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 مقاله پژوهشی

ایی در برابر تآوری جوامع شهری و روسبررسی و سنجش میزان تفاوت تاب

 مطالعه موردی شهرستان زاهدان مخاطرات طبیعی
 دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران ، استادیار آب و هواشناسی،3محمدرضا پودینه

 زاهدان، ایران بلوچستان، و سیستان دانشگاه محیطی، مخاطرات ارشد کارشناسی دانشجوی فر، یادگاری فاطمه

 .تهران ایران، تهران، شهیدبهشتی دانشگاه روستایی، ریزی برنامه ارشد کارشناسی رشیدی، سعیده

 چکیده
است. جوامع انسانی همیشه ها به صورت ناگهانی رخ دادهزمانهمه مخاطرات طبیعی همیشه و در 

های مقابله با این مخاطرات افزایش تاب اند. یکی از راههای بسیار زیادی دیدهاز این مخاطرات زیان

آوری جوامع در مقابل این خطرات است. هدف این پژوهش بررسی و سنجش میزان تفاوت تاب 

حاضر به لحاظ هدف  پژوهشی در برابر مخاطرات طبیعی است. آوری جوامع شهری و روستای

جامعه آماری تحقیق را تمام سرپرستان تحلیلی است.  -کاربردی و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی

دهد که از میان نفر( شهرستان زاهدان تشکیل می23071) نفر( و روستایی317030) خانوارهای شهری

صورت تصادفی  پرسشنامه جداگانه به 122ه از فرمول کوکران به تعداد ای با استفادآنها حجم نمونه

 استنباطی و توصیفی آمار از هاداده وتحلیلتجزیه برای پژوهش این در است.شدهتکمیل  بندی شدهطبقه

فرهنگی و  -دهد که میزان تاب آوری اقتصادی، اجتماعینتایج پژوهش نشان می .استشده استفاده

ر جوامع شهری باالتر از جوامع روستایی است و به عبارت دیگر تاب آوری جوامع شهری زیرساختی د

در حد مطلوب و در جوامع روستایی در زیرساختی  و فرهنگی -اجتماعی اقتصادی،در سه شاخص 

حد نامطلوب است. تنها در شاخص سرمایه اجتماعی است که میزان تاب آوری جوامع روستایی باالتر 

ری است و جوامع روستایی در شاخص سرمایه اجتماعی باالتر از حدمطلوب ولی جوامع از جوامع شه

 شهری پایین تر از حد مطلوب ارزیابی شده است.

 شهرستان زاهدانجامعه شهری، جامعه روستایی،  مخاطرات محیطی، تاب آوری، کلمات کلیدی:

                                                           
 mrpoodineh@yahoo.comنویسنده مسئول:                                                                     -3 
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 مقدمه

امع انسانی را موورد  یکی از معضالتی که همواره و در طی قرون متمادی زندگی جو

تهدید قرار داده، وقوع بالیا و سوانحی است که در صورت ناآگاهی و نداشتن آموادگی،  

هوای سوکونتی   هوا اعوم از حووزه   ناپذیری به ابعاد مختلف زندگی انسانصدمات جبران 

: 3170)بسوطامی نیوا،   کنود اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، روانشناختی و... وارد می

 Cutter et)است کشورها اکثر برای اصلی هایچالش از یکی مخاطرات، با همقابل(. 238

al,2016:1240 )به بلکه شود،می آنها عاطفی رنج و درد و مرگ و میر باعث تنها نه ؛ که 

 شوود موی  توسوعه  دستاوردهای شدن خنثی باعث و کرده وارد هاییآسیب محلی اقتصاد

 چنوین  را طبیعی ( مخواطرات3771) کیتز و نبریتو (.337: 3170)بذرافشان و همکاران،

 نیروهوای  بوه وسویله   و مضورند  انسوان  بورای  کوه  طبیعی فیزیکی عناصر» کردند تعریف

 (. برناموه 21: 3171)عزموی و همکواران،   شووند موی  ایجواد  انسوان  توان از برتر خارجی

 کوه  را هووایی  و آب و جووی  ژئووفیزیکی،  رویدادهای و حوادث ،(2881) ملل سازمان

 طبیعوی  مخاطرات عنوان تحت را گردد زیان ضرر و تلفات خسارات، باعث شان روینی

 فضوای  تواننود موی  کوه  هسوتند  ایکننوده  تهدید وقایع طبیعی مخاطرات. نمایندمی تعبیر

 مخواطرات  (.08: 3171)عزیزپوور و همکواران،   کننود  تخریوب  را موا  اجتماعی و طبیعی

 سووانحی  بوه  مخواطرات  تقلیول  هوای سیستم ودنب در که دارند را امر این پتانسیل طبیعی

درجهان، تغییرات چشمگیری در  (.12: 3170)دخت بدیع و رحیمی، شوند بدل هولناك

شود؛ دیدگاه غالب از تمرکز صرف برکاهش آسیب پذیری نگرش به مخاطرات دیده می

)حوواجی زاده و  آوری در مقابوول سوووانی تغییوور پیوودا کوورده اسووت  بووه افووزایش توواب 

 بورای  چوارچوبی  جهت ایجواد  چندی موازی اقدامات طوری که(. 77: 3170،ایستگلدی

: 3177)مبارکی و همکواران،  استآمده وجود به سطی بین المللی در بحران خطر کاهش

 تقویوت  و ایجواد  دنبوال  بوه  مخاطرات باید کاهش هاىبرنامه نگرش، این اساس (. بر78

 نیوز  آورىتواب  مفهوم به سوانی ریتمدی زنجیره و در باشند آورتاب جوامع هاىویژگی

 اخیور،  سوالیان  در مخواطرات  وقوع روند (.300: 3170)بذرافکن و همکاران، کنند توجه
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 بوا . انود یافته افزایش نیز هاریسک و شده پذیرترآسیب انسانی جوامع که است آن بیانگر

 شوود موی  انگاشوته  نادیوده  سووانی  وقووع  از بعد تا اغلب پذیریآسیب کاهش حال، این

(Ainuddin and Routary,2012: 27) بوه  تنهوا  را طبیعوی  مخواطرات  اصوطال   . اغلوب 

 سونخیت  آنها ماهیت با هاواژه این زیرا کنیم؛می اطالق ژئوفیزیکی یا طبیعی رویدادهای

 نامحسووس  یوا  و ناگهوانی  وقوع از عبارتست طبیعی مخاطرات بنابراین یابد؛می بیشتری

 دلیول  بوه  و بووده زمین کره ذاتی خصوصیات جزء و داشته یطبیع منشاء که هاییپدیده

 و تخریوب  کشتار، موجب وی تأسیسات و انسان هایسکونتگاه قلمرو در عملکرد نحوه

: 3170)نظوم فور و پاشوازاده،    شووند می مختلف ابعاد در مستقیم غیر و مستقیم خسارات

تنووعی در پویش   ها برای کواهش ارورات مخواطرات طبیعوی، راهبردهوای م     دولت (.381

 افوراد  خوود  توسو   خطورات  بوا  مقابلوه  و شناسایی راهکارها، این مهمترین گیرند ازمی

در شورایطی  ؛ (Matyas and Pelling,2015: 3)باشدمی آنها آوریتاب سنجش جامعه و

عنوان مفهوم مواجهوه   آوری به باشند، تابها در حال رشد میکه ریسک و عدم قطعیت

 (.381: 3177)شوایان و همکواران،   شوود و تغییرات معرفی می هاریبا اختالالت، غافلگی

 از بدون را اختالل مقدار چه سیستم، یک که کندمی توصیف که است ویژگی آوریتاب

کند. بوراین اسواس، یوک سیسوتم      تحمل تواندمی اصلی، عملکرد و ساختار دادن دست

)زیاری  کرد جدید، تجربه کندآور اختالالت را بدون تنظیم مجدد، با ساختار و عملتاب

 آوریتواب  زمینوه  در روسوتایی  و شوهری  منواطق  از کامل درك(. 77: 3170و همکاران،

 مجوزا  و متفواوت  خطورات  مودیریت  بورای  هوا قابلیوت  و هازمینه زیرا است، مهم بسیار

. باشود موی  اررگذار روستاها فاجعه تلفات بر روستایی مناطق در کم جمعیت مثال. هستند

 زیوان  و ضرر احتمال ها،سازه ارزش و تراکم دلیل به شهری مناطق در مالکیت همچنین

   (.328: 3170)بذرافشان و همکاران، است روستاها از بیشتر آن

شهرستان زاهدان در جنوب شرقی ایران در منطقه خشک و بیابانی و کم باران واقوع  

شهرسوتان بوقووع   ی زیوادی در ایون   های پی در پو به همین دلیل خشکسالیشده است. 

اسوت. گسول   به کشاورزان در این شهرسوتان شوده   پیوند که منجر به خسارات زیادیمی
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 نزدیکی از و جنوبی و شمالی با امتداد کیلومتر 328 طول به است بنیادی گسلی زاهدان،

 عبوور  شوهر  شمالغرب و غرب از نهبندان گسل آن بر عالوه نماید،عبور می زاهدان شهر

هوای  بخوش  در بنیوادی  هایگسل از و است کیلومتر188 حدود در آن لطو که نمایدمی

های نامناسوب  (. وجود خانه1: 3177 )روستا و همکاران، گرددمی محسوب ایران شرقی

هوایی از شوهر زاهودان در زموان وقووع      در روستاهای ایون شهرسوتان و حتوی قسومت    

 ناپوذیری شوود   نود منجور بوه خسوارات جبوران     اتومخاطرات طبیعی همچون زلزله موی 

انود و  های شهری و روستایی دراین شهرستان غیراصولی سواخته شوده  خانه ز)بسیاری ا

توانود ایون   یکی از مهمترین عواملی که موی  غیرمستحکم هستند(یااینکه بسیارقدیمی و 

آوری در برابور  و تاب ها را کاهش دهد آگاهی داشتن از نوع مخاطرات طبیعی خسارت

هوای  باعوث سواختن خانوه   .ن از شدت وقووع سویل و زلزلوه و...   )آگاهی داشت استآن 

 شوناخت  و جواموع  ایون  آوریتواب  میوزان  بوه  توجوه  بنوابراین  تر خواهدشد(.مستحکم

 توانود موی  که حوادث برابر در آوریتاب زمینه در روستایی و شهری مناطق هایتفاوت

 متناسب اهکارهایی،ر آنها، بخشیدن بهبود برای دهد و کاهش را طبیعی مخاطرات اررات

 باشد.می ضروری دهد ارائه آنها از یک هر با

 روسوتاهای  و شوهرها  در طبیعوی  بالیوای  از ناشوی  تلفوات  و خسوارات  وسویع  ابعاد

 کوردن  بهینوه  زمینوه  در ایگسترده کاربردی هایپژوهش استشده سبب جهان گوناگون

 سووانی  بوا  مقابلوه  ایهو  روش دیگر، سوی از. گیرد انجام روستاها و شهرها سازیایمن

 سووانی  بوا  مقابلوه  هوای روش کوارایی  افوزایش  روستاها، و شهرها سازی ایمن و طبیعی

 است آشکار بنابراین. است بخشیده ضرورت را روستایی و شهری سازی ایمن و طبیعی

 برابور  در روسوتاها  و شوهرها  سوازی  ایمون  به مربوط امور در کاربردی هایپژوهش که

 هاخواهود سیاسوت  بهتورین  یوافتن  و هاطراحی در ابتکارات زایشاف سبب طبیعی سوانی

 و آوری تواب  افوزایش  هوای برناموه  گنجانودن  هدف، این به دستیابی برای براین بنا. شد

 طبیعوی  سووانی  و مخواطرات  معور   در کوه  جامعه و شهروندان پذیری آسیب کاهش

هودف ایون    از ایون رو  .دارد ضورورت  روسوتایی  و شهری توسعه های طر  در هستند
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 برابور  در روسوتایی  و شهری جوامع آوری تاب تفاوت میزان سنجش و پژوهش بررسی

طبیعی درشهرستان زاهدان است. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است  مخاطرات

 مخواطرات  برابور   در آوری تاب لحاظ از روستایی و شهری جوامع بین میزان چه به که

 دارد؟ وجود تفاوت طبیعی

. اموا محققوان   ردوری، ریشه در فیزیک دارد که ابتدا به حالت فنوری اشواره دا  آتاب 

)محمودی   پردازنود ای، به بررسی این مفهوم موی آوری، از طریق مطالعات بین رشتهتاب

های اجتماعی و زیسوت محیطوی از   (. مفهوم تاب آوری در سیستم331: 3170شهرودی،

بار هولینگ در مطالعات اکولووژیکی بوه    مطر  گردید. این مفهوم را نخستین 3708دهه 

)رکون   های بوم شناسی مطر  کورد عنوان راهی برای درك پویایی غیر خطی در سیستم

 حفو   در فورد  توانوایی  را آوریتواب  بونانوس(. 712: 3171الدین افتخاری و همکاران،

 . بوه دانود موی  نابسامان معر  در او گرفتن قرار رغمبه فیزیکی و روانی سالمت و رفاه

 اسوت. طبوق   نابسوامانی  از پس اولیه، حالت به سیستم یک بازگشت آوری،تاب پیم باور

 رویودادهای  یوا  شورای   از پوس  بازیوابی  توانایی از است عبارت آوریتاب مایونگا نظر

 ، واکورز  نظور  از آوری تاب(. 13: 3171ن و مجنونی توتاخانه،)حیدری ساربا غیرمنتظره

 بواز  و گردیده محسوب آور های تابسیستم شاخص مترینمه تطبیق توانایی و ظرفیت

 و تثبیت عادی شرای  به بازگشت سرعت و فشار جذب و  تحمل ظرفیت احیا و توانی

)نیوری و   گیرنود موی  قورار  بعودی  هوای رده در عملکورد آن  و سیسوتم  موقعیوت  ارتقای

قاومت در برابور  ها توانایی مهمانند اکوسیستم آور بایدجامعه تاب (.27: 3170همکاران،

آوری اختالالت و سازگاری با تغییرات را هنگامی که به آن نیاز دارد، داشته باشود. تواب  

به عنوان ظرفیت بالقوه سیستم، جامعه یا اجتماع در معر  مخاطرات بورای سوازگاری   

یا مقاومت در برابر تغییرات به منظوور رسویدن یوا حفو  سوطی مناسوبی از عملکورد و        

آوری عبارتنود  های اصلی در نظر گرفته شده برای تواب شود. ویژگیمیساختار شناخته 

دهی مجدد ظرفیوت مقاوموت، کنارآمودن یوا بهبوود پوس از       های تغییر، سازماناز: آستانه

: 3171)صادقلو و سجاسی قیوداری،  شوك و تنش واردشده برای یادگیری و تطبیق با آن
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 ارورات  سوریع  کردنخنثی برای کافی منابع که دهدمی رخ زمانی جامعه تاب آوری(. 17

 کوه  گیورد می شکل زمانی آوری تاب دیگر، عبارت به.  باشد داشته وجود بحران مخرب

 توأریرات  درمقابول  سورعت  بوه  و باشد داشته وجود احتیاج بر اضافی و قوی بسیار منابع

 درقوا  آورتاب جامعه (.207: 3171)نوری و سپهوند، دهد نشان متقابل عمل یا کند عمل

 آوریتواب  کوه  ایجامعوه  کوه  حوالی  در است؛ قبلی وضعیت به سریع نسبتا برگشت به

 نباشود  بازیوابی  به قادر یا کند بازیابی صرف را بیشتری زمان است ممکن دارد، کمتری

(Madhuri et al,2014: 6).  

 هموه  مشوترك  جنبوه  کوه  کرد خالصه دسته سه به توانمی را آوریتاب رویکردهای

 :  است تغییر یا فشار به مثبت واکنش و مقاومت ایستادگی، اییتوان هاآن

 کوه  مطالعات اکولووژیکی  از رویکرد، این پایداری؛ به عنوان آوریتاب اول، رویکرد

. اسوت  یافتوه  بس  کند،می قبل تعریف حالت به بازگشت توانایی به عنوان را آوریتاب

 حالوت  بوه  اینکوه  از قبول  یسوتم س یک که اختاللی صورت مقدار به اینجا در آوریتاب

 رویکورد،  شوود. دوموین  موی  بیوان  کنود  جوذب  یوا  تحمول  تواندمی شود، دیگری منتقل

 به بازگشت برای جامعه توانایی با درارتباط بازیابی رویکرد بازیابی؛ به عنوان آوریتاب

 اینجوا  در آوریتواب . اسوت  آن اولیوه  حالت به برگشت و عامل فشار یا تغییر از گذشته

 گیوری اندازه ازتغییر بازیابی برای جامعه یک شده صرف زمان به عنوان که یاری استمع

 بیشوتربه عنووان   رویکورد  ایون  دگرگوونی؛  به عنوان آوریتاب رویکرد، شود. سومینمی

 جوای  بوه  کوه  شوود موی  سازگارانه بیوان  شکل به و تغییر به واکنش برای جامعه ظرفیت

 پایودارتر  محی  در جدید حالت به تغییر به معنای تواندمی قبل حالت به ساده بازگشت

 (.323: 3170)بذرافشان و همکاران، باشد

 هوای روسوتایی  آوری سکونتگاه( در تحلیلی بر تاب3170) حاجی زاده و ایستگلدی

 -مودیریتی  اقتصوادی بیشوترین و شواخص    پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که شواخص 

 هوای روسوتایی دارنود.   آوری سوکونتگاه زان تواب نهادی کمترین ضریب تواریر را در میو  

آوری شهر کرمان های تاب( به ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه3177مبارکی و همکاران )
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 هوا مؤلفوه  و ابعواد  هموه  در کرموان  شوهر  آوریپرداختند و چنین نتیجه گرفتند که تواب 

 کارشناسان نظر زا کالبدی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی(-مدیریتی، زیرساختی-)نهادی

( بوه  3177) کواظمی و عنودلیب   .باشود موی  (1)مطلووب  سوطی  از ترپایین72/2بامیانگین

هوای روسوتایی در شورای     آوری اجتمواعی سوکونتگاه  های مورر بور تواب  ارزیابی مولفه

 فرهنگوی  اجتمواعی  آوریتواب  بحرانی پرداختند و بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه میوزان      

تور از سوطی    پوایین  بسویار  11/8با مقودار   بررسی مورد عاداب در شده بررسی روستاهای

 همبسوتگی  بیوانگر  شوده بررسوی  ابعواد  میان همبستگی تحلیل همچنین. است بوده 18/8

 درونی هایانگیزش و آگاهی و دانش میزان با ساکنین اجتماعی آوریتاب میزان مستقیم

ری محیطووی آو( بووه سوونجش توواب3171) برقووی و همکوواران اسووت. سوواکنین فووردی و

 آوریانود کوه تواب   اند و چنوین نتیجوه گرفتوه   تاهای در معر  خطر زلزله پرداختهروس

 78/1بامیوانگین   بیسوواد  افوراد  و است. (1)میانگین  مطلوب سطی در روستاها اجتماعی

 آوریتواب  اموا  هسوتند؛  (1) حودمطلوب  بیشوتری  اجتمواعی  آوریتواب  میانگین دارای

 بوین  همچنوین، . اسوت  گرفته قرار (1) مطلوب سطی در83/1بامیانگین  سازمانی -نهادی

 و مسوتقیم  رابطو  )اجتماعی، اقتصوادی، نهوادی و زیرسواختی(     آوریتاب مختلف ابعاد

 بوه  رگرسویون  مودل  از اسوتفاده  بوا  (2830) همکواران  و مجتهود  .دارد وجود داریمعنی

 بوه  و اختوه پرد مخواطرات  برابور  در ولز شهری ونقلحمل هایسیستم آوریتاب بررسی

 و سووارز  .اسوت  زمینوه  ایون  در عامول  مهمتورین  بازسوازی  هزینه که رسیدند نتیجه این

)اقتصوادی، اجتمواعی،    آوریتاب هایشاخص بررسی به تحقیقی در (،2837) همکاران

 و درآمودی  منوابع  که رسیدند نتیجه این به و پرداخته اسپانیا شهر پنجاه زیست محیطی(

 بررسوی  بوه  تحقیقوی  در (،2831) بوازه  .هستند زمینه این در عامل مهمترین وکار کسب

