌبكي  ← اؿكان كيسه

 04/0 ؿاك غيلٔؼٙي 01/0 ؿاك ٔؼٙي 34/0 25/0 18/0 ٘يت سبمٌبكي ← ثبٚك ثٝ تغييلات الّيٕي

 -07/0 ؿاك غيلٔؼٙي 007/0 ؿاك غيلٔؼٙي -07/0 33/0 -67/0 ٘يت سبمٌبكي ← ٞٙزبكٞبي فٞٙي

 -29/0 - - ؿاك ٔؼٙي -29/0 23/0 -52/0 ٘يت سبمٌبكي ← ٘بسبمٌبكي  
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-عّت ٚ ثيپقيلي افلاؿ ٔسبٚاتؿكن وطبٚكماٖ كا تغت تبحيل للاك ؿٞٙـ. ايٗ ٘طبٖ ام تضبؿ ثيٗ ايٗ ؿٚ ٌلٜٚ ام افلاؿ ٚ ٕٞضٙيٗ ٔسئِٛيت

يٕي است. ٕٞضٙيٗ ٘تبيذ ٔغبِؼٝ ٘طبٖ ؿاؿ وٝ ٔتغيل فلؿٌلايي ؿاكاي احلي تفبٚتي افلاؿ تمـيلٌلا ٘سجت ثٝ سبمٌبكي ؿك ثلاثل تغييلات الّ
ثبضـ. ام آ٘زب وٝ فلؿٌلايبٖ افلاؿ  ( ٔي2015ٚ ٕٞىبكاٖ ) 1ؿاك ثل ٞٙزبكٞبي فٞٙي است وٝ ٕٞلاستب ثب ٘تبيذ سٛنٔٙفي ٚ ٔؼٙي

(، ؿك ٘تيزٝ ايٗ فطبكٞب )ٞٙزبكٞبي Kahan, 2012ٌيل٘ـ )اي ٞستٙـ ٚ تغت تبحيل فطبك ٚ ٞٙزبكٞبي اعلاف ؽٛؿ للاك ٕ٘يؽٛؿسبؽتٝ
تٛا٘ـ احل ٔٙفي ٞٓ ؿاضتٝ ثبضـ ٚ سٌٛيلي ايٗ افلاؿ كا تمٛيت وٙـ. ٌيلي ايٗ افلاؿ ٔؤحل ثبضـ، ثّىٝ ٔيتٛا٘ـ ثل تػٕيٓفٞٙي( ٘ٝ تٟٙب ٕ٘ي

ؿيٍل، ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ ثٝ ؿست آٔـٜ  ؿك ٟ٘بيت اعتٕبَ ا٘زبْ كفتبك سبمٌبكي ام سٛي ايٗ ٌلٜٚ )فلؿٌلايبٖ( وٕتل ؽٛاٞـ ضـ. ام علف
ؿاكي ٘ـاضت وٝ ٕٞسٛ ثب ٘تبيذ تبرلي ي اٍ٘ينش عفبظت تبحيل ٔؼٙي ٔلاتجي ثل ٞيش وـاْ ام ٔتغيلٞبي ٘ظليٝٔتغيل اكمش فلٍٞٙي سّسٝ

وٝ عجيؼت لبؿك است  ثبضـ. ٕٞب٘غٛك وٝ ؿك ٔجب٘ي ٘ظلي تغميك عبضل اضبكٜ ضـ، افلاؿ ايٗ ٌلٜٚ ٔؼتمـ٘ـ ( ٔي2017ٚ ٕٞىبكاٖ ) 2ٔمـْ
تٛاٖ ام وبكضٙبسبٖ ٔتؾػع ٚ تؼبؿَ كا عفظ وٙـ ٚ ٘يبمي ثٝ ؿؽبِت ا٘سبٖ ٘يست. ؿك غٛكت ِنْٚ ٚ ؿك يه عبِت غيلعجيؼي ٞٓ ٔي

