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چکیده
ضٌاخت اللین ّر هٌطمِ در فصَل هختلف ٍ ترًاهِریسی ّواٌّگ ترای ساخت سازُ ّایی سازگار تا آب ٍ َّا هٌجر تِ رضذ
اصَلی تافت ضْری هیضَدً .تیجِ ایي اهر تْرٍُری هٌاسة از سازُّا چِ تِصَرت تجاری ٍ چِ هسىًَی هٌجر تِ واّص
ّسیٌِّای سرسامآٍر اًرشی درّرهٌطمِ ضْری هیضَد.ا ّذف از ایي پصٍّص ،هطالؼِ ًمص پاراهترّای اللیوی در تَسؼِ
سیاسی ٍ اجتواػی ضْر ایالم تَد .ایي پصٍّص از ًظر ّذف وارتردی ٍ از ًظر ضیَُ اجرا ،تحمیك تَصیفی-تحلیلی ٍ از ًظر
ضیَُ جوغآٍری اطالػات هیذاًی در ًظر گرفتِ ضذ .در ایي پصٍّص تا درًظر گرفتي رٍش تحلیل ػاهلی اوتطافیّ ،فت دستِ
ػاهل سیاسی ٍ اجتواػی اصلی درًظر گرفتِ ضذ .جاهؼِ آهاری ایي پصٍّص ،ضاهل ً 52فر از تیي هذیراى فؼلی ضْری،
هحمماى ٍ هتخصصاى ضْری هَرد استفادُ لرار گرفت .تِ هٌظَر تجسیِ ٍ تحلیل دادُّا از تىٌیه  SWOTتْرُگرفتِ ضذ.

تررسی ًتایج ًطاى داد وِ از ًمطِ ًظر ًمص پاراهترّای اللیوی در تَسؼِ سیاسی ٍ اجتواػی ضْر ایالم ،تراساض ًتایج هْنتریي
ًمطِ لَت تٌاسة اًتخاب ٍ جْتدّی تِ تَسؼِ زهیيّای ضْری هتٌاسة تا دهای اػواق خان ٍ هْنتریي ًمطِ ضؼف در
تخص فٌی گسستگی تافتّای فیسیىی ًسثت تِ ًَع اللین هٌطمِ تَد .هْنتریي فرصت در تخص ًیرٍی اًساًی ٍجَد داًص
ػلوی هٌاسة جْت ترخَرد تا هطىالت اللیوی ٍ ٍجَد ًیرٍّای هتخصص ٍوارآهذ در تحث هحیطزیست تَد.
کلیدواشگاى :پاراهتر های اقلیوی ،توسعه سیاسی و اجتواعی ،شهر ایالم.
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همدهِ
أطٚظ ،ٜیىی اظ ػٛأّی و ٝتبحیط ظیبزی زض ظ٘سٌی ،آؾبیف  ٚؾالٔت ا٘ؿبٖ زاضز ،قطایظ الّیٕی  ٚچٛی اؾت.
ٕٞچٙیٗ ٔغبِؼ ٝتبحیطات ٘بقی اظ ػٛأُ الّیٕی ٔی تٛا٘س ثط ضٚی ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ ٞب تبحیطٌصاض ثبقس( .قٙبذت آؾبیف
ظیؿت الّیٕی زض ٔٙبعك ٔرتّف رغطافیبییٔ ،یتٛا٘س ث ٝفطایٙس ثط٘بٔٝضیعی ٚتٛؾؼٙٔ ٝغم ٝوٕه ٕ٘بیس .ضاحتی ٚ
ؾالٔت ا٘ؿبٖ زض ٔحیظ عجیؼی ،ضاثغٔ ٝؿتمیٕی ثب ٚضؼیت الّیٕی زاضز (احٕسی ،قبئٕی .)75 :1391 ،ثب تٛر ٝثٝ
ػٛالت ٘بٔغّٛة فطاٌیط پیف ثیٙی قس ،ٜتغییطات آة ٛٞ ٚایی ا٘ؿب٘ی ٕٞچٙبٖ ٔؿئّ ٝای اؾبؾی زض ٔمیبؼ رٟب٘ی،
ّٔی  ٚظیط ّٔی اؾت ( .)Workmanet al, 2018: 674تأحیطات ٔبزی ٘بقی اظ تغییطات آة ٛٞ ٚایی ،فكبضٞبی ػظیٕی