 نتیجه این به و پرداخته طبیعی بالیای برابر در شهری هایسیستم آوریتاب میزان تعیین

 آوریتاب عوامل مهمترین اطالعات به دسترسی و اجتماعی فیزیکی، عوامل که رسیدند

 .هستند
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بیان کرد که همه مطالعات پیشوین بوه    توان چنینباتوجه به همه مطالب بیان شده می

انود و  های گوناگون در برابر مخاطرات مختلف پرداختهآوری جوامع ازجنبهبررسی تاب

آوری جوامع در برابور  تنها نقطه مشترك هریک از این مطالعات سنجش یا ارزیابی تاب 

وت باشد ولی هیچکدام از مطالعات پیشوین بوه سونجش میوزان تفوا     یک نوع مخاطره می

اند و این مطالعه از ایون  آوری شهری و روستایی در برابر مخاطرات طبیعی نپرداختهتاب

 باشد.حیث نو و جدید می

 

 هامواد و روش

 زاهودان  شوهر  آن مرکوز  و بلوچسوتان  و سیسوتان  اسوتان  توابوع  از زاهدان شهرستان

 شهرسوتان  به شمال از که دارد قرار ایران کشور شرقی جنوب در شهرستان این. باشدمی

 بوه  غورب  از افغانسوتان،  و پاکسوتان  کشوور  به شرق از جنوبی، خراسان استان و هامون

 شهرسوتان  ایون  جمعیوت . شوود می محدود شهرستان خاش به جنوب از و کرمان استان

 کیلوومتر  17103  مسواحت  بوا  زاهدان نفر بوده است. شهرستان 702107، 3171درسال 

است. این شهرسوتان دارای تعوداد    گرفته قرار وچستانبل و سیستان استان شمال در مربع

 (.  3171)مرکزآمار ایران، دهستان است 7بخش و  1مرکز شهری،  2

 حاضوور بووه لحوواظ هوودف کوواربردی و بووه لحوواظ روش انجووام کووار،       پووژوهش

در فرآیند پوژوهش، ابتودا مبوانی نظوری تواب آوری و سووابق       تحلیلی است.  -توصیفی

 اساس آن و با توجّه به اطالعوات موجوود در   قرار گرفت و بر مطالعه مطالعاتی آن مورد

چهوار بعود اقتصوادی،     آوری درمؤلفوه سونجش تواب    27مطالعه،  خصوص منطقه مورد

جامعه آمواری تحقیوق را    .فرهنگی، زیرساختی و سرمایه اجتماعی تعیین شد -اجتماعی

فور( شهرسوتان   ن23071) نفور( و روسوتایی  317030) تمام سرپرستان خانوارهای شوهری 

ای با اسوتفاده از فرموول کووکران بوه     دهد که از میان آنها حجم نمونهزاهدان تشکیل می

اسوت. در  شوده یل بندی شده تکمصورت تصادفی طبقه پرسشنامه جداگانه به 122تعداد 

اسوت بودین   شوده اعتبار از روش صووری اسوتفاده   پژوهش حاضر جهت افزایش درجه 
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نظران قرار گرفت و روایوی آن توسو    تدوین در اختیار صاحب منظور پرسشنامه بعد از

کارشناسان مربوطه تایید شد. برای تعیوین پایوایی پوژوهش از ضوریب آلفوای کرونبواخ       

دهد عودد مطلووبی   است که نشان می 1/07شده است. میزان آلفای محاسبه شده استفاده

شوده و  بوه کوار گرفتوه   ناموه  سوش هوا در پر است و دقت الزم برای احراز پایوایی سوازه  

ها همبستگی درونی دارند. در این پوژوهش  شده برای سنجش شاخصهای طراحیگویه

شده است. تمامی تجزیوه  ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده وتحلیل دادهبرای تجزیه

انجام پذیرفته است؛ بوه   Exel2010و  SPSS21های آماری توس  نرم افزارهای و تحلیل

 ضمن استفاده از آمارهای توصیفی فراوانی، انحراف معیار و میانگین از آزمونطوری که 

هوای  ها و مولفوه شاخص 3های کمی استفاده شده است. جدول تی تست برای شاخص

 دهد.نشان می تحقیق را

 

 
 های علوم زمینموقعیت محدوده مورد مطالعه  منبع: پایگاه داده -8شکل 



 

  

 

 8931 تابستان و های جغرافیایی مناطق بیابانی، سال هفتم، شماره اول، بهارکاوش                          811

 های تحقیقها و مولفهشاخص -8جدول 
 مولفه شاخص

 اقتصادی

رضایت از استحکام مسکن، اگاهی از کمیت و کیفیت مسکن، رضایت از کار کرد مسکن، 
رضایت مندی از آینده شغلی، بروز نکردن مشکل و اختالل در فعالیت شغلی در صورت 
وقوع مخاطره، نداشتن وابستگی به یک شغل، وضعیت برابری درآمد بین اقشار مختلف 

 ه، میزان رضایت از درآمد شخصی خودجامع

 فرهنگی -اجتماعی
رضایت مندی از حمل و نقل عمومی، میزان رضایت از شبکه ارتباطات مانند تلفن و تلفن 
اضطراری، میزان سالمت جسمی افراد، میزان سالمت روحی و روانی افراد، میزان رضایت 

 کن و میزان هزینه پرداختیمندی از دسترسی به پزشک، رضایت مندی از بیمه کردن مسا

 زیر ساختی

میزان بهرمندی از کیفیت و کمیت راه های ارتباطی، میزان رضایت مندی از دسترسی به 
بیمارستان در زمان وقوع مخاطره، برخورداری از آب لوله کشی، برخورداری از شبکه برق 

نهاد های امداد مناسب، دسترسی به مراکز آموزشی، مهد کودك، دانشگاه و..، دسترسی به 
رسان، مرکز مدیریت بحران، دسترسی به پلیس و نیروی انتظامی،  دسترسی به اتش نشانی، 

 دسترسی به شبکه معابر اصلی

 سرمایه اجتماعی

ماندگاری در روستا و شهر، میزان همبستگی بین مردم در صورت وقوع مخاطره، چشم 
به مدیران محلی در ارر وقوع پوشی از منافع شخصی برای رعایت مصالی جامعه، کمک 

مخاطره، تمایل به عضویت و فعالیت در شورا و دهیاری و شهرداری، مشارکت میان 
 جوامع، بخش خصوصی و مقام های محلی برای کاهش خطر پذیری

؛ 0: 3171حاجی نژاد و همکاران، 387: 3177شایان و همکاران،    200: 3171منبع: نوری و سپهوند ،

 .732: 3171رضایی،

 

 نتایج و بحث

های فردی پاسخگویان نشان داد که بیشترین فراوانی گوروه سونی در جواموع    ویژگی

 122سوال اسوت. از نظور جنسویت از میوان       18توا  18شهری و روستایی در گروه سنی 

پاسوخگو   122نفر مرد و مابقی زن و در جوامع روستایی از بین  132پاسخگوی شهری 

د. از لحوواظ میووزان سووطی سووواد، بیشووترین فراوانووی  نفوور موورد و مووابقی زن بودنوو 180

نفر و در جوامع روستایی مربوط به  371پاسخگویان شهری مربوط به مدرك لیسانس با 

وه شوهری و  شغل بیشتر پاسخگویان در هر دو گور نفر بوده است.  330مدرك ابتدایی با 

 122جمووع  است. از نظر وضعیت تاهل در جواموع شوهری از م  روستایی شغل آزاد بوده

نفر متاهل و بقیه مجورد   270 پاسخگو 122نفر متاهل و در جوامع روستایی از  187نفر 

 اند.بوده
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 وری جوامع شهری و روستاییآسنجش میزان تفاوت تاب

هوای بسویار   روسوتایی روش  و شهری جوامع آوری تاب تفاوت برای سنجش میزان

یفی بوه صوورت فراوانوی،    زیادی وجود دارد کوه در ایون پوژوهش از روش آموار توصو     

ای اسوتفاده  انحراف معیار و میانگین و در قسمت آمار استنباطی از آزمون تی تک نمونوه 

روش بررسی بدین صورت است که هر شاخص به صوورت جداگانوه بوین     شده است.

های هر شاخص در بین هر شود و مهمترین مولفهجوامع شهری و روستایی سنجیده می

میزان مطلوبیوت هور شواخص     تستسپس بوسیله آزمون تی  دو جامعه مشخص شده و

 در دو جامعه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

 سنجش شاخص اقتصادی

هوای  هوای موورد نظور از پوژوهش    )گویوه  گویه تشکیل شده است 0این شاخص از 

هوا از گزینوه   بنابراین طیف امتیازات اختصاص یافتوه بوه پاسوخ   . مشابه استخراج شدند(

( 1)امتیواز  ( و خیلی زیاد1(، زیاد )امتیاز1)امتیاز (، متوس 2(، کم)امتیاز3)امتیاز خیلی کم

   ها به صورت فراوانی بیان گردیده است.باشد و پاسخدر نوسان می

آوری اقتصادی در بین جوامع شود میزان تابمشاهده می 2همان گونه که در جدول 

ای مربوط به جوامع شهری گویوه  هاست. در بخش گویهوستایی مقایسه شدهشهری و ر

نداشتن وابستگی باالترین میانگین و گویه  100/1با میانگین مسکن  استحکام از رضایت

های مربوط بوه  در بخش گویه. دنن میانگین را دارکم تری 007/2به یک شغل با میانگین 

ین و بواالترین میوانگ   010/2مسکن با میانگین  کرد کار از جوامع روستایی گویه رضایت

د. در نترین میانگین دارکم 171/2خود با میانگین  شخصی درآمد از رضایت گویه میزان

در حود   880/1ن های شاخص اقتصادی در جوامع شوهری بوا میوانگی   مجموع، کل گویه

مطلووب   پایین تراز حد 723/2است و در جوامع شهری با میانگین مطلوب ارزیابی شده

 107/8وامع شهری و روستایی در شواخص اقتصوادی   است. اختالف بین جارزیابی شده

 است که نشان دهنده برتری جوامع شهری به نسبت جوامع روستایی است.
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 سنجش و بررسی تاب آوری اقتصادی در جوامع شهری و روستایی -3 جدول
 روستایی گویه شهری

انحراف 

 معیار

خیلی  میانگین

 زیاد

خیلی  کم متوس  زیاد

 کم

انحراف  اقتصادی

 ارمعی

خیلی  میانگین

 زیاد

خیلی  کم متوس  زیاد

 کم

 از رضایت 13 72 08 77 78 100/1 707/8

 مسکن استحکام

007/8 177/2 21 12 388 70 08 

 کمیت از اگاهی 77 78 07 11 72 871/1 000/8

 مسکن کیفیت و

077/8 001/2 11 11 381 03 78 

 کار از رضایت 10 08 01 17 71 710/2 000/8

 مسکن کرد

700/8 010/2 17 10 00 07 10 

 مندی رضایت 10 70 01 72 12 711/2 770/8

 شغلی آینده از

007/8 177/2 11 11 03 73 01 

 نکردن بروز 78 11 78 17 10 888/1 011/8

 اختالل و مشکل

 فعالیت در

 در شغلی

 وقوع صورت

 مخاطره

077/8 172/2 37 11 322 07 01 

 نداشتن 10 08 01 11 11 007/2 332/3

 یک به وابستگی

 شغل

830/3 711/2 27 17 71 01 70 

 برابری وضعیت 70 01 00 77 27 011/2 002/8

 اقشار بین درآمد

 جامعه مختلف

000/8 111/2 21 11 07 71 08 

 رضایت میزان 12 77 07 77 17 811/1 387/3

 درآمد از

 خود شخصی

707/8 171/2 28 20 00 387 00 

 نگین اختالف میا 880/1 میانگین کل 

107/8 

 723/2 میانگین کل

 3170های پژوهش،منبع: یافته
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 اسوتفاده  با روستایی و شهری جوامع در اقتصادی آوری تاب بررسی به 1در جدول 

دهد کوه در جواموع   ای پرداخته شده است. نتایج آزمون نشان میتک نمونه تی آزمون از

تصادی وجوود دارد چورا کوه    آوری اقشهری و روستایی اختالف معنی داری از نظر تاب

در جوامع روستایی خود تایید کننده  723/2در جوامع شهری و میانگین  880/1میانگین 

هوای پوی در پوی    میزان بارندگی کم و ناچیز که منجر به خشکسوالی این موضوع است. 

مطالعه شده خود مهمترین عامول   شده و موجب از بین رفتن کشاورزی روستاهای مورد

باشد و همچنین نبود شغلی رابت و مناسب ضعف اقتصادی در روستاهای این منطقه می

آوری اقتصادی جواموع روسوتایی بوه    در روستاهای این منطقه موجب شده تا میزان تاب

 نسبت جوامع شهری در سطی ضعیف تری ارزیابی شود.  

 

صادی در جوامع شهری و روستایی با استفاده از سنجش و بررسی تاب آوری اقت -9جدول

 آزمون تی تک
Test  value=3 شاخص 

  میانگین مقدار تی سطی معنی داری میانگین اختالف درصد71ضریب اطمینان

 حدپایین حدباال اقتصادی

 جوامع شهری 880/1 171/1 888/8 880/8 881/8 872/8

 جوامع روستایی 723/2 177/1 888/8 -107/8 -111/8 -300/8

 3170های پژوهش،منبع: یافته

 

 فرهنگی –سنجش شاخص اجتماعی 

 -آوری اجتمواعی شوود میوزان تواب   مشواهده موی   1همان گونه که در جدول شماره 

های مربوط فرهنگی در بین جوامع شهری و روستایی مقایسه شده است. در بخش گویه

پرداختوی بوا    هزینوه  میوزان  و ساکنم کردن بیمه از مندیرضایت به جوامع شهری گویه

 011/2افراد با میوانگین   جسمی سالمت باالترین میانگین و گویه  میزان 381/1میانگین 

 های مربوط به جوامع روستایی گویوه میوزان  ترین میانگین را دارند. در بخش گویهپایین



 

  

 

 8931 تابستان و های جغرافیایی مناطق بیابانی، سال هفتم، شماره اول، بهارکاوش                          833

 منودی  یتبیشترین میانگین و گویه رضا 173/1افراد با میانگین  روانی و روحی سالمت

ترین میوانگین را بوه    کم 177/2پرداختی با میانگین  هزینه میزان و مساکن کردن بیمه از

 رضوایت شوود گویوه   اند. همان طور که در جدول نیز مشواهده موی  خود اختصاص داده

پرداختی در جوامع شهری بیشوترین میوانگین    هزینه میزان و مساکن کردن بیمه از مندی

روستایی این گویه پایین تورین میوانگین را برخووردار اسوت. در     را دارد ولی در جوامع 

 837/1فرهنگوی در جواموع شوهری     -های شاخص اجتماعیمجموع میانگین تمام گویه

باشد که نشان دهنده برتری نسبی جوامع شوهری  می 021/2است و در جوامع روستایی 

جامعوه در ایون   به نسبت جوامع روستایی است. همچنین میوزان اخوتالف بوین ایون دو     

 است.   372/8شاخص به میزان 

 روسوتایی  و شهری جوامع در فرهنگی -آوری اجتماعی تاب بررسی به 1در جدول 

دهود کوه   آزمون نشان موی  است. نتایجای پرداخته شدهتک نمونه تی آزمون از استفاده با

در حود   880/1در جواموع شوهری بوا میوانگین      فرهنگوی  -اجتمواعی  آوری میزان تواب 

تر از حد مطلوب ارزیابی شده پایین 723/2روستایی با میانگین  لوب است در جوامعمط

 است.  

 

 سنجش شاخص زیرساختی

آوری زیرسواختی در بخوش   شود میوزان تواب  مشاهده می 7گونه که در جدول همان

 بیمارسوتان  بوه  دسترسوی  از مندیرضایت میزان های مربوط به جوامع شهری گویهگویه

 بوه  بیشترین میانگین را دارد و گویه دسترسوی  370/1 مخاطره با میانگین وقوع زمان در

 بخوش  باشود. در کمتورین میوانگین را دارا موی    712/2بحران با میوانگین   مدیریت مرکز

 بیمارسوتان  به دسترسی از مندیرضایت جوامع روستایی گویه میزان به مربوط هایگویه

 نیروی و پلیس به ترین میانگین و دسترسیبیش 737/2مخاطره با میانگین  وقوع زمان در

هوای  در مجموع میانگین تمام گویوه  کمترین میانگین را دارند. 717/2انتظامی با میانگین 



 

 

 
 839...          طبیعی مخاطرات برابر در روستایی و شهری جوامع آوریتاب تفاوت میزان سنجش و بررسی

 

 012/2و در جواموع روسوتایی    837/1شاخص زیرساختی در جواموع شوهری برابور بوا     

 است.   272/8. اختالف میان دو جامعه نیز برابر با است

 

 فرهنگی در جوامع شهری و روستایی -رسی تاب آوری اجتماعیسنجش و بر -1 جدول
 روستایی گویه شهری

انحراف 

 معیار

خیلی  میانگین

 زیاد

خیلی  کم متوس  زیاد

 کم

 -اجتماعی

 فرهنگی

انحراف 

 معیار

خیلی  میانگین

 زیاد

خیلی  کم متوس  زیاد

 کم

 از مندی رضایت 17 71 07 10 08 878/1 707/8

 نقل و حمل

 عمومی

007/8 783/2 12 11 70 17 02 

 از رضایت میزان 13 72 02 71 71 801/1 000/8

 ارتباطات شبکه

 و تلفن مانند

 اضطراری تلفن

077/8 721/2 21 11 387 00 70 

 سالمت میزان 71 77 07 17 17 011/2 000/8

 افراد جسمی

700/8 832/1 11 08 00 77 11 

 رضایت میزان 73 71 07 71 10 700/2 770/8

 از مندی

 به دسترسی

 پزشک

007/8 717/2 21 11 70 01 01 

 سالمت میزان 17 70 07 12 10 777/2 011/8

 روانی و روحی

 افراد

077/8 173/1 77 70 01 11 10 

 از مندی رضایت 11 10 01 01 72 381/1 817/3

 کردن بیمه

 میزان و مساکن

 پرداختی هزینه

032/8 177/2 27 11 00 02 00 

 اختالف میانگین  837/1 میانگین کل 

372/8 

 021/2 میانگین کل

 3170های پژوهش،منبع: یافته
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فرهنگی در جوامع شهری و روستایی با  -سنجش و بررسی تاب آوری اجتماعی -1 جدول
 استفاده از آزمون تی تک

Test  value=3 شاخص 

  میانگین مقدار تی سطی معنی داری میانگین اختالف درصد71ضریب اطمینان

 حدپایین حدباال فرهنگی -عیاجتما

 جوامع شهری 300/1 070/1 888/8 300/8 870/8 212/8

 جوامع روستایی 021/2 111/1 883/8 -307/8 -277/8 -807/8

 3170های پژوهش،منبع: یافته

 از استفاده با روستایی و شهری جوامع در آوری زیرساختی تاب بررسی به 0در جدول 

 دهد که میزان تاباست. نتایج آزمون نشان میی پرداخته شدهاتک نمونه تی آزمون

در حد مطلوب است در جوامع  837/1در جوامع شهری با میانگین  زیرساختی آوری

است. جمعیت کم تر از حد مطلوب ارزیابی شدهپایین 012/2روستایی با میانگین 

صوصی و کمبود روستاها، پراکندگی زیاد بین روستاها، عدم سرمایه گذاری بخش خ

های محیطی باعث شده تا تاب آوری سرمایه گذاری بخش دولتی در روستاها، ویژگی

 012/2زیر ساختی در روستاهای شهرستان زاهدان به نسبت شهر زاهدان بامیانگین 

 تری ارزیابی شود. در سطی پایین (1)میانگین نسبت به حدمطلوب

 

 سنجش شاخص سرمایه اجتماعی

های مربوط بوه  آوری سرمایه اجتماعی در بخش گویهمیزان تاب 7باتوجه به جدول 

 بورای  محلوی  هوای مقوام  و خصوصوی  بخش جوامع، میان مشارکت جوامع شهری گویه

 همبستگی بیشترین میانگین را دارد و گویه میزان 817/1با میانگین   پذیری خطر کاهش

را بوه خوود   میوانگین  تورین  کوم  001/2با میوانگین    مخاطره وقوع صورت در مردم بین

 از پوشی جوامع روستایی گویه چشم به مربوط هایگویه بخش است. دراختصاص داده

بیشوترین میوانگین و گویوه     307/1جامعه با میانگین  مصالی رعایت برای شخصی منافع

ترین میوانگین را دارنود. در مجمووع میوانگین     کم 700/2ری در روستا با میانگین ماندگا

و در جواموع   711/2شاخص زیور سواختی در جواموع شوهری برابور بوا        هایتمام گویه



 

 

 
 831...          طبیعی مخاطرات برابر در روستایی و شهری جوامع آوریتاب تفاوت میزان سنجش و بررسی

 

 320/8دو جامعوه نیوز بوه مقودار     است. اختالف میواتگین بوین    802/1با  روستایی برابر

 است.