تٛاٖ استٙجبط ولؿ وٝ ايٗ ٌلٜٚ ام افلاؿ ؽٛؿ كا تب عـٚؿي (. ؿك ٘تيزٝ ٔيThompson et al., 1990ٞبي ؿِٚتي استفبؿٜ ولؿ )ظلفيت
وبكٞبيي ثلاي ؽلٚد ام ثغلاٖ ي وبكضٙبسبٖ ٚ ؿِٚت است وٝ كاٜ ؿا٘ٙـ ٚ ٔؼتمـ ٞستٙـ وٝ ايٗ ٚظيفٝؼٟـ ثٝ تغييلات الّيٕي ٔيغيلٔت

ي  تل ام لجُ ؿك مٔيٙٝ ٌل، پلكًٌ٘ل ٚ ٔـاؽّٝضٛؿ ٘مص تلٚيذ وطبٚكمي ثٝ ػٙٛاٖ يه ثبمياتؾبف وٙٙـ. ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ ٘تبيذ، پيطٟٙبؿ ٔي
 ثب كٚيبكٚيي كا ثلاي وطبٚكماٖ سبماٖ أل للاك ثٍيلؿ. عٛكي وٝ ثتٛا٘ـ اٖ ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي ٔـ ٘ظل تػٕيٓسبمٌبكي وطبٚكم

ٚ آٔٛمضي  ايؽـٔبت ٔطبٚكٜ اكايٝ ثب ٚ وٙـ ٔؼلفي پـيـٜ ايٗ ثب ٔمبثّٝ ثلاي كا كاٞىبكٞبيي سبمؿ، آٔبؿٜ تغييل الّيٕي ام ٘بضي پيبٔـٞبي
ٞبي فلٍٞٙي ؿك ٔيبٖ وطبٚكماٖ تٛا٘ـ ام ٚرٛؿ ايٗ اكمشثىبٞـ. تلٚيذ وطبٚكمي ٔي تغييل الّيٓ ام ٘بضي ٛة٘بٔغّ پيبٔـٞبي ام ٔٙبست

-ضٛؿ تلٚيذ وطبٚكمي ثب استفبؿٜ ام اكمشٞبي آٔٛمضي ؽٛؿ استفبؿٜ وٙـ. ٕٞضٙيٗ پيطٟٙبؿ ٔيايلا٘ي ثٝ ػٙٛاٖ يه ٘مغٝ لٛت ؿك ثل٘بٔٝ

ٞبي وبكي ؽٛؿ ام آٖ استفبؿٜ وٙـ؛ صلا وٝ ٞل يه ام ايٗ ميست كا ثٟتل ثطٙبسـ ٚ ؿك ثل٘بٔٝ ظي ثيٗ وطبٚكماٖ ٚ ٔغي ٞبي فلٍٞٙي كاثغٝ
تلٚيزي آٟ٘ب ٘ين ثب ٞٓ ثسيبك ٔتفبٚت است. ِقا ضٙبؽت -ٞبي آٔٛمضيٞبي رـاٌب٘ٝ ٚ ٔٙغػل ثٝ فلؿ ؿاك٘ـ؛ صٝ ثسب وٝ كٚشٞب ٘يبمٌلٜٚ

ٞبي تلٚيزي تبحيلٌقاك ثبضـ. ٕٞضٙيٗ ثب تٛرٝ ثٝ  تٛا٘ـ ؿك احلثؾطي فؼبِيتؿيٍل ٔيٞب ؿك ربٔؼٝ وطبٚكماٖ ٚ تفىيه آٟ٘ب ام يهايٗ ٌلٜٚ
ميستي ام  ٘سجت ثٝ تٟـيـات ٔغيظ وطبٚكماٖضٙبسبيي ػٛأُ ٔؤحل ثل ٘يت  رٟت ٔؤحل اثناكي فلٍٞٙي،ٞبي  ي اكمش ٘ظليٝ صبكصٛةآ٘ىٝ 

ٞبي ٔلثٛعٝ ٕٞضٖٛ رٟبؿ ضـٖ ثب صبِص تغييلات الّيٕي سبمٔبٖضٛؿ ؿك كاستبي كٚثلٚ ثبضـ، پيطٟٙبؿ ٔيرّٕٝ تغييلات الّيٕي ٔي
ٞبيي اي ضٟلستبٖ، ٔناكع ٕ٘بيطي ٚ ثل٘بٔٝٞبي تِٛيـات كٚستبيي ٚ عتي ٔلاون فٙي ٚ علفٝوطبٚكمي ٚ ٔلٚريٗ وطبٚكمي، تؼبٚ٘ي

 آٔٛمضي ؿك رٟت ايزبؿ ٍ٘لش ٔخجت غٛكت ٌيلؿ. 