ضا ثط ؾیؿتٓ ٞبی ثیٛفیعیىی ظٔیٗ ٚاضز ٔی وٙس ( .)Richard et al, 2018: 921ثٙٔ ٝظٛض ٔحسٚز وطزٖ ایٗ تأحیطات،
تغییطات ٌؿتطز ٜای ضا ث ٝؾٕت وطثٗ ظزایی رٛأغ ضطٚضی ٔی وٙس ( .)Dubois et al, 2019: 148ػال ٜٚثط ایٗ،
تغییط الّیٓ ٘یع یه پسیس ٜفطٍٙٞی اؾت و ٝثٛٔ ٝرت آٖ زضن  ٚپبؾد ث ٝایٗ تغییطات ،زض اضتجبط ثب ظٔیٞ ٝٙبی
ارتٕبػی ،فطٍٙٞی ،ؾیبؾی ٔ ٚبزیٌ ،ؿتطزٜتط تفؿیط ٔی قٛز (Baer and Singer, 2018؛ Goldman et al, 2018:

526؛ Geoghegan and Leyson, 2012: 61؛ Hulme, 2016: 257؛  .)Hulme, 2008: 8ثٙبثطایٗ ثطای زضن پبؾدٞبی
افطاز  ٚربٔؼ ٝث ٝتغییطات آة ٛٞ ٚایی ٘یبظ ث ٝتٛر ٝثیكتط ث ٝتأحیط ارتٕبع  ٚؾیبؾت اؾت ،ضٚیىطزٞبی ضٚا٘كٙبذتی
ث ٝز٘جبَ زضن ایٗ اؾت و ٝچٍ ٝ٘ٛارتٕبع ٛٞ ٚیت اظ عطیك ٔرتّف ثط قٙبذت  ٚضفتبض فطزی تأحیط ٔیٌصاضز ( Nash

 ،)et al, 2020: 65; Markus & Kitayama, 2003: 279ثب ایٗ وبض ،ارتٕبع  ٚش ٗٞث ٝػٛٙاٖ ؾبظ٘سٔ ٜتمبثُ  ٚتب حسی
غیطلبثُ تفىیه ضفتبض ٔی ق٘ٛس(Shweder, 1991؛  .)Fiske et al, 1998: 938زضن ػٕٔٛی ٔطزْ اظ تغییط الّیٓ ثٝ
زِیُ اضتجبعبت ضؼیف  ٚاعالػبت غّظ اؾت .ذٛقجرتب٘ ،ٝتحمیمبت زض ٔٛضز اؾتطاتػیٞبی اضتجبعی ٔٛحط تغییط آة ٚ
ٛٞا زض حبَ ضقس اؾت ( .)Banchero et al, 2020: 3ثٙبثطایٗ ٔغبِؼ ٚ ٝقٙبؾبیی ٘مف پبضأتطٞبی رٛی  ٚالّیٕی ٚ
٘یع آٌبٞی اظ پتب٘ؿیُ ٞبی ٟ٘فت ٝزض ٚیػٌی ٞبی رٛی  ٚالّیٕی رغطافیبی ٌؿتطز ٜوكٛض زض فهٔ َٛرتّف ؾبَ ،ثٝ
ٔٙظٛض ِحبػ زاقتٗ آٖ ٞب زض ثط٘بٔ ٝضیعی ٞبی ٔرتّف ّٔی  ٚاؾتب٘ی اظ إٞیت ظیبزی ثطذٛضزاض اؾت (آضیٗ تجبض ٚ
ٕٞىبضاٖٕٞ .)19 :1399 ،چٙیٗ اظ زیسٌب ٜرغطافیبیی ،ؾبذت زا٘ف ،ضٚاثظ ارتٕبػی ٛٞ ٚیت ٘یع ثب ٚالؼیت ٞبی
ٔبزی ٔ ٚىب٘ی  ٚؾیبؾت آٟ٘ب ٔطتجظ اؾت (Geoghegan and Leyson, 2012:62؛ Brace and Geoghegan, 2011:

.)289
زض ایٗ پػٞٚف ثب ثطضؾی تبضیرچ ٝپبضأتطٞبی الّیٕی زض یه زٚض 15 ٜؾبِ ٝزض قٟط ایالْ ث ٝقٙبؾبیی ػٛأُ ٔٛحط
ایٗ پبضأتطٞبی الّیٕی زض تٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ ثب ث ٝوبضٌیطی تىٙیه ٞبی فبظی ؾبظی زازٞ ٜب الساْ
ٔیٌطزز .ایٗ ث ٝآٖ زِیُ اؾت و ٝضٕٗ ٔٛار ٝثٛزٖ ثب حزٓ ثبالی زازٞ ٜب٘ ،بٌعیط ث ٝا٘تربة ٔطتجظ تطیٗ  ٚزلیك
تطیٗ  ٚتبحیط ٌصاضتطیٗ زازٞ ٜبی الّیٕی ٔٛحط ثط تٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ ٔی ثبقیٓ و ٝثب اؾتفبز ٜاظ