 سنجش و بررسی تاب آوری زیرساختی در جوامع شهری و روستایی  -1جدول 
 روستایی گویه شهری

انحراف 
 معیار

 میانگین
خیلی 
 زیاد

 کم توس م زیاد
خیلی 
 کم

 زیرساختی
انحراف 
 معیار

 میانگین
خیلی 
 زیاد

 کم متوس  زیاد
خیلی 
 کم

707/8 711/2 17 11 07 71 71 
 از بهرمندی میزان
 کمیت و کیفیت
 ارتباطی های راه

007/8 711/2 20 18 77 00 00 

000/8 370/1 71 17 78 71 11 

 رضایت میزان
 دسترسی از مندی
 در بیمارستان به

 قوعو زمان
 مخاطره

077/8 737/2 17 12 00 01 71 

000/8 700/2 18 77 01 72 10 
 از برخورداری

 کشی لوله آب
700/8 707/2 12 10 70 01 77 

770/8 811/1 17 70 00 72 11 
 از برخورداری

 مناسب برق شبکه
007/8 071/2 17 17 00 01 71 

011/8 832/1 11 01 01 72 10 

 مراکز به دسترسی
 مهد آموزشی،
 دانشگاه کودك،
 ،..و

077/8 031/2 10 12 73 10 01 

000/8 888/1 78 17 01 17 78 
 نهاد به دسترسی

 رسان امداد های
007/8 028/2 18 10 00 02 71 

707/8 712/2 17 72 00 01 17 
 مرکزدسترسی به 
 بحران مدیریت

823/3 707/2 11 17 01 77 00 

811/3 881/1 71 71 71 08 78 
 سپلی به دسترسی

 انتظامی نیروی و
722/8 717/2 10 10 78 00 77 

711/8 332/1 72 01 01 72 18 
به  دسترسی
 آتشنشانی

700/8 701/2 11 11 01 07 01 

000/8 701/2 17 71 01 77 10 
 شبکه به دسترسی
 اصلی معابر

071/8 081/2 12 73 08 70 03 

 837/1 میانگین کل 
اختالف میانگین 

272/8 
 011/2 میانگین کل

 3170های پژوهش،منبع: یافته
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سنجش و بررسی تاب آوری زیرساختی در جوامع شهری و روستایی با استفاده از  -7 جدول
 آزمون تی تک

Test  value=3 شاخص 
 درصد71ضریب اطمینان

 میانگین مقدار تی سطی معنی داری میانگین اختالف
 

 حدپایین حدباال زیرساختی
 جوامع شهری 837/1 717/1 888/8 -801/8 -300/8 -822/8
 جوامع روستایی 011/2 078/1 883/8 -217/8 -111/8 -317/8

 3170های پژوهش،منبع: یافته

 سنجش و بررسی تاب آوری سرمایه اجتماعی در جوامع شهری و روستایی  -1 جدول
 روستایی گویه شهری

 میانگین انحراف معیار
خیلی 
 زیاد

 کم متوس  زیاد
خیلی 
 کم

 مایه اجتماعیسر
انحراف 
 معیار

 میانگین
خیلی 
 زیاد

 خیلی کم کم متوس  زیاد

707/8 783/2 10 10 07 78 70 
 در ماندگاری
 شهر یا روستا

007/8 700/2 10 17 02 77 10 

000/8 001/2 10 11 00 08 02 

 همبستگی میزان
 در مردم بین

 وقوع صورت
 مخاطره

077/8 877/1 71 71 00 10 70 

000/8 731/2 11 13 07 01 17 

 از پوشی چشم
 برای شخصی منافع

 مصالی رعایت
 جامعه

700/8 307/1 01 71 08 11 18 

770/8 777/2 11 71 01 11 71 
 مدیران به کمک
 وقوع ارر در محلی

 مخاطره
007/8 321/1 71 77 00 70 11 

011/8 817/1 77 17 78 17 11 
 و عضویت به تمایل

 و شورا در فعالیت
 داریشهر و دهیاری

077/8 821/1 70 78 71 08 17 

711/8 817/1 72 10 00 70 10 

 میان مشارکت
 بخش جوامع،
 مقام و خصوصی

 برای محلی های
 پذیری خطر کاهش

871/3 832/1 10 71 07 77 11 

 711/2 میانگین کل 
 اختالف میانگین 

320/8 
 802/1 میانگین کل

 3170های پژوهش،منبع: یافته



 

 

 
 837...          طبیعی مخاطرات برابر در روستایی و شهری جوامع آوریتاب تفاوت میزان سنجش و بررسی

 

 بوا  روستایی و شهری جوامع در آوری سرمایه اجتماعی تاب بررسی به 7در جدول 

دهود کوه   است. نتایج آزموون نشوان موی   ای پرداخته شدهتک نمونه تی آزمون از استفاده

حود مطلووب    ترازپایین711/2در جوامع شهری با میانگین  زیرساختی آوری میزان تاب

 مطلوب ارزیابی شده اسوت. تر از حد  باالتر 802/1است در جوامع روستایی با میانگین 

پیوندهای خویشاوندی در روستا و شناخت کامل مردم روستایی از یکدیگر باعث شوده  

 آوری سرمایه اجتماعی در روستا به نسبت شهر بیشتر باشد.تا تاب

 

سنجش و بررسی تاب آوری سرمایه اجتماعی در جوامع شهری و روستایی با  -3 جدول

 استفاده از آزمون تی تک

Test  value=3 شاخص 

 درصد71ضریب اطمینان
 میانگین مقدار تی سطی معنی داری میانگین اختالف

 

 حدپایین حدباال سرمایه اجتماعی

 جوامع شهری 711/2 771/1 888/8 -811/8 -332/8 -821/8

 جوامع روستایی 802/1 702/1 888/8 813/8 833/8 323/8

 3170های پژوهش،منبع: یافته

 بوه  شوود؛ موی  دیوده  طبیعی مخاطرات به نگرش در زیادی تغییرات جهانی، سطی در

 در آوریتاب افزایش به پذیریآسیب کاهش بر صرف تمرکز از غالب دیدگاه که طوری

 مخواطرات  کواهش  هوای برناموه  نگرش، این براساس. استکرده پیدا تغییر سوانی مقابل

 زنجیوره  در و باشوند  آورتواب  اموع جو هوای ویژگی تقویت و ایجاد دنبال به باید طبیعی

 آوریتواب  افزایش و تحلیل بنابراین. شود توجه نیز آوریتاب مفهوم به سوانی مدیریت

 در کوه  طووری  بوه  اسوت،  شده تبدیل گسترده و مهم هایحوزه طبیعی سوانی به نسبت

 سمت به طبیعی سوانی مدیریت و پایدار توسعه متقابل و همزمان حرکت از حاضر حال

 در مخورب  هوای پدیوده  بوه عنووان   طبیعوی  مخاطرات .شودمی بحث آوریتاب ایشافز

 رخ تکرارپوذیر  صوورت به که است مخاطراتی بلکه شود؛نمی محسوب بالیا اول مرحله

 انوواع  با مقابله برای را متفاوتی مدیریتی شیوه زمینه این در مختلف کشورهای. دهندمی
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. کننود  اجورا  را مخواطرات  دهنوده کاهش هایرنامهب بتوانند تا گیرندمی نظر در مخاطرات

 است.   اررات کاهش مدیریتی هایشیوه تمامی هدف درواقع

 

 گیرینتیجه

 تفواوت  آوریتواب  هوای شواخص  نظور  از کوه  دهدهای پژوهش نشان مینتایج یافته

تاب آوری اقتصادی نشوان  سنجش .دارد وجود روستایی و شهری مناطق بین داریمعنی

های مربووط بوه جواموع شوهری گویوه رضوایت از اسوتحکام        در بخش گویه دهد کهمی

باالترین میانگین و گویه نداشتن وابسوتگی بوه یوک شوغل بوا       100/1مسکن با میانگین 

هوای مربووط بوه جواموع     کم ترین میوانگین را دارنود. در بخوش گویوه     007/2میانگین 

بواالترین میوانگین و گویوه     010/2روستایی گویه رضایت از کار کرد مسکن با میانگین 

کوم تورین میوانگین دارنود. در      171/2میزان رضایت از درآمد شخصی خود با میوانگین  

در حود   880/1ن های شاخص اقتصادی در جوامع شوهری بوا میوانگی   مجموع، کل گویه

وب از حد مطلو  ترپایین 723/2امع شهری با میانگین است و در جومطلوب ارزیابی شده

 107/8ت. اختالف بین جوامع شهری و روستایی در شواخص اقتصوادی   اسارزیابی شده

 است که نشان دهنده برتری جوامع شهری به نسبت جوامع روستایی است.

های مربوط به دهد که در بخش گویهسنجش تاب آوری اجتماعی فرهنگی نشان می

بوا  مندی از بیموه کوردن مسواکن و میوزان هزینوه پرداختوی       رضایت جوامع شهری گویه

 011/2باالترین میانگین و گویه  میزان سالمت جسمی افراد با میوانگین   381/1میانگین 

های مربوط به جوامع روستایی گویوه میوزان   ترین میانگین را دارند. در بخش گویهپایین

بیشترین میانگین و گویه رضایت منودی   173/1سالمت روحی و روانی افراد با میانگین 

تورین میوانگین را بوه    کم 177/2نه پرداختی با میانگین و میزان هزیاز بیمه کردن مساکن 

مندی شود گویه رضایتول نیز مشاهده میاند. همان طور که در جدخود اختصاص داده

از بیمه کردن مساکن و میزان هزینه پرداختی در جوامع شهری بیشترین میوانگین را دارد  

 میانگین را برخوردار است. ترینن گویه پایینولی در جوامع روستایی ای



 

 

 
 833...          طبیعی مخاطرات برابر در روستایی و شهری جوامع آوریتاب تفاوت میزان سنجش و بررسی

 

آوری زیرساختی در بخش دهد که میزان تابآوری زیرساختی نشان میسنجش تاب

میزان رضایت مندی از دسترسی به بیمارستان  های مربوط به جوامع شهری گویهگویه

بیشترین میانگین را دارد و گویه دسترسی به  370/1 در زمان وقوع مخاطره با میانگین

باشد. در بخش کمترین میانگین را دارا می 712/2یت بحران با میانگین مرکز مدیر

مندی از دسترسی به بیمارستان جوامع روستایی گویه میزان رضایت های مربوط بهگویه

بیشترین میانگین و دسترسی به پلیس و نیروی  737/2در زمان وقوع مخاطره با میانگین 

 گین را دارند.کمترین میان 717/2انتظامی با میانگین 

آوری سورمایه  دهود کوه میوزان تواب    آوری سرمایه اجتماعی نشوان موی  سنجش تاب

مشارکت میان جوامع، بخش  های مربوط به جوامع شهری گویهاجتماعی در بخش گویه

بیشوترین   817/1بوا میوانگین     خصوصی و مقام های محلی برای کاهش خطور پوذیری  

با میوانگین    بین مردم در صورت وقوع مخاطره میانگین را دارد و گویه میزان همبستگی

های مربوط بوه  کم ترین میانگین را به خود اختصاص داده است. در بخش گویه 001/2

جوامع روستایی گویه چشم پوشی از منافع شخصوی بورای رعایوت مصوالی جامعوه بوا       

کم ترین  700/2بیشترین میانگین و گویه ماندگاری در روستا با میانگین  307/1میانگین 

 میانگین را دارند.

ای نشوان  های مختلف با استفاده از آزمون تی توک نمونوه  بررسی و سنجش شاخص

و میوانگین جواموع    880/1دهد که در شواخص اقتصوادی میوانگین جواموع شوهری      می

 300/1فرهنگی میانگین جواموع شوهری    –است. در شاخص اجتماعی  723/2روستایی 

باشود. در شواخص زیرسواختی میوانگین جواموع      می 021/2و میانگین جوامع روستایی 

باشود. بررسوی شواخص    می 011/2و میانگین جوامع روستایی برابر  837/1شهری برابر 

آوری این شاخص در جواموع شوهری برابور    دهد میانگین تابسرمایه اجتماعی نشان می

 باشد.می 802/1است و میانگین جوامع روستایی برابر با  711/2

دهود کوه   سنجش میزان تاب آوری در جوامع شهری و روستایی نشان موی بررسی و 

فرهنگی و زیرساختی در جوامع شهری بواالتر از   -میزان تاب آوری اقتصادی، اجتماعی
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جوامع روستایی است و به عبارت دیگر تاب آوری جوامع شهری در این سوه شواخص   

ا در شواخص سورمایه   طلوب است. تنهو مدر حد مطلوب و در جوامع روستایی در حد نا

اجتماعی است که میزان تاب آوری جوامع روستایی بواالتر از جواموع شوهری اسوت و     

جوامع روستایی در شاخص سرمایه اجتماعی باالتر از حدمطلوب ولوی جواموع شوهری    

 پایین تر از حد مطلوب ارزیابی شده است.

 : در ادامه چند پیشنهاد باتوجه به نتایج بدست آمده ارائه شده است

 ارائه با روستایی و جوامع شهری در تابآوری ظرفیت بر تأریرگذار عوامل به توجه با -

 نمود. تقویت را خانوارها میزان سازگاری مکان، هر برای مناسب خدمات

 مانند روستایی شهری و جوامع در کالبدی ریزیبرنامه اصول به کارگیری با -

 جوامع پذیریآسیب سطی توانمی ها،فت آنبا سازیمقاوم و کاربری اراضی ریزیبرنامه

 داد. ارتقاء را آنها آوریمیزان تاب و کاهش را

 هایتوانمندی و تقویت مخاطرات با مقابله برای خانوارها روانی توانمندسازی ارتقا -

 است. پذیریکاهش آسیب راهکارهای از دیگر یکی نیز جوامع
 

 منابع

 هایتفاوت فضایی (، تحلیل3170اد و طوالبی نژاد، میثم، )بذرافشان، جواد؛ طوالبی نژاد، مهرش

 شهرسوتان : مورد مطالعوه  طبیعی مخاطرات برابر در روستایی و شهری نواحی در آوریتاب

 .311-337، صص3، شماره7های روستایی، دورهپلدختر، فصلنامه پژوهش

آوری در محالت منطقه (، ارزیابی تاب3170بذرافکن، شهرام؛ آروین، محمود و شاکری، الهه، )

شهر تهران با استفاده از تکنیوک تاپسویس، مجلوه دانوش پیشوگیری و مودیریت بحوران،         7

 .370-300، صص2، شماره0دوره

آوری محیطووی (، سوونجش توواب3177برقووی، حمیوود؛ هاشوومی، صوودیقه و جعفووری، نسوورین، )

جوان،  روستاهای در معر  خطر زلزله مطالعه موردی دهسوتان معجوزات در شهرسوتان زن   

 .70-03(، صص30)3، شماره7مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، سال
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-(، تبیوین و تحلیول تواب   3170بسطامی نیا، امیر؛ رضائی، محمدرضا و سرایی، محمدحسوین، ) 

آوری اجتماعی برای مقابله با سوانی طبیعوی، مجلوه دانوش پیشوگیری و مودیریت بحوران،       

 .221-287، صص1، شماره0دوره

هوای  آوری سوکونتگاه (، تحلیلوی بور تواب   3170فاضل و ایسوتگلدی، مصوطفی، )  حاجی زاده، 

روستایی با تاکید بر زلزله مطالعه موردی دهستان حومه شهرسوتان المورد، مجلوه مودیریت     

 .01-70، صص3، شماره1مخاطرات محیطی، دوره

ارزیوابی   (،3171حاجی نژاد، علی؛ بذرافشان، جواد؛ وروقی حمزه خانلو، جالل و بدری، علی، )

راهبردهای اسکان مجدد پس از مخاطره زلزله در نواحی روستایی مطالعه موردی دهسوتان  

 .28-3، صص7، شماره1مجله مخاطرات محی  طبیعی، سال آبگرم شهرستان اردبیل،

آوری (، نقووش تنوووع معیشووتی در توواب3171حیوودری سوواربان، وکیوول و مجنووونی توتاخانووه، )

ریاچه ارومیوه در برابور خشکسوالی، مجلوه تحلیول فضوایی       خانوارهای روستایی پیرامون د

 .08-17، صص1، شماره1مخاطرات محیطی، سال

آوری شوبکه ارتبواطی   (، بررسی و سنجش تواب 3170دخت بدیع، پروین و رحیمی، محمود، )

هوای نوو در   تهران، مجله نگورش  2شهری با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی منطقه 

 .71-13، صص2، شماره38لجغرافیای انسانی، سا

بی میزان (، سنجش و ارزیا3171مصطفی، ) رضایی، محمدرضا؛ رفیعیان، مجتبی و حسینی، سید

های شهر تهوران،  برابر زلزله مطالعه موردی: محله های شهری درتاب آوری کالبدی اجتماع

 .721-787، صص1، شماره10مجله جغرافیای انسانی، دوره

 در کالبودی،  آوری تواب  ،(3177) مصوطفی،  ایسوتگلدی،  و عیسی ده،زا ابراهیم مجتبی؛ روستا،

 توسوعه،  و جغرافیوا  مجلوه  زاهودان،  مرزی شهر ی فرسوده بافت موردی مطالعه زلزله برابر

 .30-3صص ،17 شماره

آوری (، ارزیابی میزان تواب 3170زیاری، یوسفعلی؛ عباداله زاده ملکی، بهناز و بهزادپور، الناز، )

بر مخاطرات زلزله با رویکرد دستیابی به مدیریت پایدار مطالعه موردی منطقه کالبدی در برا

 .332-70، صص2، شماره38های نو در جغرافیای انسانی، سالیک تهران، مجله نگرش

 تاب هایشاخص ارتقای تاریرات (، تحلیل3177شایان، محسن؛ پایدار، ابوذر و بازوند، سجاد، )

 روسوتایی  نواحی مطالعه موردی سیالب مقابل در روستایی هایسکونتگاه پایداری بر آوری
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، 2، شووماره1دشووت، مجلووه موودیریت مخوواطرات محووی  طبیعووی، دوره  زریوون شهرسووتان

 .323-381صص

(، بررسووی رابطووه زیسووت پووذیری  3171صووادقلو، طوواهره و سجاسووی قیووداری، حموودا ، )  

طبیعی نواحی روسوتایی   آوری روستاییان در برابر مخاطراتهای روستایی بر تابسکونتگاه

 .11-10، صص7دهستان مراوه تپه و پالیزان، مجله مدیریت بحران، شماره

(، جایگواه دانوش بوومی در مودیریت     3171عزمی، آئیژ؛ میرزایی قلعه، فرزاد و درویشی، سوبا، ) 

مخاطرات طبیعی در روستاها مطالعه موردی دهستان شیزر شهرستان هرسین، مجله جغرافیا 

 .17-21، صص31حیطی، شماره و مخاطرات م

 در محلوی  مشوارکت  تحلیل ،(3171) جمشید، چابک، و محمدسعید حمیدی، فرهاد؛ عزیزپور،

 رودخانوه  آبخیز حوزه روستاهای موردی مطالعه روستایی نواحی در سیل مخاطره مدیریت

 ،1شوماره  ،2سوال  طبیعی، محی  مخاطرات فضایی تحلیل نشریه بویراحمد، شهرستان بشار

 .71-00صص

آوری اجتمواعی  هوای موورر تواب   (، ارزیوابی مولفوه  3177کاظمی، داود و عنودلیب، علیرضوا، )  