ٔتغيلٞبي ثبٚك ثٝ تغييلات الّيٕي ٚ اؿكان ايٗ تغييلات احلات ٔستميٓ ٔخجت ٚ  ٞبي تغميك ٘طبٖ ؿاؿٜ ضـ وٝؿك ثؾص ؿيٍل يبفتٝ
 ؿاكي ثل ٘يت سبمٌبكي وطبٚكماٖ ؿك ثلاثل تغييلات الّيٕي ؿاك٘ـ. أب ٔتغيلٞبي اكميبثي تغييلات الّيٕي ٚ ٘بسبمٌبكي ثب تغييلات الّيٕئؼٙي

( ثبٚك ٚ اػتمبؿ 2005) 3كي وطبٚكماٖ ٞستٙـ. ثٝ اػتمبؿ ٌلٚحٕٗ ٚ پبتؿاكي ثل كٚي ٘يت سبمٌبؿاكاي احلات ٔستميٓ ٔٙفي ٚ ٔؼٙي
-ؿكن آسيتثبضـ. آٟ٘ب ٕٞضٙيٗ ٔؼتمـ٘ـ وٝ وطبٚكماٖ يىي ام ػٛأُ اغّي ؿك تؼييٗ ٘يت افلاؿ رٟت سبمٌبكي ثب تغييلات الّيٕي ٔي

تٛاٖ ٘تيزٝ ٌلفت مٔب٘ي ٔيكاثغٝ  ٗيؿك ا ثبضـ.ٔيي ؿيٍل تبحيلٌقاك ؿك تؼييٗ ٘يت وطبٚكماٖ  پقيلي )ثلآٚكؿ ضؾع ام ضـت ؽغل( ٔؤِفٝ
ٞبي ايٗ پـيـٜ ٚ ضـت آٖ كا ؿكن ولؿٜ ثبضٙـ، لػـ سبمٌبك ضـٖ ثب تغييلات وٝ وطبٚكماٖ ثٝ فلايٙـ سبمٌبكي ثبٚك ؿاك٘ـ ٚ ٕٞضٙيٗ آسيت

ؿاضتٝ ثبضٙـ، ثٝ آٖ ثيطتل اػتمبؿ ؿاك٘ـ.  ؿك ٘تيزٝ ٞل صمـك وطبٚكماٖ ؿكن ثبالتلي ام ضـت ؽغل تغييلات الّيٕي. الّيٕي كا ؽٛاٞٙـ ؿاضت
 وٙٙـٜ تبظفع كفتبك ا٘زبْ ثب اكتجبط ؿك( ٘طبٖ ؿاؿٜ ضـ وٝ ثبٚك ثٝ ٚرٛؿ تٟـيـ ٚ اكميبثي فلؿ 2009ٚ ٕٞىبكاٖ )4 ؿك ٔغبِؼٝ پل٘تيه ؿٖٚ

ثل ٘يت سبمٌبكي وطبٚكماٖ ؿك ثلاثل تغييلات ؿاكي تٛا٘ـ ٘يبت افلاؿ كا تؼييٗ وٙـ. ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ ٞل ؿٚ ٔتغيل احل ٔستميٓ ٔخجت ٚ ٔؼٙئي

                                                      
1 Sok 
2 Tajeri moghadam 

3 Grothmann and Patt 

4 Prentice-Dunn 
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 ضٛؿ ٔـيليت رٟبؿ وطبٚكمي ؿك سغظ استبٖ ٚ ضٟلستبٖتلي ؿك ٔمبيسٝ ثب سبيل ٔتغيلٞب ؿاضتٙـ، پيطٟٙبؿ ٔي الّيٕي ٚ ٕٞضٙيٗ تبحيل لٛي
بيطي، ام عليك ؿاؿٖ تسٟيالت ٞبيي ٕٞضٖٛ ٔناكع ٌٕ٘يلي ام كٚشٞبي ارتٕبػي ٚ ٕٞضٙيٗ ثٟلٜٞب ٚ ضجىٝؿك وٙبك استفبؿٜ ام كسب٘ٝ