ضٚـ رس SWOT َٚضاٞىبضٞبی اضائ ٝقس ٜتٛؾظ ذجطٌبٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ ٔهبحج ٝقس ،ٜثب تٛر ٝثٔ ٝؼیبضٞب  ٚفٛانُ
فبظی ضاٞىبضٞبی اضائ ٝقس ٜتب ضاٞىبضٞبی ایس ٜآَ ٔخجت ٙٔ ٚفی ،ثطای ثطتطیٗ قبذهٞ ٝبی تبذیطظا ثٟی ٝٙتطیٗ
ضاٞىبضٞب ا٘تربة ٌطزز  ٚزض ٟ٘بیت اٍِٛیی ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ػٛأُ تبذیطظا  ٚپیف ثیٙی ٔیعاٖ تبذیط  ٚاضائ ٝاِٛٚیت
ضاٞىبضٞبی ٔٛرٛز اضائٔ ٝی ٌطزز .ثب تٛر ٝث ٝضٚـ تحمیك ،و ٝاظ ٘ٛع تٛنیفی تحّیّی اؾت ،ضٕٗ ثطضؾی ٔٙبثغ ٚ
اعال ػبت ٔٛرٛزٕٟٔ ،تطیٗ ٔٛضٛػبت ٔس ٘ظط زض ظٔی٘ ٝٙمف تٛؾؼ ٝقٟطی تٛؾؼ ٝپبیساض قٟطی ثب تبویس ثط
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قبذم ٞبی ؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ ٔس ٘ظط لطاض ٌطفت ٚ ٝاظ آٟ٘ب زض عطاحی اثعاض پطؾف٘بٔ ٝاؾتفبزٔ ٜیقٛز.
اثتسا ثطای قٙبؾبیی قبذمٞبی ؾیبؾی  ٚارتٕبػی ٔٛحط زض تٛؾؼ ٝپبیساض قٟطیٔ ،جٙبی عطح تٛؾؼ ٝقٟطی قٟط
ایالْ ضا زض ٘ظط لطاض زاز ٚ ٜثط ایٗ ٔجٙب ث ٝعطح پطؾكٙبٔٔ ٝحمك ؾبذت ٝالساْ ٔیقٛزٕٞ .چٙیٗ اظ ٘ظط ذجطٌبٖ حٛظٜ
قٟط ؾبظی ٔ ٚؼٕبضی پبیساض قٟطی ٘ ٚیع ذجطٌبٖ زض ظٔی ٝٙػّ ْٛارتٕبػی اؾتفبز ٜذٛاٞس قس  ٚػٛأُ ٔٛحط ثط
تٛؾؼ ٝپبیساض قٟطی ثب تبویس ثط قبذم ٞبی ؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٙبؾبیی ٔی ق٘ٛس ؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ آظٔ ٖٛضتجٝ
ٔیبٍ٘یٗ ػٛأُ وٓ إٞیت حصف  ٚػٛأُ ثب إٞیت ربیٍعیٗ قس٘س ؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تحّیُ ػبّٔی ِٔٛفٞ ٝب
 ٚػٛأُ ثب إٞیت تؼییٗ ٔیٌطز٘س .پطؾكٙبٔٞ ٝبی اؾتفبز ٜقس ٜزض ایٗ تحمیك اظ ٘ٛع ثؿت( ٝچٙس ٌعیٝٙای) وٝ
ٔتضٕٗ ؾٙزف  ٚاضظیبثی ٍ٘طـ ٔسیطاٖ قٟطزاضی ،ؾطپطؾتبٖ پطٚغٞ ٜبی قٟطی  ٚوبضقٙبؾبٖ أٛض قٟطی زضٌیط
زض عطحٞبی تٛؾؼ ٝقٟطی  ٚعطح ٞبی تٛؾؼ ٝقٟطی زض تٛؾؼ ٝپبیساض قٟطی زض ضاثغ ٝثب ٔٛضٛع زض چٟبضچٛة
قطایظ و٘ٛٙی ٔكرم ٔی قٛز .ربٔؼ ٝآٔبضی ٔٛضز ٘ظط زض ایٗ پػٞٚف ٔكتُٕ اؾت ثط ٔسیطاٖ قٟطزاضی،
ؾطپطؾتبٖ پطٚغٞ ٜبی قٟطی  ٚوبضقٙبؾبٖ أٛض قٟطی زضٌیط زض عطحٞبی تٛؾؼ ٝقٟطی  ٚعطحٞبی تٛؾؼ ٝقٟطی
زض تٛؾؼ ٝپبیساض قٟطی اؾت .ثط اؾبؼ آٔبض اذص قس ٜاظ قٟطزاضی ایالْ  ٚاضظیبثیٞبی ٔیسا٘ی ،تؼساز ٔسیطاٖ
قٟطزاضی ،ؾطپطؾت بٖ پطٚغٞ ٜبی قٟطی  ٚوبضقٙبؾبٖ أٛض قٟطی زض ؾبَ  1396-1394و ٝقبُٔ ٘ 69فط ٔیثبقٙس.