، 310های روستایی در شورای  بحرانوی، مجلوه مسوکن و محوی  روسوتا، شوماره       سکونتگاه

 .311-313صص

ی ها(، ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه3177مبارکی، امید؛ الله پور، منیژه و افضلی گروه، زهرا، )

 .381-07، صص10آوری شهر کرمان، مجله جغرافیا و توسعه، شمارهتاب

هوای  ، ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه(3177پور، منیژه و افضلی گروه، زهرا، )مبارکی، امید؛ الله

 .381-07، صص10تاب آوری شهر کرمان، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 

لوک زاده، غالمرضوا و خوراکیوان، علیرضوا،     محمدی شوهرودی، حامود؛ رحویم نیوا، فریبورز؛ م     

هوای تولیودی مواجوه بوا     آوری سوازمانی در سوازمان  ها و ابعاد تواب (، تبیین ویژگی3170)

 .327-333، صص3، شماره1ها، مجله مدیریت مخاطرات محیطی، دورهمخاطرات و چالش

مخاطرات طبیعوی   آوری شهری در برابر(، ارزیابی تاب3170فر، حسین و پاشازاده، اصغر، )نظم

-383، صوص 20، شوماره 0مطالعه موردی شهر اردبیل، مجله آمایش جغرافیایی فضوا، سوال  

337. 
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 هقذهِ

أـ ا٘ؿب٘ی ضا ٔوٛضز  یىی اظ ٔقضالتی وٝ ٕٞٛاضٜ ٚ زض عی لطٖٚ ٔتٕبزی ظ٘سٌی رٛ

تٟسیس لطاض زازٜ، ٚلٛؿ ثالیب ٚ ؾٛا٘حی اؾت وٝ زض نٛضت ٘بآٌبٞی ٚ ٘ساقتٗ آٔوبزٌی،  

ٞوبی ؾوىٛ٘تی   ٞوب افوٓ اظ حوٛظٜ   ٘بپصیطی ثٝ اثقبز ٔرتّف ظ٘سٌی ا٘ؿبٖنسٔبت رجطاٖ 

: 1397)ثؿوغبٔی ٘یوب،   وٙوس ارتٕبفی، التهبزی، ظیؿت ٔحیغی، ضٚا٘كٙبذتی ٚ... ٚاضز ٔی

 Cutter et)اؾت وكٛضٞب اوخط ثطای انّی ٞبیچبِف اظ یىی ٔربعطات، ثب ٝٔمبثّ(. 210

al,2016:1240 )ٝثٝ ثّىٝ قٛز،ٔی آٟ٘ب فبعفی ض٘ذ ٚ زضز ٚ ٔطي ٚ ٔیط ثبفج تٟٙب ٘ٝ ؛ و 

ٝ  زؾتبٚضزٞبی قسٖ ذٙخی ثبفج ٚ وطزٜ ٚاضز ٞبییآؾیت ٔحّی التهبز  قوٛز  ٔوی  تٛؾوق

ٗ  ضا عجیقی ( ٔروبعطات1964) ویتع ٚ ٖثطیتٛ (.119: 1397)ثصضافكبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ،  چٙوی

ٝ  عجیقی فیعیىی فٙبنط» وطز٘س تقطیف ٖ  ثوطای  وو ٝ   ٚ ٔضوط٘س  ا٘ؿوب  ٘یطٚٞوبی  ثوٝ ٚؾویّ

ٖ  تٛاٖ اظ ثطتط ذبضری ٝ 24: 1394)فعٔوی ٚ ٕٞىوبضاٖ،   قوٛ٘س ٔوی  ایزوبز  ا٘ؿوب  (. ثط٘بٔو

ٝ  ضا ٞوٛایی  ٚ آة ٚ روٛی  غئوٛفیعیىی،  ضٚیسازٞبی ٚ حٛازث ،(2004) ُّٔ ؾبظٔبٖ  وو

 عجیقوی  ٔربعطات فٙٛاٖ تحت ضا ٌطزز ظیبٖ ضطض ٚ تّفبت ذؿبضات، ثبفج قبٖ طٚی٘ی

ٝ  ٞؿوتٙس  ایوٙٙوسٜ  تٟسیس ٚلبیـ عجیقی ٔربعطات. ٕ٘بیٙسٔی تقجیط  فضوبی  تٛا٘ٙوس ٔوی  وو

 ٔروبعطات  (.80: 1394)فعیعپوٛض ٚ ٕٞىوبضاٖ،   وٙٙوس  ترطیوت  ضا ٔوب  ارتٕبفی ٚ عجیقی

ُ  ٞوبی ؾیؿتٓ ٛز٘ج زض وٝ زاض٘س ضا أط ایٗ پتب٘ؿیُ عجیقی ٝ  ٔروبعطات  تمّیو  ؾوٛا٘حی  ثو

زضرٟبٖ، تغییطات چكٍٕیطی زض  (.42: 1397)زذت ثسیـ ٚ ضحیٕی، قٛ٘س ثسَ ِٞٛٙبن

قٛز؛ زیسٌبٜ غبِت اظ تٕطوع نطف ثطوبٞف آؾیت پصیطی ٍ٘طـ ثٝ ٔربعطات زیسٜ ٔی

)حووبری ظازٜ ٚ  آٚضی زض ٔمبثووُ ؾووٛا٘ی تغییووط پیووسا وووطزٜ اؾووت  ثووٝ افووعایف تووبة 

 ثوطای  چوبضچٛثی  رٟت ایزوبز  چٙسی ٔٛاظی السأبت عٛضی وٝ(. 69: 1397،ایؿتٍّسی

: 1396)ٔجبضوی ٚ ٕٞىوبضاٖ،  اؾت آٔسٜ ٚرٛز ثٝ ؾغی ثیٗ إِّّی زض ثحطاٖ ذغط وبٞف

ٝ  ٔربعطات ثبیس وبٞف ٞبىثط٘بٔٝ ٍ٘طـ، ایٗ اؾبؼ (. ثط90 َ  ثو  تمٛیوت  ٚ ایزوبز  ز٘جوب

 ٘یوع  آٚضىتوبة  ٔفْٟٛ ثٝ ؾٛا٘ی طیتٔسی ظ٘زیطٜ ٚ زض ثبقٙس آٚضتبة رٛأـ ٞبىٚیػٌی

ٖ  زض ٔروبعطات  ٚلٛؿ ضٚ٘س (.188: 1397)ثصضافىٗ ٚ ٕٞىبضاٖ، وٙٙس تٛرٝ  اذیوط،  ؾوبِیب
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 ثوب . ا٘وس یبفتٝ افعایف ٘یع ٞبضیؿه ٚ قسٜ پصیطتطآؾیت ا٘ؿب٘ی رٛأـ وٝ اؾت آٖ ثیبٍ٘ط

ٝ  ٘بزیوسٜ  ؾوٛا٘ی  ٚلوٛؿ  اظ ثقس تب اغّت پصیطیآؾیت وبٞف حبَ، ایٗ  قوٛز ٔوی  اٍ٘بقوت

(Ainuddin and Routary,2012: 27) تٟٙوب  ضا عجیقوی  ٔروبعطات  انوغال   . اغّوت  ٝ  ثو

 ؾوٙریت  آٟ٘ب ٔبٞیت ثب ٞبٚاغٜ ایٗ ظیطا وٙیٓ؛ٔی اعالق غئٛفیعیىی یب عجیقی ضٚیسازٞبی

 ٘بٔحؿوٛؼ  یوب  ٚ ٘بٌٟوب٘ی  ٚلٛؿ اظ فجبضتؿت عجیقی ٔربعطات ثٙبثطایٗ یبثس؛ٔی ثیكتطی

ٝ  ٚ ثوٛزٜ ظٔیٗ وطٜ شاتی ذهٛنیبت رعء ٚ زاقتٝ یعجیق ٔٙكبء وٝ ٞبییپسیسٜ ُ  ثو  زِیو

 ٚ ترطیوت  وكتبض، ٔٛرت ٚی تأؾیؿبت ٚ ا٘ؿبٖ ٞبیؾىٛ٘تٍبٜ لّٕطٚ زض فّٕىطز ٘حٜٛ

: 1397)٘ؾوٓ فوط ٚ پبقوبظازٜ،    قوٛ٘س ٔی ٔرتّف اثقبز زض ٔؿتمیٓ غیط ٚ ٔؿتمیٓ ذؿبضات

تٙوٛفی زض پویف   ٞب ثطای ووبٞف احوطات ٔروبعطات عجیقوی، ضاٞجطزٞوبی ٔ      زِٚت (.103

ٝ  ٚ قٙبؾبیی ضاٞىبضٞب، ایٗ ٟٕٔتطیٗ ٌیط٘س اظ ٔی  افوطاز  ذوٛز  تٛؾوظ  ذغوطات  ثوب  ٔمبثّو

زض قوطایغی  ؛ (Matyas and Pelling,2015: 3)ثبقسٔی آٟ٘ب آٚضیتبة ؾٙزف ربٔقٝ ٚ

فٙٛاٖ ٔفْٟٛ ٔٛارٟوٝ   آٚضی ثٝ ثبقٙس، تبة ٞب زض حبَ ضقس ٔی وٝ ضیؿه ٚ فسْ لغقیت

 (.104: 1396)قوبیبٖ ٚ ٕٞىوبضاٖ،   قوٛز  ٚ تغییطات ٔقطفی ٔی ٞب طیثب اذتالالت، غبفٍّی

 اظ ثسٖٚ ضا اذتالَ ٔمساض چٝ ؾیؿتٓ، یه وٝ وٙسٔی تٛنیف وٝ اؾت ٚیػٌی آٚضیتبة

وٙس. ثوطایٗ اؾوبؼ، یوه ؾیؿوتٓ      تحُٕ تٛا٘سٔی انّی، فّٕىطز ٚ ؾبذتبض زازٖ زؾت

)ظیبضی  ىطز رسیس، تزطثٝ وٙسآٚض اذتالالت ضا ثسٖٚ تٙؾیٓ ٔزسز، ثب ؾبذتبض ٚ فّٕتبة

ٝ  زض ضٚؾوتبیی  ٚ قوٟطی  ٔٙوبعك  اظ وبُٔ زضن(. 99: 1397ٚ ٕٞىبضاٖ،  آٚضیتوبة  ظٔیٙو

 ٔزوعا  ٚ ٔتفوبٚت  ذغوطات  ٔوسیطیت  ثوطای  ٞوب لبثّیوت  ٚ ٞبظٔیٙٝ ظیطا اؾت، ٟٔٓ ثؿیبض

. ثبقوس ٔوی  احطٌصاض ضٚؾتبٞب فبرقٝ تّفبت ثط ضٚؾتبیی ٔٙبعك زض وٓ رٕقیت ٔخال. ٞؿتٙس

ٖ  ٚ ضطض احتٕبَ ٞب،ؾبظٜ اضظـ ٚ تطاوٓ زِیُ ثٝ قٟطی ٔٙبعك زض ٔبِىیت ٕٞچٙیٗ  ظیوب

   (.120: 1397)ثصضافكبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، اؾت ضٚؾتبٞب اظ ثیكتط آٖ

قٟطؾتبٖ ظاٞساٖ زض رٙٛة قطلی ایطاٖ زض ٔٙغمٝ ذكه ٚ ثیبثب٘ی ٚ وٓ ثبضاٖ ٚالوـ  

قٟطؾوتبٖ ثٛلوٛؿ   ی ظیوبزی زض ایوٗ   ٞبی پی زض پو ثٝ ٕٞیٗ زِیُ ذكىؿبِیقسٜ اؾت. 

اؾوت. ٌؿوُ    ثٝ وكبٚضظاٖ زض ایٗ قٟطؾوتبٖ قوسٜ   پیٛ٘س وٝ ٔٙزط ثٝ ذؿبضات ظیبزی ٔی
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 ٘عزیىی اظ ٚ رٙٛثی و قٕبِی ثب أتساز ویّٛٔتط 120 عَٛ ثٝ اؾت ثٙیبزی ٌؿّی ظاٞساٖ،

 فجوٛض  قوٟط  قٕبِغطة ٚ غطة اظ ٟ٘جٙساٖ ٌؿُ آٖ ثط فالٜٚ ٕ٘بیس،فجٛض ٔی ظاٞساٖ قٟط

ٞوبی  ثروف  زض ثٙیوبزی  ٞبیٌؿُ اظ ٚ اؾت ویّٛٔتط300 حسٚز زض آٖ َعٛ وٝ ٕ٘بیسٔی

ٞبی ٘بٔٙبؾوت   (. ٚرٛز ذب3ٝ٘: 1396 )ضٚؾتب ٚ ٕٞىبضاٖ، ٌطززٔی ٔحؿٛة ایطاٖ قطلی

ٞوبیی اظ قوٟط ظاٞوساٖ زض ظٔوبٖ ٚلوٛؿ      زض ضٚؾتبٞبی ایوٗ قٟطؾوتبٖ ٚ حتوی لؿوٕت    

ٖ     اتٛٔربعطات عجیقی ٕٞچٖٛ ظِعِٝ ٔوی   ٘بپوصیطی قوٛز   ٘وس ٔٙزوط ثوٝ ذؿوبضات رجوطا

ا٘وس ٚ  ٞبی قٟطی ٚ ضٚؾتبیی زضایٗ قٟطؾتبٖ غیطانِٛی ؾوبذتٝ قوسٜ  ذب٘ٝ ظ)ثؿیبضی ا

تٛا٘وس ایوٗ   یىی اظ ٟٕٔتطیٗ فٛأّی وٝ ٔوی  غیطٔؿتحىٓ ٞؿتٙس(یبایٙىٝ ثؿیبضلسیٕی ٚ 

آٚضی زض ثطاثوط  ٚ تبة ٞب ضا وبٞف زٞس آٌبٞی زاقتٗ اظ ٘ٛؿ ٔربعطات عجیقی ذؿبضت

ٝ   .ٗ اظ قست ٚلوٛؿ ؾویُ ٚ ظِعِوٝ ٚ...   )آٌبٞی زاقت اؾتآٖ  ٞوبی  ثبفوج ؾوبذتٗ ذب٘و

ٗ  تط ذٛاٞسقس(.ٔؿتحىٓ ٝ  ثٙوبثطای ٝ  تٛرو ٖ  ثو ٗ  آٚضیتوبة  ٔیوعا ـ  ایو  قوٙبذت  ٚ رٛأو

 تٛا٘وس ٔوی  وٝ حٛازث ثطاثط زض آٚضیتبة ظٔیٙٝ زض ضٚؾتبیی ٚ قٟطی ٔٙبعك ٞبیتفبٚت

 ٔتٙبؾت اٞىبضٞبیی،ض آٟ٘ب، ثركیسٖ ثٟجٛز ثطای زٞس ٚ وبٞف ضا عجیقی ٔربعطات احطات

 ثبقس.ٔی ضطٚضی زٞس اضائٝ آٟ٘ب اظ یه ٞط ثب

ـ  اثقبز  ضٚؾوتبٞبی  ٚ قوٟطٞب  زض عجیقوی  ثالیوبی  اظ ٘بقوی  تّفوبت  ٚ ذؿوبضات  ٚؾوی

ٝ  زض ای ٌؿتطزٜ وبضثطزی ٞبی پػٚٞف اؾت قسٜ ؾجت رٟبٖ ٌٛ٘بٌٖٛ ٝ  ظٔیٙو ٖ  ثٟیٙو  ووطز

ٝ  بیٞو  ضٚـ زیٍط، ؾٛی اظ. ٌیطز ا٘زبْ ضٚؾتبٞب ٚ قٟطٞب ؾبظی ایٕٗ  ؾوٛا٘ی  ثوب  ٔمبثّو

ٝ  ٞوبی  ضٚـ ووبضایی  افوعایف  ضٚؾتبٞب، ٚ قٟطٞب ؾبظی ایٕٗ ٚ عجیقی  ؾوٛا٘ی  ثوب  ٔمبثّو

 اؾت آقىبض ثٙبثطایٗ. اؾت ثركیسٜ ضطٚضت ضا ضٚؾتبیی ٚ قٟطی ؾبظی ایٕٗ ٚ عجیقی

ٗ  ثٝ ٔطثٛط أٛض زض وبضثطزی ٞبی پػٚٞف وٝ  ثطاثوط  زض ضٚؾوتبٞب  ٚ قوٟطٞب  ؾوبظی  ایٕو

ٗ  ٚ ٞب عطاحی زض اثتىبضات عایفاف ؾجت عجیقی ؾٛا٘ی ٗ  یوبفت  ٞبذٛاٞوس  ؾیبؾوت  ثٟتوطی

ٖ  ٞسف، ایٗ ثٝ زؾتیبثی ثطای ثطایٗ ثٙب. قس ٝ  ٌٙزب٘وس  ٚ آٚضی توبة  افوعایف  ٞوبی  ثط٘بٔو

ٝ  ربٔقٝ ٚ قٟطٚ٘ساٖ پصیطی آؾیت وبٞف  عجیقوی  ؾوٛا٘ی  ٚ ٔروبعطات  ٔقوطو  زض وو

ٚ  .زاضز ضوطٚضت  ضٚؾوتبیی  ٚ قٟطی تٛؾقٝ ٞبی عط  زض ٞؿتٙس ٞوسف ایوٗ    اظ ایوٗ ض
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 ثطاثوط  زض ضٚؾوتبیی  ٚ قٟطی رٛأـ آٚضی تبة تفبٚت ٔیعاٖ ؾٙزف ٚ پػٚٞف ثطضؾی

عجیقی زضقٟطؾتبٖ ظاٞساٖ اؾت. ایٗ پػٚٞف زض پی پبؾد ثٝ ایٗ ؾٛاَ اؾت  ٔربعطات

 ٔروبعطات  ثطاثوط   زض آٚضی تبة ِحبػ اظ ضٚؾتبیی ٚ قٟطی رٛأـ ثیٗ ٔیعاٖ چٝ ثٝ وٝ

 زاضز؟ ٚرٛز تفبٚت عجیقی

. أوب ٔحمموبٖ   ضزٚضی، ضیكٝ زض فیعیه زاضز وٝ اثتسا ثٝ حبِت فٙوطی اقوبضٜ زا  آتبة 

)ٔحٕوسی   پطزاظ٘وس ای، ثٝ ثطضؾی ایٗ ٔفْٟٛ ٔوی آٚضی، اظ عطیك ٔغبِقبت ثیٗ ضقتٝتبة

ٞبی ارتٕبفی ٚ ظیؿوت ٔحیغوی اظ   (. ٔفْٟٛ تبة آٚضی زض ؾیؿت113ٓ: 1397قٟطٚزی،

ثبض ِٞٛیًٙ زض ٔغبِقبت اوِٛوٛغیىی ثوٝ    ٔغط  ٌطزیس. ایٗ ٔفْٟٛ ضا ٘رؿتیٗ 1980زٞٝ 

)ضووٗ   ٞبی ثْٛ قٙبؾی ٔغط  ووطز فٙٛاٖ ضاٞی ثطای زضن پٛیبیی غیط ذغی زض ؾیؿتٓ

 حفوؼ  زض فوطز  تٛا٘وبیی  ضا آٚضیتوبة  ثٛ٘ب٘ٛؼ(. 642: 1393اِسیٗ افتربضی ٚ ٕٞىبضاٖ،

ٝ زا٘وس ٔوی  ٘بثؿبٔبٖ ٔقطو زض اٚ ٌطفتٗ لطاض ضغٓثٝ فیعیىی ٚ ضٚا٘ی ؾالٔت ٚ ضفبٜ  . ثو

 اؾوت. عجوك   ٘بثؿوبٔب٘ی  اظ پؽ اِٚیٝ، حبِت ثٝ ؾیؿتٓ یه ثبظٌكت آٚضی،تبة پیٓ ثبٚض

 ضٚیوسازٞبی  یوب  قوطایظ  اظ پوؽ  ثبظیوبثی  تٛا٘بیی اظ اؾت فجبضت آٚضیتبة ٔبیٍٛ٘ب ٘ؾط