  ٞبي آٖ وٕه وٙٙـ.ٞب ثٝ ايزبؿ ٚ تمٛيت اػتمبؿ ٚ ثبٚكوطبٚكماٖ ٘سجت ثٝ تغييلات الّيٕي ٚ پيبٔـٔبِي ٚ سبيل ٔغلن

كؿ ؿاكي ثل ٘بسبمٌبكي وطبٚكماٖ ثب تغييلات الّيٕي ؿإٞضٙيٗ ٘تبيذ ٘طبٖ ؿاؿ وٝ اكميبثي سبمٌبكي تغييلات الّيٕي تبحيل ٔٙفي ٚ ٔؼٙي
( است. ايٗ يبفتٝ ثـاٖ ٔؼٙي است وٝ ٞلصٝ افلاؿ ثل اسبس ثبٚك ؽٛؿ تٛاٖ سبمٌبكي ثيطتلي ؿك 2014وٝ ٔغبيل ثب ٘تبيذ ِـً٘ ٚ ٕٞىبكاٖ )

ؿاؿ٘ـ ٚ ثٝ غٛكت غيل ٔستميٓ ٔٙزل ثٝ اكتمب  ٔمبثُ تغييلات الّيٕي ؿاضتٙـ، ٘بسبمٌبكي وٕتلي ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي ام ؽٛؿ ٘طبٖ ٔي
ضٛؿ. ِقا ؿك غٛكتي وٝ ثبٚك وطبٚكماٖ ٘سجت ثٝ تٛاٖ سبمٌبكي ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي ام  ٞب ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٓ ٔي بمٌبكي آٖ٘يت س

تٛاٖ ا٘تظبك كفتبكٞبي سبمٌبك ؿك ٔمبثُ تغييلات الّيٕي كا ام  ضٛؿ، ٔي ٞبي ػّٕي سبمٌبكي ؿاؿٜ  ٞبي وبكثلؿي ٚ كٚش عليك اكائٝ آٔٛمش
 ٚ وطبٚكمي تغميمبت ٔلاون ؿا٘طٍبٞي، ٟ٘بؿٞبيضٛؿ وٝ ؿك رٟت تمٛيت ايٗ كٚ٘ـ سبمٌبكي . ؿك ٕٞيٗ كاستب پيطٟٙبؿ ٔيٞب ؿاضت آٖ

٘سجت ثٝ ٔؼلفي ٚ تلٚيذ كاٞجلؿٞبيي ام لجيُ وطبٚكمي ٞٛضٕٙـ، تغييل اٍِٛي وطت، تلٚيذ اكلبْ ٔتٙبست ثب  وطبٚكمي ٞبيپژٚٞطىـٜ
ٞبي بثٝ الـاْ وٙٙـ. ٕٞضٙيٗ ثب ضٙبسبيي افلاؿ ٔؼتٕـ، كٚعب٘يٖٛ ٚ كيص سفيـاٖ ثٝ ػٙٛاٖ وب٘بَضلايظ الّيٕي عبوٓ ٚ سبيل ٔٛاكؿ ٔط

اكتجبعي ؿك رٟت تغمك اٞـاف ٚ پيطٟٙبؿٞبي ٔٛكؿ ٘ظل اكتجبط كا ثيص ام پيص تمٛيت ولؿ. ٕٞضٙيٗ ايٗ ٘ىتٝ ضبيبٖ فول است وٝ ٘تبيذ 
 تٛا٘ـ آمٖٔٛ ضٛؿ. ٚ ؿك سبيل ٔٙبعك، ٔـَ اكايٝ ضـٜ ؿك ايٗ ٔغبِؼٝ ٔي ايٗ ٔغبِؼٝ لبثّيت تؼٕيٓ ثٝ ضٟلستبٖ ٔلٚؿضت كا ؿاكؿ
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