 ، ٚاووطظ  ٘ؾوط  اظ آٚضی تبة(. 51: 1395ٖ ٚ ٔزٙٛ٘ی تٛتبذب٘ٝ،)حیسضی ؾبضثب غیطٔٙتؾطٜ

 ثوبظ  ٚ ٌطزیسٜ ٔحؿٛة آٚض ٞبی تبةؾیؿتٓ قبذم ٕتطیٟٗٔ تغجیك تٛا٘بیی ٚ ؽطفیت

 ٚ تخجیت فبزی قطایظ ثٝ ثبظٌكت ؾطفت ٚ فكبض رصة ٚ  تحُٕ ؽطفیت احیب ٚ تٛا٘ی

ٓ  ٔٛلقیوت  اضتمبی ٖ  ٚ ؾیؿوت )٘یوطی ٚ   ٌیط٘وس ٔوی  لوطاض  ثقوسی  ٞوبی ضزٜ زض فّٕىوطز آ

مبٚٔت زض ثطاثوط  ٞب تٛا٘بیی ٕٔٞب٘ٙس اوٛؾیؿتٓ آٚض ثبیسربٔقٝ تبة (.26: 1397ٕٞىبضاٖ،

آٚضی اذتالالت ٚ ؾبظٌبضی ثب تغییطات ضا ٍٞٙبٔی وٝ ثٝ آٖ ٘یبظ زاضز، زاقتٝ ثبقوس. توبة  

ثٝ فٙٛاٖ ؽطفیت ثبِمٜٛ ؾیؿتٓ، ربٔقٝ یب ارتٕبؿ زض ٔقطو ٔربعطات ثوطای ؾوبظٌبضی   

یب ٔمبٚٔت زض ثطاثط تغییطات ثٝ ٔٙؾوٛض ضؾویسٖ یوب حفوؼ ؾوغی ٔٙبؾوجی اظ فّٕىوطز ٚ        

آٚضی فجبضتٙوس  ٞبی انّی زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ ثطای توبة قٛز. ٚیػٌیٔیؾبذتبض قٙبذتٝ 

زٞی ٔزسز ؽطفیوت ٔمبٚٔوت، وٙبضآٔوسٖ یوب ثٟجوٛز پوؽ اظ       ٞبی تغییط، ؾبظٔبٖاظ: آؾتب٘ٝ

: 1393)نبزلّٛ ٚ ؾزبؾی لیوساضی،  قٛن ٚ تٙف ٚاضزقسٜ ثطای یبزٌیطی ٚ تغجیك ثب آٖ
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ـ  وطزٖذٙخی ثطای وبفی ٔٙبثـ وٝ زٞسٔی ضخ ظٔب٘ی ربٔقٝ تبة آٚضی(. 39  احوطات  ؾوطی

ٝ  ٌیوطز ٔی قىُ ظٔب٘ی آٚضی تبة زیٍط، فجبضت ثٝ.  ثبقس زاقتٝ ٚرٛز ثحطاٖ ٔرطة  وو

ٝ  ٚ ثبقس زاقتٝ ٚرٛز احتیبد ثط اضبفی ٚ لٛی ثؿیبض ٔٙبثـ ُ  ؾوطفت  ثو  توأحیطات  زضٔمبثو

 زضلوب  آٚضتبة ربٔقٝ (.276: 1395)٘ٛضی ٚ ؾپٟٛ٘س، زٞس ٘كبٖ ٔتمبثُ فُٕ یب وٙس فُٕ

ٝ  حوبِی  زض اؾت؛ لجّی ٚضقیت ثٝ ؾطیـ ٘ؿجتب ثطٌكت ثٝ ٝ  وو ٝ  ایربٔقو  آٚضیتوبة  وو

 ٘جبقوس  ثبظیوبثی  ثٝ لبزض یب وٙس ثبظیبثی نطف ضا ثیكتطی ظٔبٖ اؾت ٕٔىٗ زاضز، وٕتطی

(Madhuri et al,2014: 6).  

ٝ  وطز ذالنٝ زؾتٝ ؾٝ ثٝ تٛأٖی ضا آٚضیتبة ضٚیىطزٞبی ٝ  وو ٝ  ٔكوتطن  رٙجو  ٕٞو

 :  اؾت تغییط یب فكبض ثٝ ٔخجت ٚاوٙف ٚ ٔمبٚٔت ایؿتبزٌی، بییتٛا٘ ٞبآٖ

ٝ  ٔغبِقبت اوِٛوٛغیىی  اظ ضٚیىطز، ایٗ پبیساضی؛ ثٝ فٙٛاٖ آٚضیتبة اَٚ، ضٚیىطز  وو

ٝ  ثؿظ وٙس،ٔی لجُ تقطیف حبِت ثٝ ثبظٌكت تٛا٘بیی ثٝ فٙٛاٖ ضا آٚضیتبة . اؾوت  یبفتو

ٓ ؾ یه وٝ اذتالِی نٛضت ٔمساض ثٝ ایٙزب زض آٚضیتبة ُ  یؿوت ٝ  اظ لجو ٝ  ایٙىو  حبِوت  ثو

ُ  تٛا٘سٔی قٛز، زیٍطی ٔٙتمُ ٖ  وٙوس  روصة  یوب  تحٕو ٗ  ٔوی  ثیوب  ضٚیىوطز،  قوٛز. زٚٔوی

 ثٝ ثبظٌكت ثطای ربٔقٝ تٛا٘بیی ثب زضاضتجبط ثبظیبثی ضٚیىطز ثبظیبثی؛ ثٝ فٙٛاٖ آٚضی تبة

ٝ  حبِت ثٝ ثطٌكت ٚ فبُٔ فكبض یب تغییط اظ ٌصقتٝ  ایٙزوب  زض آٚضیتوبة . اؾوت  آٖ اِٚیو

 ٌیوطی ا٘ساظٜ اظتغییط ثبظیبثی ثطای ربٔقٝ یه قسٜ نطف ظٔبٖ ثٝ فٙٛاٖ وٝ یبضی اؾتٔق

ٗ  زٌطٌوٛ٘ی؛  ثٝ فٙٛاٖ آٚضیتبة ضٚیىطز، قٛز. ؾٛٔیٗٔی ٖ   ضٚیىوطز  ایو  ثیكوتطثٝ فٙوٛا

ٖ  قىُ ثٝ ٚ تغییط ثٝ ٚاوٙف ثطای ربٔقٝ ؽطفیت ٝ  قوٛز ٔوی  ؾبظٌبضا٘ٝ ثیوب ٝ  وو  روبی  ثو

 پبیوساضتط  ٔحیظ زض رسیس حبِت ثٝ تغییط ثٝ ٔقٙبی تٛا٘سٔی لجُ حبِت ثٝ ؾبزٜ ثبظٌكت

 (.121: 1397)ثصضافكبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، ثبقس

 ٞوبی ضٚؾوتبیی  آٚضی ؾىٛ٘تٍبٜ( زض تحّیّی ثط تبة1397) حبری ظازٜ ٚ ایؿتٍّسی

 -ٔوسیطیتی  التهوبزی ثیكوتطیٗ ٚ قوبذم    پطزاذتٙس ٚ چٙیٗ ٘تیزٝ ٌطفتٙس وٝ قوبذم 

 ٞوبی ضٚؾوتبیی زاض٘وس.   آٚضی ؾوىٛ٘تٍبٜ عاٖ توبة ٟ٘بزی وٕتطیٗ ضطیت توبحیط ضا زض ٔیو  

آٚضی قٟط وطٔبٖ ٞبی تبة( ثٝ اضظیبثی ٚ تحّیُ اثقبز ٚ ِٔٛف1396ٝٔجبضوی ٚ ٕٞىبضاٖ )
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ٖ  قوٟط  آٚضیپطزاذتٙس ٚ چٙیٗ ٘تیزٝ ٌطفتٙس وٝ توبة  ٝ  زض وطٔوب ٝ  ٚ اثقوبز  ٕٞو  ٞوب  ٔؤِفو

 وبضقٙبؾبٖ ٘ؾط ظا وبِجسی، ٔحیغی، ارتٕبفی ٚ التهبزی(-ٔسیطیتی، ظیطؾبذتی-)ٟ٘بزی

( ثوٝ  1396) ووبؽٕی ٚ فٙوسِیت   .ثبقوس ٔوی  (3)ٔغّوٛة  ؾوغی  اظ تطپبیی62/2ٗثبٔیبٍ٘یٗ

ٞوبی ضٚؾوتبیی زض قوطایظ    آٚضی ارتٕوبفی ؾوىٛ٘تٍبٜ  ٞبی ٔٛحط ثوط توبة  اضظیبثی ِٔٛفٝ

      ٖ  فطٍٞٙوی  ارتٕوبفی  آٚضیتوبة  ثحطا٘ی پطزاذتٙس ٚ ثوٝ ایوٗ ٘تیزوٝ ضؾویس٘س ووٝ ٔیوعا

ٗ  ثؿویبض  43/0ثب ٔموساض   ثطضؾی ٔٛضز قبزاث زض قسٜ ثطضؾی ضٚؾتبٞبی توط اظ ؾوغی    پوبیی

 ٕٞجؿوتٍی  ثیوبٍ٘ط  قوسٜ ثطضؾوی  اثقوبز  ٔیبٖ ٕٞجؿتٍی تحّیُ ٕٞچٙیٗ. اؾت ثٛزٜ 50/0

 زضٚ٘ی ٞبیاٍ٘یعـ ٚ آٌبٞی ٚ زا٘ف ٔیعاٖ ثب ؾبوٙیٗ ارتٕبفی آٚضیتبة ٔیعاٖ ٔؿتمیٓ

ضی ٔحیغووی آٚ( ثووٝ ؾووٙزف تووبة1395) ثطلووی ٚ ٕٞىووبضاٖ اؾووت. ؾووبوٙیٗ فووطزی ٚ

ٝ    تبٞبی زض ٔقطو ذغط ظِعِٝ پطزاذتٝضٚؾ  آٚضیا٘وس ووٝ توبة   ا٘س ٚ چٙویٗ ٘تیزوٝ ٌطفتو

 60/3ثبٔیوبٍ٘یٗ   ثیؿوٛاز  افوطاز  ٚ اؾت. (3)ٔیبٍ٘یٗ  ٔغّٛة ؾغی زض ضٚؾتبٞب ارتٕبفی

 آٚضیتوبة  أوب  ٞؿوتٙس؛  (3) حوسٔغّٛة  ثیكوتطی  ارتٕوبفی  آٚضیتوبة  ٔیبٍ٘یٗ زاضای

ٗ  ٕٞچٙویٗ، . اؾوت  ٌطفتٝ لطاض (3) ٔغّٛة ؾغی زض01/3ثبٔیبٍ٘یٗ  ؾبظٔب٘ی -ٟ٘بزی  ثوی

ٓ  ضاثغو  )ارتٕبفی، التهوبزی، ٟ٘وبزی ٚ ظیطؾوبذتی(     آٚضیتبة ٔرتّف اثقبز  ٚ ٔؿوتمی

ٖ  ٚ ٔزتٟوس  .زاضز ٚرٛز زاضیٔقٙی َ  اظ اؾوتفبزٜ  ثوب  (2017) ٕٞىوبضا ٖ  ٔوس ٝ  ضٌطؾویٛ  ثو

ٝ پطز ٔروبعطات  ثطاثوط  زض ِٚع قٟطی ٚ٘مُحُٕ ٞبیؾیؿتٓ آٚضیتبة ثطضؾی ٝ  ٚ اذتو  ثو

ٗ  ثبظؾوبظی  ٞعیٙٝ وٝ ضؾیس٘س ٘تیزٝ ایٗ ُ  ٟٕٔتوطی ٗ  زض فبٔو ٝ  ایو  ٚ ؾوٛاضظ  .اؾوت  ظٔیٙو

)التهوبزی، ارتٕوبفی،    آٚضیتبة ٞبیقبذم ثطضؾی ثٝ تحمیمی زض (،2016) ٕٞىبضاٖ

ـ  وٝ ضؾیس٘س ٘تیزٝ ایٗ ثٝ ٚ پطزاذتٝ اؾپب٘یب قٟط پٙزبٜ ظیؿت ٔحیغی(  ٚ زضآٔوسی  ٔٙوبث

ٝ  تحمیموی  زض (،2015) ثوبظٜ  .ٞؿتٙس ظٔیٙٝ ایٗ زض فبُٔ ٟٕٔتطیٗ ٚوبض وؿت  ثطضؾوی  ثو

 ٘تیزٝ ایٗ ثٝ ٚ پطزاذتٝ عجیقی ثالیبی ثطاثط زض قٟطی ٞبیؾیؿتٓ آٚضیتبة ٔیعاٖ تقییٗ

 آٚضیتبة فٛأُ ٟٕٔتطیٗ اعالفبت ثٝ زؾتطؾی ٚ ارتٕبفی فیعیىی، فٛأُ وٝ ضؾیس٘س

 .ٞؿتٙس
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ثیبٖ وطز وٝ ٕٞٝ ٔغبِقبت پیكویٗ ثوٝ    تٛاٖ چٙیٗثبتٛرٝ ثٝ ٕٞٝ ٔغبِت ثیبٖ قسٜ ٔی

ا٘وس ٚ  ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ زض ثطاثط ٔربعطات ٔرتّف پطزاذتٝآٚضی رٛأـ اظرٙجٝثطضؾی تبة

آٚضی رٛأـ زض ثطاثوط  تٟٙب ٘مغٝ ٔكتطن ٞطیه اظ ایٗ ٔغبِقبت ؾٙزف یب اضظیبثی تبة 

ٚت ثبقس ِٚی ٞیچىساْ اظ ٔغبِقبت پیكویٗ ثوٝ ؾوٙزف ٔیوعاٖ تفوب     یه ٘ٛؿ ٔربعطٜ ٔی

ا٘س ٚ ایٗ ٔغبِقٝ اظ ایوٗ  آٚضی قٟطی ٚ ضٚؾتبیی زض ثطاثط ٔربعطات عجیقی ٘پطزاذتٝتبة

 ثبقس.حیج ٘ٛ ٚ رسیس ٔی

 

 ّاهَاد ٍ رٍش

ـ  اظ ظاٞساٖ قٟطؾتبٖ ٖ  تٛاثو ٖ  اؾوتب ٖ  ٚ ؾیؿوتب ٖ  قوٟط  آٖ ٔطووع  ٚ ثّٛچؿوتب  ظاٞوسا

ٖ  ثٝ قٕبَ اظ وٝ زاضز لطاض ایطاٖ وكٛض قطلی رٙٛة زض قٟطؾتبٖ ایٗ. ثبقس ٔی  قٟطؾوتب

ٖ  وكوٛض  ثٝ قطق اظ رٙٛثی، ذطاؾبٖ اؾتبٖ ٚ ٞبٖٔٛ ٝ  غوطة  اظ افغب٘ؿوتبٖ،  ٚ پبوؿوتب  ثو

ٗ  رٕقیوت . قوٛز ٔی ٔحسٚز قٟطؾتبٖ ذبـ ثٝ رٙٛة اظ ٚ وطٔبٖ اؾتبٖ ٖ  ایو  قٟطؾوتب

 ویّوٛٔتط  36581  ٔؿوبحت  ثوب  ظاٞساٖ ٘فط ثٛزٜ اؾت. قٟطؾتبٖ 672589، 1395زضؾبَ 

اؾت. ایٗ قٟطؾوتبٖ زاضای تقوساز    ٌطفتٝ لطاض ٛچؿتبٖثّ ٚ ؾیؿتبٖ اؾتبٖ قٕبَ زض ٔطثـ

 (.  1395)ٔطوعآٔبض ایطاٖ، زٞؿتبٖ اؾت 6ثرف ٚ  3ٔطوع قٟطی،  2

 حبضووط ثووٝ ِحووبػ ٞووسف وووبضثطزی ٚ ثووٝ ِحووبػ ضٚـ ا٘زووبْ وووبض،       پووػٚٞف

زض فطآیٙس پوػٚٞف، اثتوسا ٔجوب٘ی ٘ؾوطی توبة آٚضی ٚ ؾوٛاثك       تحّیّی اؾت.  -تٛنیفی

 اؾبؼ آٖ ٚ ثب تٛرّٝ ثٝ اعالفوبت ٔٛروٛز زض   لطاض ٌطفت ٚ ثط ٔغبِقٝ ٔغبِقبتی آٖ ٔٛضز

چٟوبض ثقوس التهوبزی،     آٚضی زضٔؤِفوٝ ؾوٙزف توبة    29ٔغبِقٝ،  ذهٛل ٔٙغمٝ ٔٛضز

ربٔقٝ آٔوبضی تحمیوك ضا    .فطٍٞٙی، ظیطؾبذتی ٚ ؾطٔبیٝ ارتٕبفی تقییٗ قس -ارتٕبفی

فوط( قٟطؾوتبٖ   21763٘) ٘فوط( ٚ ضٚؾوتبیی  146717) تٕبْ ؾطپطؾتبٖ ذب٘ٛاضٞبی قوٟطی 

ای ثب اؾوتفبزٜ اظ فطٔوَٛ ووٛوطاٖ ثوٝ      زٞس وٝ اظ ٔیبٖ آٟ٘ب حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ظاٞساٖ تكىیُ ٔی

اؾوت. زض   قوسٜ  یُ ثٙسی قسٜ تىٕنٛضت تهبزفی عجمٝ  پطؾكٙبٔٝ رساٌب٘ٝ ثٝ 322تقساز 

اؾوت ثوسیٗ    قوسٜ  افتجبض اظ ضٚـ نوٛضی اؾوتفبزٜ   پػٚٞف حبضط رٟت افعایف زضرٝ 
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٘ؾطاٖ لطاض ٌطفت ٚ ضٚایوی آٖ تٛؾوظ    تسٚیٗ زض اذتیبض نبحت ٔٙؾٛض پطؾكٙبٔٝ ثقس اظ

وبضقٙبؾبٖ ٔطثٛعٝ تبییس قس. ثطای تقیویٗ پبیوبیی پوػٚٞف اظ ضوطیت آِفوبی وطٚ٘جوبخ       

زٞس فوسز ٔغّوٛثی    اؾت وٝ ٘كبٖ ٔی 4/86قسٜ اؾت. ٔیعاٖ آِفبی ٔحبؾجٝ قسٜ  اؾتفبزٜ

ٝ   ٘بٔوٝ   ؾوف ٞوب زض پط  اؾت ٚ زلت الظْ ثطای احطاظ پبیوبیی ؾوبظٜ   قوسٜ ٚ   ثوٝ ووبض ٌطفتو

ٞب ٕٞجؿتٍی زضٚ٘ی زاض٘س. زض ایٗ پوػٚٞف   قسٜ ثطای ؾٙزف قبذم ٞبی عطاحی ٌٛیٝ

قسٜ اؾت. تٕبٔی تزعیوٝ   ٞب اظ آٔبض تٛنیفی ٚ اؾتٙجبعی اؾتفبزٜ  ٚتحّیُ زازٜ ثطای تزعیٝ

ا٘زبْ پصیطفتٝ اؾت؛ ثوٝ   SPSS21  ٚExel2010ٞبی آٔبضی تٛؾظ ٘طْ افعاضٞبی ٚ تحّیُ

 ضٕٗ اؾتفبزٜ اظ آٔبضٞبی تٛنیفی فطاٚا٘ی، ا٘حطاف ٔقیبض ٚ ٔیبٍ٘یٗ اظ آظٖٔٛعٛضی وٝ 

ٝ قبذم 1ٞبی وٕی اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. رسَٚ تی تؿت ثطای قبذم ٞوبی   ٞب ٚ ِٔٛفو

 زٞس. ٘كبٖ ٔی تحمیك ضا

 

 
 ّای علَم زهیيهَقعیت هحذٍدُ هَرد هطالعِ  هٌبع: پایگاُ دادُ -8ضکل 
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 ّای تحقیقّا ٍ هَلفِ ضاخص -8جذٍل 
 هَلفِ ضاخص

 اقتصادی

ضضبیت اظ اؾتحىبْ ٔؿىٗ، اٌبٞی اظ وٕیت ٚ ویفیت ٔؿىٗ، ضضبیت اظ وبض وطز ٔؿىٗ، 
ضضبیت ٔٙسی اظ آیٙسٜ قغّی، ثطٚظ ٘ىطزٖ ٔكىُ ٚ اذتالَ زض فقبِیت قغّی زض نٛضت 
ٚلٛؿ ٔربعطٜ، ٘ساقتٗ ٚاثؿتٍی ثٝ یه قغُ، ٚضقیت ثطاثطی زضآٔس ثیٗ الكبض ٔرتّف 

 ٝ، ٔیعاٖ ضضبیت اظ زضآٔس قرهی ذٛزربٔق

 فرٌّگی -اجتواعی
ضضبیت ٔٙسی اظ حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی، ٔیعاٖ ضضبیت اظ قجىٝ اضتجبعبت ٔب٘ٙس تّفٗ ٚ تّفٗ 
اضغطاضی، ٔیعاٖ ؾالٔت رؿٕی افطاز، ٔیعاٖ ؾالٔت ضٚحی ٚ ضٚا٘ی افطاز، ٔیعاٖ ضضبیت 

 وٗ ٚ ٔیعاٖ ٞعیٙٝ پطزاذتیٔٙسی اظ زؾتطؾی ثٝ پعقه، ضضبیت ٔٙسی اظ ثیٕٝ وطزٖ ٔؿب

 زیر ساختی

ٔیعاٖ ثٟطٔٙسی اظ ویفیت ٚ وٕیت ضاٜ ٞبی اضتجبعی، ٔیعاٖ ضضبیت ٔٙسی اظ زؾتطؾی ثٝ 
ثیٕبضؾتبٖ زض ظٔبٖ ٚلٛؿ ٔربعطٜ، ثطذٛضزاضی اظ آة ِِٛٝ وكی، ثطذٛضزاضی اظ قجىٝ ثطق 

ٟ٘بز ٞبی أساز ٔٙبؾت، زؾتطؾی ثٝ ٔطاوع آٔٛظقی، ٟٔس وٛزن، زا٘كٍبٜ ٚ..، زؾتطؾی ثٝ 
ضؾبٖ، ٔطوع ٔسیطیت ثحطاٖ، زؾتطؾی ثٝ پّیؽ ٚ ٘یطٚی ا٘تؾبٔی،  زؾتطؾی ثٝ اتف ٘كب٘ی، 

 زؾتطؾی ثٝ قجىٝ ٔقبثط انّی

 سرهایِ اجتواعی

ٔب٘سٌبضی زض ضٚؾتب ٚ قٟط، ٔیعاٖ ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔطزْ زض نٛضت ٚلٛؿ ٔربعطٜ، چكٓ 
ثٝ ٔسیطاٖ ٔحّی زض احط ٚلٛؿ پٛقی اظ ٔٙبفـ قرهی ثطای ضفبیت ٔهبِی ربٔقٝ، وٕه 

ٔربعطٜ، تٕبیُ ثٝ فضٛیت ٚ فقبِیت زض قٛضا ٚ زٞیبضی ٚ قٟطزاضی، ٔكبضوت ٔیبٖ 
 رٛأـ، ثرف ذهٛنی ٚ ٔمبْ ٞبی ٔحّی ثطای وبٞف ذغط پصیطی

؛ 7: 1395حبری ٘ػاز ٚ ٕٞىبضاٖ، 106: 1396قبیبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ،    278: 1395ٔٙجـ: ٘ٛضی ٚ ؾپٟٛ٘س ،

 .612: 1394ضضبیی،

 

 ًتایج ٍ بحث

ٞبی فطزی پبؾرٍٛیبٖ ٘كبٖ زاز وٝ ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ٌوطٜٚ ؾوٙی زض رٛأوـ    ٚیػٌی

 322ؾوبَ اؾوت. اظ ٘ؾوط رٙؿویت اظ ٔیوبٖ       50توب  40قٟطی ٚ ضٚؾتبیی زض ٌطٜٚ ؾٙی 

پبؾورٍٛ   322٘فط ٔطز ٚ ٔبثمی ظٖ ٚ زض رٛأـ ضٚؾتبیی اظ ثیٗ  312پبؾرٍٛی قٟطی 

س. اظ ِحووبػ ٔیووعاٖ ؾووغی ؾووٛاز، ثیكووتطیٗ فطاٚا٘ووی  ٘فووط ٔووطز ٚ ٔووبثمی ظٖ ثٛز٘وو 308

٘فط ٚ زض رٛأـ ضٚؾتبیی ٔطثٛط ثٝ  165پبؾرٍٛیبٖ قٟطی ٔطثٛط ثٝ ٔسضن ِیؿب٘ؽ ثب 

ٜٚ قوٟطی ٚ  قغُ ثیكتط پبؾرٍٛیبٖ زض ٞط زٚ ٌوط ٘فط ثٛزٜ اؾت.  117ٔسضن اثتسایی ثب 

 322زٕوٛؿ  اؾت. اظ ٘ؾط ٚضقیت تبُٞ زض رٛأوـ قوٟطی اظ ٔ   ضٚؾتبیی قغُ آظاز ثٛزٜ

٘فط ٔتبُٞ ٚ ثمیٝ ٔزوطز   297 پبؾرٍٛ 322٘فط ٔتبُٞ ٚ زض رٛأـ ضٚؾتبیی اظ  306٘فط 

 ا٘س. ثٛزٜ
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 ٍری جَاهع ضْری ٍ رٍستاییآ سٌجص هیساى تفاٍت تاب

ـ  ٚ قٟطی رٛأـ آٚضی تبة تفبٚت ثطای ؾٙزف ٔیعاٖ ٞوبی ثؿویبض   ضٚؾوتبیی ضٚ

یفی ثوٝ نوٛضت فطاٚا٘وی،    ظیبزی ٚرٛز زاضز ووٝ زض ایوٗ پوػٚٞف اظ ضٚـ آٔوبض تٛنو     

 ٝ ای اؾوتفبزٜ  ا٘حطاف ٔقیبض ٚ ٔیبٍ٘یٗ ٚ زض لؿٕت آٔبض اؾتٙجبعی اظ آظٖٔٛ تی ته ٕ٘ٛ٘و

ضٚـ ثطضؾی ثسیٗ نٛضت اؾت وٝ ٞط قبذم ثٝ نوٛضت رساٌب٘وٝ ثویٗ     قسٜ اؾت.

ٞبی ٞط قبذم زض ثیٗ ٞط قٛز ٚ ٟٕٔتطیٗ ِٔٛفٝرٛأـ قٟطی ٚ ضٚؾتبیی ؾٙزیسٜ ٔی

ٔیعاٖ ٔغّٛثیوت ٞوط قوبذم     تؿتؾپؽ ثٛؾیّٝ آظٖٔٛ تی  زٚ ربٔقٝ ٔكرم قسٜ ٚ

 زض زٚ ربٔقٝ ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفتٝ اؾت.

 

 سٌجص ضاخص اقتصادی

ٝ  ٌٛیٝ تكىیُ قسٜ اؾت 8ایٗ قبذم اظ  ٞوبی  ٞوبی ٔوٛضز ٘ؾوط اظ پوػٚٞف    )ٌٛیو

ٞوب اظ ٌعیٙوٝ   ثٙبثطایٗ عیف أتیبظات اذتهبل یبفتوٝ ثوٝ پبؾود   . ٔكبثٝ اؾترطاد قس٘س(

( 5)أتیوبظ  ( ٚ ذیّی ظیبز4(، ظیبز )أتیبظ3)أتیبظ (، ٔتٛؾظ2(، وٓ)أتیبظ1)أتیبظ ذیّی وٓ

   ٞب ثٝ نٛضت فطاٚا٘ی ثیبٖ ٌطزیسٜ اؾت.ثبقس ٚ پبؾدزض ٘ٛؾبٖ ٔی

آٚضی التهبزی زض ثیٗ رٛأـ قٛز ٔیعاٖ تبةٔكبٞسٜ ٔی 2ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ زض رسَٚ 

بی ٔطثٛط ثٝ رٛأـ قٟطی ٌٛیوٝ  ٞاؾت. زض ثرف ٌٛیٝ ٚؾتبیی ٔمبیؿٝ قسٜقٟطی ٚ ض

٘ساقتٗ ٚاثؿتٍی ثبالتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ٌٛیٝ  388/3ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔؿىٗ  اؾتحىبْ اظ ضضبیت

ٞبی ٔطثٛط ثوٝ  زض ثرف ٌٛیٝ. س٘ٗ ٔیبٍ٘یٗ ضا زاضوٓ تطی 886/2ثٝ یه قغُ ثب ٔیبٍ٘یٗ 

ٍ   847/2ٔؿىٗ ثب ٔیبٍ٘یٗ  وطز وبض اظ رٛأـ ضٚؾتبیی ٌٛیٝ ضضبیت یٗ ٚ ثوبالتطیٗ ٔیوب٘

س. زض ٘تطیٗ ٔیبٍ٘یٗ زاض وٓ 394/2ذٛز ثب ٔیبٍ٘یٗ  قرهی زضآٔس اظ ضضبیت ٌٛیٝ ٔیعاٖ

زض حوس   007/3ٗ ٞبی قبذم التهبزی زض رٛأـ قوٟطی ثوب ٔیوبٍ٘ی   ٔزٕٛؿ، وُ ٌٛیٝ

ٔغّوٛة   پبییٗ تطاظ حس 621/2اؾت ٚ زض رٛأـ قٟطی ثب ٔیبٍ٘یٗ  ٔغّٛة اضظیبثی قسٜ

 386/0ٛأـ قٟطی ٚ ضٚؾتبیی زض قوبذم التهوبزی   اؾت. اذتالف ثیٗ ر اضظیبثی قسٜ

 اؾت وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ ثطتطی رٛأـ قٟطی ثٝ ٘ؿجت رٛأـ ضٚؾتبیی اؾت.
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 سٌجص ٍ بررسی تاب آٍری اقتصادی در جَاهع ضْری ٍ رٍستایی -3 جذٍل
 ضٚؾتبیی ٌٛیٝ قٟطی

ا٘حطاف 

 ٔقیبض

ذیّی  ٔیبٍ٘یٗ

 ظیبز

ذیّی  وٓ ٔتٛؾظ ظیبز

 وٓ

ا٘حطاف  التهبزی

 بضٔقی

ذیّی  ٔیبٍ٘یٗ

 ظیبز

ذیّی  وٓ ٔتٛؾظ ظیبز

 وٓ

 اظ ضضبیت 51 62 80 69 60 388/3 676/0

 ٔؿىٗ اؾتحىبْ

889/0 599/2 23 52 100 67 80 

 وٕیت اظ اٌبٞی 66 60 79 55 62 065/3 787/0

 ٔؿىٗ ویفیت ٚ

866/0 783/2 33 55 103 71 60 

 وبض اظ ضضبیت 47 70 83 59 63 947/2 887/0

 ٔؿىٗ وطز

987/0 847/2 49 48 88 79 58 

 ٔٙسی ضضبیت 57 67 84 62 52 953/2 998/0

 قغّی آیٙسٜ اظ

776/0 596/2 33 43 81 91 74 

 ٘ىطزٖ ثطٚظ 60 55 90 59 58 000/3 834/0

 اذتالَ ٚ ٔكىُ

 فقبِیت زض

 زض قغّی

 ٚلٛؿ نٛضت

 ٔربعطٜ

899/0 562/2 16 33 122 76 85 

 ٘ساقتٗ 58 80 85 45 54 886/2 112/1

 یه ثٝ ٚاثؿتٍی

 قغُ

017/1 633/2 26 49 95 85 67 

 ثطاثطی ٚضقیت 67 73 87 69 26 733/2 882/0

 الكبض ثیٗ زضآٔس

 ربٔقٝ ٔرتّف

877/0 553/2 23 45 89 95 70 

 ضضبیت ٔیعاٖ 52 66 79 66 59 043/3 109/1

 زضآٔس اظ

 ذٛز قرهی

989/0 394/2 20 28 88 109 77 

 ٍ٘یٗ اذتالف ٔیب 007/3 ٔیبٍ٘یٗ وُ 

386/0 

 621/2 ٔیبٍ٘یٗ وُ

 1397ٞبی پػٚٞف،ٔٙجـ: یبفتٝ
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 اؾوتفبزٜ  ثب ضٚؾتبیی ٚ قٟطی رٛأـ زض التهبزی آٚضی تبة ثطضؾی ثٝ 3زض رسَٚ 

زٞس ووٝ زض رٛأوـ   ای پطزاذتٝ قسٜ اؾت. ٘تبیذ آظٖٔٛ ٘كبٖ ٔیته ٕ٘ٛ٘ٝ تی آظٖٔٛ اظ

تهبزی ٚروٛز زاضز چوطا ووٝ    آٚضی القٟطی ٚ ضٚؾتبیی اذتالف ٔقٙی زاضی اظ ٘ؾط تبة

زض رٛأـ ضٚؾتبیی ذٛز تبییس وٙٙسٜ  621/2زض رٛأـ قٟطی ٚ ٔیبٍ٘یٗ  007/3ٔیبٍ٘یٗ 

ٞوبی پوی زض پوی    ٔیعاٖ ثبض٘سٌی وٓ ٚ ٘بچیع وٝ ٔٙزط ثٝ ذكىؿوبِی ایٗ ٔٛضٛؿ اؾت. 

ٔغبِقٝ قسٜ ذٛز ٟٕٔتطیٗ فبٔوُ   قسٜ ٚ ٔٛرت اظ ثیٗ ضفتٗ وكبٚضظی ضٚؾتبٞبی ٔٛضز

ثبقس ٚ ٕٞچٙیٗ ٘جٛز قغّی حبثت ٚ ٔٙبؾت ضقف التهبزی زض ضٚؾتبٞبی ایٗ ٔٙغمٝ ٔی

آٚضی التهبزی رٛأوـ ضٚؾوتبیی ثوٝ    زض ضٚؾتبٞبی ایٗ ٔٙغمٝ ٔٛرت قسٜ تب ٔیعاٖ تبة

 ٘ؿجت رٛأـ قٟطی زض ؾغی ضقیف تطی اضظیبثی قٛز.  

 

صادی در جَاهع ضْری ٍ رٍستایی با استفادُ از سٌجص ٍ بررسی تاب آٍری اقت -9جذٍل

 آزهَى تی تک
Test  value=3 قبذم 

  ٔیبٍ٘یٗ ٔمساض تی ؾغی ٔقٙی زاضی ٔیبٍ٘یٗ اذتالف زضنس95ضطیت اعٕیٙبٖ

 حسپبییٗ حسثبال التهبزی

 رٛأـ قٟطی 007/3 565/4 000/0 007/0 004/0 092/0

 رٛأـ ضٚؾتبیی 621/2 599/4 000/0 -379/0 -434/0 -178/0

 1397ٞبی پػٚٞف،ٔٙجـ: یبفتٝ

 

 فرٌّگی –سٌجص ضاخص اجتواعی 

 -آٚضی ارتٕوبفی قوٛز ٔیوعاٖ توبة   ٔكوبٞسٜ ٔوی   4ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ زض رسَٚ قٕبضٜ 

ٞبی ٔطثٛط فطٍٞٙی زض ثیٗ رٛأـ قٟطی ٚ ضٚؾتبیی ٔمبیؿٝ قسٜ اؾت. زض ثرف ٌٛیٝ

ٖ  ٚ ؿبوٗٔ وطزٖ ثیٕٝ اظ ٔٙسی ضضبیت ثٝ رٛأـ قٟطی ٌٛیٝ ٝ  ٔیوعا پطزاذتوی ثوب    ٞعیٙو

 854/2افطاز ثب ٔیوبٍ٘یٗ   رؿٕی ؾالٔت ثبالتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ٌٛیٝ  ٔیعاٖ 105/3ٔیبٍ٘یٗ 

ٖ  تطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ضا زاض٘س. زض ثرف ٌٛیٝپبییٗ  ٞبی ٔطثٛط ثٝ رٛأـ ضٚؾتبیی ٌٛیوٝ ٔیوعا
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 ٔٙوسی  یتثیكتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ٌٛیٝ ضضب 391/3افطاز ثب ٔیبٍ٘یٗ  ضٚا٘ی ٚ ضٚحی ؾالٔت

تطیٗ ٔیوبٍ٘یٗ ضا ثوٝ    وٓ 369/2پطزاذتی ثب ٔیبٍ٘یٗ  ٞعیٙٝ ٔیعاٖ ٚ ٔؿبوٗ وطزٖ ثیٕٝ اظ

 ضضوبیت قوٛز ٌٛیوٝ   ا٘س. ٕٞبٖ عٛض وٝ زض رسَٚ ٘یع ٔكوبٞسٜ ٔوی  ذٛز اذتهبل زازٜ

پطزاذتی زض رٛأـ قٟطی ثیكوتطیٗ ٔیوبٍ٘یٗ    ٞعیٙٝ ٔیعاٖ ٚ ٔؿبوٗ وطزٖ ثیٕٝ اظ ٔٙسی

ضٚؾتبیی ایٗ ٌٛیٝ پبییٗ توطیٗ ٔیوبٍ٘یٗ ضا ثطذوٛضزاض اؾوت. زض     ضا زاضز ِٚی زض رٛأـ 

 016/3فطٍٞٙوی زض رٛأوـ قوٟطی     -ٞبی قبذم ارتٕبفیٔزٕٛؿ ٔیبٍ٘یٗ تٕبْ ٌٛیٝ

ثبقس وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ ثطتطی ٘ؿجی رٛأـ قوٟطی  ٔی 824/2اؾت ٚ زض رٛأـ ضٚؾتبیی 

ربٔقوٝ زض ایوٗ   ثٝ ٘ؿجت رٛأـ ضٚؾتبیی اؾت. ٕٞچٙیٗ ٔیوعاٖ اذوتالف ثویٗ ایوٗ زٚ     

 اؾت.   192/0قبذم ثٝ ٔیعاٖ 

 ضٚؾوتبیی  ٚ قٟطی رٛأـ زض فطٍٞٙی -آٚضی ارتٕبفی تبة ثطضؾی ثٝ 5زض رسَٚ 

زٞوس ووٝ    آظٖٔٛ ٘كبٖ ٔوی  اؾت. ٘تبیذ ای پطزاذتٝ قسٜته ٕ٘ٛ٘ٝ تی آظٖٔٛ اظ اؾتفبزٜ ثب

زض حوس   007/3زض رٛأوـ قوٟطی ثوب ٔیوبٍ٘یٗ      فطٍٞٙوی  -ارتٕوبفی  آٚضی ٔیعاٖ توبة 

تط اظ حس ٔغّٛة اضظیبثی قسٜ  پبییٗ 621/2ضٚؾتبیی ثب ٔیبٍ٘یٗ  ّٛة اؾت زض رٛأـٔغ

 اؾت.  

 

 سٌجص ضاخص زیرساختی

آٚضی ظیطؾوبذتی زض ثروف   قٛز ٔیوعاٖ توبة  ٔكبٞسٜ ٔی 6ٌٛ٘ٝ وٝ زض رسَٚ  ٕٞبٖ

ٝ  زؾتطؾوی  اظ ٔٙسی ضضبیت ٔیعاٖ ٞبی ٔطثٛط ثٝ رٛأـ قٟطی ٌٛیٌٝٛیٝ ٖ  ثو  ثیٕبضؾوتب

ٝ  ثیكتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ضا زاضز ٚ ٌٛیٝ زؾتطؾوی  167/3 ٔربعطٜ ثب ٔیبٍ٘یٗ ٚلٛؿ ظٔبٖ زض  ثو

 ثروف  ثبقوس. زض وٕتوطیٗ ٔیوبٍ٘یٗ ضا زاضا ٔوی    932/2ثحطاٖ ثب ٔیوبٍ٘یٗ   ٔسیطیت ٔطوع

ٖ  ثٝ زؾتطؾی اظ ٔٙسی ضضبیت رٛأـ ضٚؾتبیی ٌٛیٝ ٔیعاٖ ثٝ ٔطثٛط ٞبیٌٛیٝ  ثیٕبضؾوتب

 ٘یطٚی ٚ پّیؽ ثٝ تطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٚ زؾتطؾیثیك 919/2ٔربعطٜ ثب ٔیبٍ٘یٗ  ٚلٛؿ ظٔبٖ زض

ٝ  وٕتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ضا زاض٘س. 646/2ا٘تؾبٔی ثب ٔیبٍ٘یٗ  ٞوبی  زض ٔزٕٛؿ ٔیبٍ٘یٗ تٕبْ ٌٛیو
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 752/2ٚ زض رٛأوـ ضٚؾوتبیی    016/3قبذم ظیطؾبذتی زض رٛأوـ قوٟطی ثطاثوط ثوب     

 اؾت.   262/0. اذتالف ٔیبٖ زٚ ربٔقٝ ٘یع ثطاثط ثب اؾت

 

 فرٌّگی در جَاهع ضْری ٍ رٍستایی -رسی تاب آٍری اجتواعیسٌجص ٍ بر -1 جذٍل
 ضٚؾتبیی ٌٛیٝ قٟطی

ا٘حطاف 

 ٔقیبض

ذیّی  ٔیبٍ٘یٗ

 ظیبز

ذیّی  وٓ ٔتٛؾظ ظیبز

 وٓ

 -ارتٕبفی

 فطٍٞٙی

ا٘حطاف 

 ٔقیبض

ذیّی  ٔیبٍ٘یٗ

 ظیبز

ذیّی  وٓ ٔتٛؾظ ظیبز

 وٓ

 اظ ٔٙسی ضضبیت 56 63 76 57 70 090/3 676/0

 ٘مُ ٚ حُٕ

 فٕٛٔی

889/0 901/2 52 54 98 46 72 

 اظ ضضبیت ٔیعاٖ 51 62 82 64 63 074/3 787/0

 اضتجبعبت قجىٝ

 ٚ تّفٗ ٔب٘ٙس

 اضغطاضی تّفٗ

866/0 624/2 23 45 109 78 67 

 ؾالٔت ٔیعاٖ 65 66 89 56 46 854/2 887/0

 افطاز رؿٕی

987/0 012/3 54 70 78 66 54 

 ضضبیت ٔیعاٖ 61 64 76 63 58 978/2 998/0

 اظ ٔٙسی

 ثٝ زؾتطؾی

 پعقه

776/0 646/2 25 53 97 74 73 

 ؾالٔت ٔیعاٖ 56 67 89 52 58 966/2 834/0

 ضٚا٘ی ٚ ضٚحی

 افطاز

899/0 391/3 69 68 84 54 47 

 اظ ٔٙسی ضضبیت 53 58 75 74 62 105/3 056/1

 وطزٖ ثیٕٝ

 ٔیعاٖ ٚ ٔؿبوٗ

 پطزاذتی ٞعیٙٝ

812/0 369/2 29 55 88 72 78 

 اذتالف ٔیبٍ٘یٗ  016/3 ٔیبٍ٘یٗ وُ 

192/0 

 824/2 ٔیبٍ٘یٗ وُ

 1397ٞبی پػٚٞف،ٔٙجـ: یبفتٝ
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فرٌّگی در جَاهع ضْری ٍ رٍستایی با  -سٌجص ٍ بررسی تاب آٍری اجتواعی -1 جذٍل
 استفادُ از آزهَى تی تک

Test  value=3 قبذم 

  ٔیبٍ٘یٗ ٔمساض تی ؾغی ٔقٙی زاضی ٔیبٍ٘یٗ اذتالف زضنس95ضطیت اعٕیٙبٖ

 حسپبییٗ حسثبال فطٍٞٙی -فیارتٕب

 رٛأـ قٟطی 178/3 767/4 000/0 178/0 067/0 232/0

 رٛأـ ضٚؾتبیی 824/2 343/4 001/0 -176/0 -266/0 -076/0

 1397ٞبی پػٚٞف،ٔٙجـ: یبفتٝ

 اظ اؾتفبزٜ ثب ضٚؾتبیی ٚ قٟطی رٛأـ زض آٚضی ظیطؾبذتی تبة ثطضؾی ثٝ 7زض رسَٚ 

 زٞس وٝ ٔیعاٖ تبةاؾت. ٘تبیذ آظٖٔٛ ٘كبٖ ٔی ی پطزاذتٝ قسٜاته ٕ٘ٛ٘ٝ تی آظٖٔٛ

زض حس ٔغّٛة اؾت زض رٛأـ  016/3زض رٛأـ قٟطی ثب ٔیبٍ٘یٗ  ظیطؾبذتی آٚضی

اؾت. رٕقیت وٓ  تط اظ حس ٔغّٛة اضظیبثی قسٜ پبییٗ 752/2ضٚؾتبیی ثب ٔیبٍ٘یٗ 

هٛنی ٚ وٕجٛز ضٚؾتبٞب، پطاوٙسٌی ظیبز ثیٗ ضٚؾتبٞب، فسْ ؾطٔبیٝ ٌصاضی ثرف ذ

ٞبی ٔحیغی ثبفج قسٜ تب تبة آٚضی ؾطٔبیٝ ٌصاضی ثرف زِٚتی زض ضٚؾتبٞب، ٚیػٌی

 752/2ظیط ؾبذتی زض ضٚؾتبٞبی قٟطؾتبٖ ظاٞساٖ ثٝ ٘ؿجت قٟط ظاٞساٖ ثبٔیبٍ٘یٗ 

 تطی اضظیبثی قٛز.  زض ؾغی پبییٗ (3)ٔیبٍ٘یٗ ٘ؿجت ثٝ حسٔغّٛة

 

 سٌجص ضاخص سرهایِ اجتواعی

ٞبی ٔطثٛط ثوٝ  آٚضی ؾطٔبیٝ ارتٕبفی زض ثرف ٌٛیٝٔیعاٖ تبة 6ثبتٛرٝ ثٝ رسَٚ 

ْ  ٚ ذهٛنوی  ثرف رٛأـ، ٔیبٖ ٔكبضوت رٛأـ قٟطی ٌٛیٝ  ثوطای  ٔحّوی  ٞوبی  ٔموب

 ٕٞجؿتٍی ثیكتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ضا زاضز ٚ ٌٛیٝ ٔیعاٖ 059/3ثب ٔیبٍ٘یٗ   پصیطی ذغط وبٞف

ٓ  773/2ثب ٔیوبٍ٘یٗ    ٔربعطٜ ٚلٛؿ نٛضت زض ٔطزْ ثیٗ ضا ثوٝ ذوٛز   ٔیوبٍ٘یٗ  توطیٗ   وو

 اظ پٛقی رٛأـ ضٚؾتبیی ٌٛیٝ چكٓ ثٝ ٔطثٛط ٞبیٌٛیٝ ثرف اؾت. زض اذتهبل زازٜ

ثیكوتطیٗ ٔیوبٍ٘یٗ ٚ ٌٛیوٝ     186/3ربٔقٝ ثب ٔیبٍ٘یٗ  ٔهبِی ضفبیت ثطای قرهی ٔٙبفـ

تطیٗ ٔیوبٍ٘یٗ ضا زاض٘وس. زض ٔزٕوٛؿ ٔیوبٍ٘یٗ      وٓ 987/2ضی زض ضٚؾتب ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔب٘سٌب

ٚ زض رٛأوـ   945/2قبذم ظیوط ؾوبذتی زض رٛأوـ قوٟطی ثطاثوط ثوب        ٞبیتٕبْ ٌٛیٝ



 

 

 
 831...          طبیعی هخاطرات برابر در رٍستایی ٍ ضْری جَاهع آٍری تاب تفاٍت هیساى سٌجص ٍ بررسی

 

 127/0زٚ ربٔقوٝ ٘یوع ثوٝ ٔموساض     اؾت. اذتالف ٔیوبتٍیٗ ثویٗ    072/3ثب  ضٚؾتبیی ثطاثط

 اؾت.

 سٌجص ٍ بررسی تاب آٍری زیرساختی در جَاهع ضْری ٍ رٍستایی  -1جذٍل 
 ضٚؾتبیی ٌٛیٝ قٟطی

ا٘حطاف 
 ٔقیبض

 ٔیبٍ٘یٗ
ذیّی 
 ظیبز

 وٓ تٛؾظٔ ظیبز
ذیّی 
 وٓ

 ظیطؾبذتی
ا٘حطاف 
 ٔقیبض

 ٔیبٍ٘یٗ
ذیّی 
 ظیبز

 وٓ ٔتٛؾظ ظیبز
ذیّی 
 وٓ

676/0 935/2 59 55 79 64 65 
 اظ ثٟطٔٙسی ٔیعاٖ
 وٕیت ٚ ویفیت
 اضتجبعی ٞبی ضاٜ

889/0 633/2 28 40 99 87 77 

787/0 167/3 64 59 90 65 54 

 ضضبیت ٔیعاٖ
 زؾتطؾی اظ ٔٙسی
 زض ثیٕبضؾتبٖ ثٝ

 لٛؿٚ ظٔبٖ
 ٔربعطٜ

866/0 919/2 56 52 77 74 63 

887/0 978/2 50 69 84 62 57 
 اظ ثطذٛضزاضی

 وكی ِِٛٝ آة
987/0 686/2 32 48 98 75 69 

998/0 043/3 59 68 78 62 55 
 اظ ثطذٛضزاضی

 ٔٙبؾت ثطق قجىٝ
776/0 863/2 59 39 87 73 64 

834/0 012/3 44 84 74 62 58 

 ٔطاوع ثٝ زؾتطؾی
 ٟٔس آٔٛظقی،
 زا٘كٍبٜ وٛزن،
ٚ..، 

899/0 814/2 47 52 91 58 74 

777/0 000/3 60 59 84 59 60 
 ٟ٘بز ثٝ زؾتطؾی

 ضؾبٖ أساز ٞبی
779/0 820/2 40 57 88 72 65 

989/0 932/2 49 62 78 84 49 
 ٔطوعزؾتطؾی ثٝ 
 ثحطاٖ ٔسیطیت

021/1 686/2 34 56 85 69 78 

045/1 003/3 64 63 65 70 60 
 ؽپّی ثٝ زؾتطؾی

 ا٘تؾبٔی ٘یطٚی ٚ
922/0 646/2 37 48 90 78 69 

945/0 112/3 62 74 74 62 50 
ثٝ  زؾتطؾی
 آتكٙكب٘ی

677/0 674/2 33 54 83 79 73 

787/0 975/2 56 65 74 69 58 
 قجىٝ ثٝ زؾتطؾی
 انّی ٔقبثط

765/0 804/2 42 61 80 68 71 

 016/3 ٔیبٍ٘یٗ وُ 
اذتالف ٔیبٍ٘یٗ 

262/0 
 754/2 ٔیبٍ٘یٗ وُ

 1397ٞبی پػٚٞف،ٔٙجـ: یبفتٝ
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سٌجص ٍ بررسی تاب آٍری زیرساختی در جَاهع ضْری ٍ رٍستایی با استفادُ از  -7 جذٍل
 آزهَى تی تک

Test  value=3 قبذم 
 زضنس95ضطیت اعٕیٙبٖ

 ٔیبٍ٘یٗ ٔمساض تی ؾغی ٔقٙی زاضی ٔیبٍ٘یٗ اذتالف
 

 حسپبییٗ حسثبال ظیطؾبذتی
 رٛأـ قٟطی 016/3 659/4 000/0 -084/0 -178/0 -022/0
 رٛأـ ضٚؾتبیی 754/2 890/3 001/0 -246/0 -344/0 -146/0

 1397ٞبی پػٚٞف،ٔٙجـ: یبفتٝ

 سٌجص ٍ بررسی تاب آٍری سرهایِ اجتواعی در جَاهع ضْری ٍ رٍستایی  -1 جذٍل
 ضٚؾتبیی ٌٛیٝ قٟطی

 ٔیبٍ٘یٗ ا٘حطاف ٔقیبض
ذیّی 
 ظیبز

 وٓ ٔتٛؾظ ظیبز
ذیّی 
 وٓ

 ٔبیٝ ارتٕبفیؾط
ا٘حطاف 
 ٔقیبض

 ٔیبٍ٘یٗ
ذیّی 
 ظیبز

 ذیّی وٓ وٓ ٔتٛؾظ ظیبز

676/0 901/2 48 58 89 60 67 
 زض ٔب٘سٌبضی
 قٟط یب ضٚؾتب

889/0 987/2 58 59 82 66 58 

787/0 773/2 48 45 87 70 72 

 ٕٞجؿتٍی ٔیعاٖ
 زض ٔطزْ ثیٗ

 ٚلٛؿ نٛضت
 ٔربعطٜ

866/0 096/3 64 65 78 48 67 

887/0 913/2 54 51 86 75 56 

 اظ پٛقی چكٓ
 ثطای قرهی ٔٙبفـ

 ٔهبِی ضفبیت
 ربٔقٝ

987/0 186/3 74 65 80 53 50 

998/0 966/2 55 64 83 55 65 
 ٔسیطاٖ ثٝ وٕه
 ٚلٛؿ احط زض ٔحّی

 ٔربعطٜ
776/0 124/3 64 69 77 67 45 

834/0 056/3 69 49 90 59 55 
 ٚ فضٛیت ثٝ تٕبیُ

 ٚ قٛضا زض فقبِیت
 زاضیقٟط ٚ زٞیبضی

899/0 025/3 68 60 65 70 59 

944/0 059/3 62 58 87 67 48 

 ٔیبٖ ٔكبضوت
 ثرف رٛأـ،
 ٔمبْ ٚ ذهٛنی

 ثطای ٔحّی ٞبی
 پصیطی ذغط وبٞف

065/1 012/3 58 64 79 66 55 

 945/2 ٔیبٍ٘یٗ وُ 
 اذتالف ٔیبٍ٘یٗ 

127/0 
 072/3 ٔیبٍ٘یٗ وُ

 1397ٞبی پػٚٞف،ٔٙجـ: یبفتٝ



 

 

 
 837...          طبیعی هخاطرات برابر در رٍستایی ٍ ضْری جَاهع آٍری تاب تفاٍت هیساى سٌجص ٍ بررسی

 

 ثوب  ضٚؾتبیی ٚ قٟطی رٛأـ زض آٚضی ؾطٔبیٝ ارتٕبفی تبة ثطضؾی ثٝ 9زض رسَٚ 

زٞوس ووٝ    اؾت. ٘تبیذ آظٔوٖٛ ٘كوبٖ ٔوی    ای پطزاذتٝ قسٜته ٕ٘ٛ٘ٝ تی آظٖٔٛ اظ اؾتفبزٜ

حوس ٔغّوٛة    تطاظ پبیی945/2ٗزض رٛأـ قٟطی ثب ٔیبٍ٘یٗ  ظیطؾبذتی آٚضی ٔیعاٖ تبة

 ٔغّٛة اضظیبثی قسٜ اؾوت. تط اظ حس  ثبالتط 072/3اؾت زض رٛأـ ضٚؾتبیی ثب ٔیبٍ٘یٗ 

پیٛ٘سٞبی ذٛیكبٚ٘سی زض ضٚؾتب ٚ قٙبذت وبُٔ ٔطزْ ضٚؾتبیی اظ یىسیٍط ثبفج قوسٜ  

 آٚضی ؾطٔبیٝ ارتٕبفی زض ضٚؾتب ثٝ ٘ؿجت قٟط ثیكتط ثبقس.تب تبة

 

سٌجص ٍ بررسی تاب آٍری سرهایِ اجتواعی در جَاهع ضْری ٍ رٍستایی با  -3 جذٍل

 استفادُ از آزهَى تی تک

Test  value=3 قبذم 

 زضنس95ضطیت اعٕیٙبٖ
 ٔیبٍ٘یٗ ٔمساض تی ؾغی ٔقٙی زاضی ٔیبٍ٘یٗ اذتالف

 

 حسپبییٗ حسثبال ؾطٔبیٝ ارتٕبفی

 رٛأـ قٟطی 945/2 665/4 000/0 -055/0 -112/0 -023/0

 رٛأـ ضٚؾتبیی 072/3 982/3 000/0 041/0 011/0 121/0

 1397ٞبی پػٚٞف،ٔٙجـ: یبفتٝ

ٝ  قوٛز؛ ٔوی  زیوسٜ  عجیقی ٔربعطات ثٝ ٍ٘طـ زض ظیبزی تغییطات رٟب٘ی، ؾغی زض  ثو

 زض آٚضیتبة افعایف ثٝ پصیطیآؾیت وبٞف ثط نطف تٕطوع اظ غبِت زیسٌبٜ وٝ عٛضی

ٝ  ٍ٘طـ، ایٗ ثطاؾبؼ. اؾت وطزٜ پیسا تغییط ؾٛا٘ی ٔمبثُ  ٔروبعطات  ووبٞف  ٞوبی ثط٘بٔو

ـ رٛ ٞوبی ٚیػٌی تمٛیت ٚ ایزبز ز٘جبَ ثٝ ثبیس عجیقی  ظ٘زیوطٜ  زض ٚ ثبقوٙس  آٚضتوبة  أو

 آٚضیتوبة  افعایف ٚ تحّیُ ثٙبثطایٗ. قٛز تٛرٝ ٘یع آٚضیتبة ٔفْٟٛ ثٝ ؾٛا٘ی ٔسیطیت

ٝ  اؾوت،  قسٜ تجسیُ ٌؿتطزٜ ٚ ٟٔٓ ٞبیحٛظٜ عجیقی ؾٛا٘ی ثٝ ٘ؿجت ٝ  عوٛضی  ثو  زض وو

 ؾٕت ثٝ عجیقی ؾٛا٘ی ٔسیطیت ٚ پبیساض تٛؾقٝ ٔتمبثُ ٚ ٕٞعٔبٖ حطوت اظ حبضط حبَ

ٖ   عجیقوی  ٔربعطات .قٛزٔی ثحج آٚضیتبة ایفافع  زض ٔروطة  ٞوبی پسیوسٜ  ثوٝ فٙوٛا

 ضخ تىطاضپوصیط  نوٛضت ثٝ وٝ اؾت ٔربعطاتی ثّىٝ قٛز؛ٕ٘ی ٔحؿٛة ثالیب اَٚ ٔطحّٝ

 ا٘وٛاؿ  ثب ٔمبثّٝ ثطای ضا ٔتفبٚتی ٔسیطیتی قیٜٛ ظٔیٙٝ ایٗ زض ٔرتّف وكٛضٞبی. زٞٙسٔی
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. وٙٙوس  اروطا  ضا ٔروبعطات  زٞٙوسٜ وبٞف ٞبیط٘بٔٝث ثتٛا٘ٙس تب ٌیط٘سٔی ٘ؾط زض ٔربعطات

 اؾت.   احطات وبٞف ٔسیطیتی ٞبیقیٜٛ تٕبٔی ٞسف زضٚالـ

 

 گیری ًتیجِ

ٝ  زٞسٞبی پػٚٞف ٘كبٖ ٔی٘تبیذ یبفتٝ  تفوبٚت  آٚضیتوبة  ٞوبی قوبذم  ٘ؾوط  اظ وو

تبة آٚضی التهبزی ٘كوبٖ   ؾٙزف .زاضز ٚرٛز ضٚؾتبیی ٚ قٟطی ٔٙبعك ثیٗ زاضیٔقٙی

ٞبی ٔطثوٛط ثوٝ رٛأوـ قوٟطی ٌٛیوٝ ضضوبیت اظ اؾوتحىبْ        زض ثرف ٌٛیٝ زٞس وٝٔی

ثبالتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ٌٛیٝ ٘ساقتٗ ٚاثؿوتٍی ثوٝ یوه قوغُ ثوب       388/3ٔؿىٗ ثب ٔیبٍ٘یٗ 

ٝ     886/2ٔیبٍ٘یٗ  ٞوبی ٔطثوٛط ثوٝ رٛأوـ     وٓ تطیٗ ٔیوبٍ٘یٗ ضا زاض٘وس. زض ثروف ٌٛیو

ثوبالتطیٗ ٔیوبٍ٘یٗ ٚ ٌٛیوٝ     847/2ضٚؾتبیی ٌٛیٝ ضضبیت اظ وبض وطز ٔؿىٗ ثب ٔیبٍ٘یٗ 

ووٓ توطیٗ ٔیوبٍ٘یٗ زاض٘وس. زض      394/2ٔیعاٖ ضضبیت اظ زضآٔس قرهی ذٛز ثب ٔیوبٍ٘یٗ  

زض حوس   007/3ٗ ٞبی قبذم التهبزی زض رٛأـ قوٟطی ثوب ٔیوبٍ٘ی   ٔزٕٛؿ، وُ ٌٛیٝ

ٛة اظ حس ٔغّو  تط پبییٗ 621/2أـ قٟطی ثب ٔیبٍ٘یٗ اؾت ٚ زض رٛ ٔغّٛة اضظیبثی قسٜ

 386/0ت. اذتالف ثیٗ رٛأـ قٟطی ٚ ضٚؾتبیی زض قوبذم التهوبزی   اؾ اضظیبثی قسٜ

 اؾت وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ ثطتطی رٛأـ قٟطی ثٝ ٘ؿجت رٛأـ ضٚؾتبیی اؾت.

ٞبی ٔطثٛط ثٝ زٞس وٝ زض ثرف ٌٛیٝؾٙزف تبة آٚضی ارتٕبفی فطٍٞٙی ٘كبٖ ٔی

ثوب  ٔٙسی اظ ثیٕوٝ ووطزٖ ٔؿوبوٗ ٚ ٔیوعاٖ ٞعیٙوٝ پطزاذتوی        ضضبیت رٛأـ قٟطی ٌٛیٝ

 854/2ثبالتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ٌٛیٝ  ٔیعاٖ ؾالٔت رؿٕی افطاز ثب ٔیوبٍ٘یٗ   105/3ٔیبٍ٘یٗ 

ٞبی ٔطثٛط ثٝ رٛأـ ضٚؾتبیی ٌٛیوٝ ٔیوعاٖ   تطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ضا زاض٘س. زض ثرف ٌٛیٝپبییٗ

ثیكتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ٌٛیٝ ضضبیت ٔٙوسی   391/3ؾالٔت ضٚحی ٚ ضٚا٘ی افطاز ثب ٔیبٍ٘یٗ 

توطیٗ ٔیوبٍ٘یٗ ضا ثوٝ     وٓ 369/2ٙٝ پطزاذتی ثب ٔیبٍ٘یٗ ٚ ٔیعاٖ ٞعیاظ ثیٕٝ وطزٖ ٔؿبوٗ 

ٔٙسی  قٛز ٌٛیٝ ضضبیتَٚ ٘یع ٔكبٞسٜ ٔیا٘س. ٕٞبٖ عٛض وٝ زض رسذٛز اذتهبل زازٜ

اظ ثیٕٝ وطزٖ ٔؿبوٗ ٚ ٔیعاٖ ٞعیٙٝ پطزاذتی زض رٛأـ قٟطی ثیكتطیٗ ٔیوبٍ٘یٗ ضا زاضز  

 ٔیبٍ٘یٗ ضا ثطذٛضزاض اؾت. تطیٗ ٗ ٌٛیٝ پبییِٗٚی زض رٛأـ ضٚؾتبیی ای
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آٚضی ظیطؾبذتی زض ثرف زٞس وٝ ٔیعاٖ تبةآٚضی ظیطؾبذتی ٘كبٖ ٔیؾٙزف تبة

ٔیعاٖ ضضبیت ٔٙسی اظ زؾتطؾی ثٝ ثیٕبضؾتبٖ  ٞبی ٔطثٛط ثٝ رٛأـ قٟطی ٌٛیٌٝٛیٝ

ثیكتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ضا زاضز ٚ ٌٛیٝ زؾتطؾی ثٝ  167/3 زض ظٔبٖ ٚلٛؿ ٔربعطٜ ثب ٔیبٍ٘یٗ

ثبقس. زض ثرف وٕتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ضا زاضا ٔی 932/2یت ثحطاٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔطوع ٔسیط

ٔٙسی اظ زؾتطؾی ثٝ ثیٕبضؾتبٖ  رٛأـ ضٚؾتبیی ٌٛیٝ ٔیعاٖ ضضبیت ٞبی ٔطثٛط ثٌٝٛیٝ

ثیكتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٚ زؾتطؾی ثٝ پّیؽ ٚ ٘یطٚی  919/2زض ظٔبٖ ٚلٛؿ ٔربعطٜ ثب ٔیبٍ٘یٗ 

 ٍیٗ ضا زاض٘س.وٕتطیٗ ٔیب٘ 646/2ا٘تؾبٔی ثب ٔیبٍ٘یٗ 

آٚضی ؾوطٔبیٝ  زٞوس ووٝ ٔیوعاٖ توبة    آٚضی ؾطٔبیٝ ارتٕبفی ٘كوبٖ ٔوی  ؾٙزف تبة

ٔكبضوت ٔیبٖ رٛأـ، ثرف  ٞبی ٔطثٛط ثٝ رٛأـ قٟطی ٌٛیٝارتٕبفی زض ثرف ٌٛیٝ

ثیكوتطیٗ   059/3ثوب ٔیوبٍ٘یٗ     ذهٛنی ٚ ٔمبْ ٞبی ٔحّی ثطای وبٞف ذغوط پوصیطی  

ثب ٔیوبٍ٘یٗ    ثیٗ ٔطزْ زض نٛضت ٚلٛؿ ٔربعطٜ ٔیبٍ٘یٗ ضا زاضز ٚ ٌٛیٝ ٔیعاٖ ٕٞجؿتٍی

ٞبی ٔطثٛط ثوٝ  وٓ تطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت. زض ثرف ٌٛیٝ 773/2

رٛأـ ضٚؾتبیی ٌٛیٝ چكٓ پٛقی اظ ٔٙبفـ قرهوی ثوطای ضفبیوت ٔهوبِی ربٔقوٝ ثوب       

وٓ تطیٗ  987/2ثیكتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ٌٛیٝ ٔب٘سٌبضی زض ضٚؾتب ثب ٔیبٍ٘یٗ  186/3ٔیبٍ٘یٗ 

 ٔیبٍ٘یٗ ضا زاض٘س.

ٝ  ثطضؾی ٚ ؾٙزف قبذم ای ٘كوبٖ  ٞبی ٔرتّف ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ تی توه ٕ٘ٛ٘و

ٚ ٔیوبٍ٘یٗ رٛأوـ    007/3زٞس وٝ زض قوبذم التهوبزی ٔیوبٍ٘یٗ رٛأوـ قوٟطی      ٔی

 178/3فطٍٞٙی ٔیبٍ٘یٗ رٛأوـ قوٟطی    –اؾت. زض قبذم ارتٕبفی  621/2ضٚؾتبیی 

ثبقوس. زض قوبذم ظیطؾوبذتی ٔیوبٍ٘یٗ رٛأوـ      ٔی 824/2ٚ ٔیبٍ٘یٗ رٛأـ ضٚؾتبیی 

ثبقوس. ثطضؾوی قوبذم    ٔی 754/2ٚ ٔیبٍ٘یٗ رٛأـ ضٚؾتبیی ثطاثط  016/3قٟطی ثطاثط 

آٚضی ایٗ قبذم زض رٛأوـ قوٟطی ثطاثوط    زٞس ٔیبٍ٘یٗ تبةؾطٔبیٝ ارتٕبفی ٘كبٖ ٔی

 ثبقس.ٔی 072/3اؾت ٚ ٔیبٍ٘یٗ رٛأـ ضٚؾتبیی ثطاثط ثب  945/2

زٞوس ووٝ   ؾٙزف ٔیعاٖ تبة آٚضی زض رٛأـ قٟطی ٚ ضٚؾتبیی ٘كبٖ ٔوی ثطضؾی ٚ 

فطٍٞٙی ٚ ظیطؾبذتی زض رٛأـ قٟطی ثوبالتط اظ   -ٔیعاٖ تبة آٚضی التهبزی، ارتٕبفی
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رٛأـ ضٚؾتبیی اؾت ٚ ثٝ فجبضت زیٍط تبة آٚضی رٛأـ قٟطی زض ایٗ ؾوٝ قوبذم   

ب زض قوبذم ؾوطٔبیٝ   غّٛة اؾت. تٟٙو ٔزض حس ٔغّٛة ٚ زض رٛأـ ضٚؾتبیی زض حس ٘ب

ارتٕبفی اؾت وٝ ٔیعاٖ تبة آٚضی رٛأـ ضٚؾتبیی ثوبالتط اظ رٛأوـ قوٟطی اؾوت ٚ     

رٛأـ ضٚؾتبیی زض قبذم ؾطٔبیٝ ارتٕبفی ثبالتط اظ حسٔغّٛة ِٚوی رٛأوـ قوٟطی    

 پبییٗ تط اظ حس ٔغّٛة اضظیبثی قسٜ اؾت.

 : زض ازأٝ چٙس پیكٟٙبز ثبتٛرٝ ثٝ ٘تبیذ ثسؾت آٔسٜ اضائٝ قسٜ اؾت

 اضائٝ ثب ضٚؾتبیی ٚ رٛأـ قٟطی زض تبثأٚضی ؽطفیت ثط تأحیطٌصاض فٛأُ ثٝ تٛرٝ ثب -

 ٕ٘ٛز. تمٛیت ضا ذب٘ٛاضٞب ٔیعاٖ ؾبظٌبضی ٔىبٖ، ٞط ثطای ٔٙبؾت ذسٔبت

 ٔب٘ٙس ضٚؾتبیی قٟطی ٚ رٛأـ زض وبِجسی ضیعیثط٘بٔٝ انَٛ ثٝ وبضٌیطی ثب -

 رٛأـ پصیطیآؾیت ؾغی تٛأٖی ٞب،فت آٖثب ؾبظیٔمبْٚ ٚ وبضثطی اضاضی ضیعی ثط٘بٔٝ

 زاز. اضتمبء ضا آٟ٘ب آٚضیٔیعاٖ تبة ٚ وبٞف ضا

 ٞبیتٛإ٘ٙسی ٚ تمٛیت ٔربعطات ثب ٔمبثّٝ ثطای ذب٘ٛاضٞب ضٚا٘ی تٛإ٘ٙسؾبظی اضتمب -

 اؾت. پصیطیوبٞف آؾیت ضاٞىبضٞبی اظ زیٍط یىی ٘یع رٛأـ
 

 هٌابع

 ٞبیتفبٚت فضبیی (، تحّی1397ُبز ٚ عٛالثی ٘ػاز، ٔیخٓ، )ثصضافكبٖ، رٛاز؛ عٛالثی ٘ػاز، ٟٔطق

ٝ  عجیقی ٔربعطات ثطاثط زض ضٚؾتبیی ٚ قٟطی ٘ٛاحی زض آٚضیتبة ٖ : ٔٛضز ٔغبِقو  قٟطؾوتب

 .135-116، نم1، قٕبض9ٜٞبی ضٚؾتبیی، زٚضٜپّسذتط، فهّٙبٔٝ پػٚٞف

آٚضی زض ٔحالت ٔٙغمٝ (، اضظیبثی تبة1397ثصضافىٗ، قٟطاْ؛ آضٚیٗ، ٔحٕٛز ٚ قبوطی، اِٟٝ، )

قٟط تٟطاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ تىٙیوه تبپؿویؽ، ٔزّوٝ زا٘وف پیكوٍیطی ٚ ٔوسیطیت ثحوطاٖ،         9

 .197-187، نم2، قٕبض8ٜزٚضٜ

آٚضی ٔحیغووی (، ؾووٙزف تووبة1396ثطلووی، حٕیووس؛ ٞبقووٕی، نووسیمٝ ٚ رقفووطی، ٘ؿووطیٗ، )

زوبٖ،  ضٚؾتبٞبی زض ٔقطو ذغط ظِعِٝ ٔغبِقٝ ٔٛضزی زٞؿوتبٖ ٔقزوعات زض قٟطؾوتبٖ ظ٘   

 .97-81(، نم17)1، قٕبض6ٜٔزّٝ پػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی ضٚؾتبیی، ؾبَ
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-(، تجیویٗ ٚ تحّیوُ توبة   1397ثؿغبٔی ٘یب، أیط؛ ضضبئی، ٔحٕسضضب ٚ ؾطایی، ٔحٕسحؿویٗ، ) 

آٚضی ارتٕبفی ثطای ٔمبثّٝ ثب ؾٛا٘ی عجیقوی، ٔزّوٝ زا٘وف پیكوٍیطی ٚ ٔوسیطیت ثحوطاٖ،       

 .224-209، نم3، قٕبض8ٜزٚضٜ

ٞوبی  آٚضی ؾوىٛ٘تٍبٜ (، تحّیّوی ثوط توبة   1397فبضُ ٚ ایؿوتٍّسی، ٔهوغفی، )  حبری ظازٜ، 

ضٚؾتبیی ثب تبویس ثط ظِعِٝ ٔغبِقٝ ٔٛضزی زٞؿتبٖ حٛٔٝ قٟطؾوتبٖ الٔوطز، ٔزّوٝ ٔوسیطیت     

 .83-67، نم1، قٕبض5ٜٔربعطات ٔحیغی، زٚضٜ

اضظیوبثی   (،1395حبری ٘ػاز، فّی؛ ثصضافكبٖ، رٛاز؛ ٚحٛلی حٕعٜ ذبّ٘ٛ، رالَ ٚ ثسضی، فّی، )

ضاٞجطزٞبی اؾىبٖ ٔزسز پؽ اظ ٔربعطٜ ظِعِٝ زض ٘ٛاحی ضٚؾتبیی ٔغبِقٝ ٔٛضزی زٞؿوتبٖ  

 .20-1، نم9، قٕبض5ٜٔزّٝ ٔربعطات ٔحیظ عجیقی، ؾبَ آثٍطْ قٟطؾتبٖ اضزثیُ،

آٚضی (، ٘مووف تٙووٛؿ ٔقیكووتی زض تووبة1395حیووسضی ؾووبضثبٖ، ٚویووُ ٚ ٔزٙووٛ٘ی تٛتبذب٘ووٝ، )

ضیبچٝ اضٚٔیوٝ زض ثطاثوط ذكىؿوبِی، ٔزّوٝ تحّیوُ فضوبیی       ذب٘ٛاضٞبی ضٚؾتبیی پیطأٖٛ ز

 .70-49، نم4، قٕبض3ٜٔربعطات ٔحیغی، ؾبَ

آٚضی قوجىٝ اضتجوبعی   (، ثطضؾی ٚ ؾٙزف توبة 1397زذت ثسیـ، پطٚیٗ ٚ ضحیٕی، ٔحٕٛز، )

ـ  2قٟطی ثب ضٚیىطز ٔسیطیت ثحطاٖ ٔغبِقٝ ٔٛضزی ٔٙغمٝ  ٞوبی ٘وٛ زض   تٟطاٖ، ٔزّٝ ٍ٘وط

 .65-41، نم2، قٕبض10َٜرغطافیبی ا٘ؿب٘ی، ؾب

ثی ٔیعاٖ (، ؾٙزف ٚ اضظیب1394ٔهغفی، ) ضضبیی، ٔحٕسضضب؛ ضفیقیبٖ، ٔزتجی ٚ حؿیٙی، ؾیس

ٞبی قٟط تٟوطاٖ،   ثطاثط ظِعِٝ ٔغبِقٝ ٔٛضزی: ٔحّٝ ٞبی قٟطی زض تبة آٚضی وبِجسی ارتٕبؿ

 .623-609، نم4، قٕبض47ٜٔزّٝ رغطافیبی ا٘ؿب٘ی، زٚضٜ

 زض وبِجوسی،  آٚضی توبة  ،(1396) ٔهوغفی،  ایؿوتٍّسی،  ٚ فیؿی زٜ،ظا اثطاٞیٓ ٔزتجی؛ ضٚؾتب،

ٝ  ظاٞوساٖ،  ٔطظی قٟط ی فطؾٛزٜ ثبفت ٔٛضزی ٔغبِقٝ ظِعِٝ ثطاثط  تٛؾوقٝ،  ٚ رغطافیوب  ٔزّو

 .18-1نم ،46 قٕبضٜ

آٚضی (، اضظیبثی ٔیعاٖ توبة 1397ظیبضی، یٛؾفقّی؛ فجبزاِٝ ظازٜ ّٔىی، ثٟٙبظ ٚ ثٟعازپٛض، اِٙبظ، )

ثط ٔربعطات ظِعِٝ ثب ضٚیىطز زؾتیبثی ثٝ ٔسیطیت پبیساض ٔغبِقٝ ٔٛضزی ٔٙغمٝ وبِجسی زض ثطا

 .112-97، نم2، قٕبض10ٜٞبی ٘ٛ زض رغطافیبی ا٘ؿب٘ی، ؾبَیه تٟطاٖ، ٔزّٝ ٍ٘طـ

 تبة ٞبی قبذم اضتمبی تبحیطات (، تحّی1396ُقبیبٖ، ٔحؿٗ؛ پبیساض، اثٛشض ٚ ثبظٚ٘س، ؾزبز، )

 ضٚؾوتبیی  ٘ٛاحی ٔغبِقٝ ٔٛضزی ؾیالة ٔمبثُ زض ضٚؾتبیی ٞبی ؾىٛ٘تٍبٜ پبیساضی ثط آٚضی
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، 2، قووٕبض4ٜزقووت، ٔزّووٝ ٔووسیطیت ٔرووبعطات ٔحوویظ عجیقووی، زٚضٜ  ظضیووٗ قٟطؾووتبٖ

 .121-103نم

(، ثطضؾووی ضاثغووٝ ظیؿووت پووصیطی  1393نووبزلّٛ، عووبٞطٜ ٚ ؾزبؾووی لیووساضی، حٕووسا ، )  

عجیقی ٘ٛاحی ضٚؾوتبیی   آٚضی ضٚؾتبییبٖ زض ثطاثط ٔربعطاتٞبی ضٚؾتبیی ثط تبة ؾىٛ٘تٍبٜ

 .44-37، نم6زٞؿتبٖ ٔطاٜٚ تپٝ ٚ پبِیعاٖ، ٔزّٝ ٔسیطیت ثحطاٖ، قٕبضٜ

(، ربیٍوبٜ زا٘وف ثوٛٔی زض ٔوسیطیت     1394فعٔی، آئیػ؛ ٔیطظایی لّقٝ، فطظاز ٚ زضٚیكی، ؾوجب، ) 

ٔربعطات عجیقی زض ضٚؾتبٞب ٔغبِقٝ ٔٛضزی زٞؿتبٖ قیعض قٟطؾتبٖ ٞطؾیٗ، ٔزّٝ رغطافیب 

 .39-23، نم13حیغی، قٕبضٜ ٚ ٔربعطات ٔ

 زض ٔحّوی  ٔكوبضوت  تحّیُ ،(1394) رٕكیس، چبثه، ٚ ٔحٕسؾقیس حٕیسی، فطٞبز؛ فعیعپٛض،

ٝ  آثریع حٛظٜ ضٚؾتبٞبی ٔٛضزی ٔغبِقٝ ضٚؾتبیی ٘ٛاحی زض ؾیُ ٔربعطٜ ٔسیطیت  ضٚزذب٘و

َ  عجیقی، ٔحیظ ٔربعطات فضبیی تحّیُ ٘كطیٝ ثٛیطاحٕس، قٟطؾتبٖ ثكبض  ،4قوٕبضٜ  ،2ؾوب

 .94-77نم

ٝ  1396وبؽٕی، زاٚز ٚ فٙوسِیت، فّیطضوب، )   آٚضی ارتٕوبفی  ٞوبی ٔوٛحط توبة   (، اضظیوبثی ِٔٛفو

، 158ٞبی ضٚؾتبیی زض قوطایظ ثحطا٘وی، ٔزّوٝ ٔؿوىٗ ٚ ٔحویظ ضٚؾوتب، قوٕبضٜ       ؾىٛ٘تٍبٜ

 .145-131نم

ی ٞب(، اضظیبثی ٚ تحّیُ اثقبز ٚ ِٔٛف1396ٝٔجبضوی، أیس؛ الِٝ پٛض، ٔٙیػٜ ٚ افضّی ٌطٜٚ، ظٞطا، )

 .104-89، نم47آٚضی قٟط وطٔبٖ، ٔزّٝ رغطافیب ٚ تٛؾقٝ، قٕبضٜتبة

ٞوبی   ، اضظیبثی ٚ تحّیُ اثقبز ٚ ِٔٛفٝ(1396پٛض، ٔٙیػٜ ٚ افضّی ٌطٜٚ، ظٞطا، )ٔجبضوی، أیس؛ الِٝ

 .104-89، نم47تبة آٚضی قٟط وطٔبٖ، ٔزّٝ رغطافیب ٚ تٛؾقٝ، قٕبضٜ 
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