ثب تٛر ٝث ٝحزٓ ربٔؼ ٝزض عطحٞبی تٛؾؼ ٝقٟطی زض تٛؾؼ ٝپبیساض قٟطی ثب تٛر ٝث ٝفطٔ َٛوٛوطاٖ تؼساز ٕ٘-ٝ٘ٛ
ٌیطی قبُٔ ٘ 58فط اظ ٔسیطاٖ قٟطزاضی ،ؾطپطؾتبٖ پطٚغٞ ٜبی قٟطی  ٚوبضقٙبؾبٖ أٛض قٟطی اؾت .زض ایٗ ضاثغٝ
ضٕٗ ٕٞبٍٙٞی ثب قٟطزاضی ایالْ ٘ ٚیع ثب ٕٞبٍٙٞی ثب ٔسیطیت ،ثب تٟی٘ ٝبٔ ٝوبض پػٞٚكی اظ زا٘كٍب ٚ ٜاذص ٔزٛظ
وبض پػٞٚكی اظ قٟطزاضی ایالْ ،ثٙٔ ٝظٛض ا٘زبْ وبض پػٞٚكی الساْ ث ٝثطضؾی ؾٛاثك ٔ ٚؿتٙسات ٔیقٛز .ثطای تجییٗ
فطضیبت پػٞٚف اظ ضٚـٞب ی اؾتٙجبعی (آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی ٔٙبؾت ٘ظیط ٕٞجؿتٍی پیطؾ ،)ٖٛثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض
ٚ spssضغٖ  19اؾتفبزٔ ٜی قٛز  ٚثطای تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜب ٘ؿجت ثٛ٘ ٝع ٔتغیطٞبی تحمیك  ٚثطای تجییٗ
فطضیبت تحمیك اظ ضٚـٞبی اؾتٙجبعی پبضأتطیه (آظٔ )F ٚ T ٖٛثط اؾبؼ ٘طْ افعاض آٔبضی اؾتفبزٔ ٜی قٛز .ثب
ػٙبیت ث ٝآ٘چٔ ٝغطح قس ،زض ایٗ پػٞٚفٔ ،حمك لهس زاضز ث ٝنٛضت ربٔؼی ث ٝثطضؾی  ٚاضظیبثی ٘مف پبضأتط
ٞبی الّیٕی زض تٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ ثپطزاظز .ؾٛاِی ؤ ٝی تٛا٘س زض ایٗ ثرف ٔغطح ثبقس ایٗ اؾت
و ٝالّیٓ  ٚپبضأتط ٞبی آٖ تب چٔ ٝیعاٖ ثط ضٚی تٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ زض ثرف ٞبی ٔرتّف تبحیط
ٌصاض ثٛزٜ؟ ٘ ٚمف وسأیه اظ پبضأتط ٞبی الّیٕی زض ایٗ ضاثغ ٝپطضً٘ تط ٔی ثبقس؟
هباًی ًظری
قطایظ الّیٕی اظ رّٕٔ ٝكرهٞ ٝبی ذبل ٚ ٚیػٔ ٜطثٛط ثٞ ٝط ٘مغ ٝاظ رٟبٖ ٔحؿٛة ٌطزیس ٚ ٜایٗ ذهیهٝ
تٛا٘ؿت ٝثط ضٚی ثؿیبضی اظ ض٘ٚس ٞب  ٚضٚیٞ ٝبی ارتٕبػی ،ویفیت ظ٘سٌی ،ثط٘بٔ ٝضیعی ٞبی حٛظ ٜا٘ؿب٘ی ،ؾطٔبیٝ
ٌصاضی ٞبی التهبزی  ٚوكبٚضظی  ٚحتی ٔجبحخی ٘ظیط پطاوٙسٌی رٕؼیت ٞبی ضٚؾتبیی  ٚقٟطی ،قىُ  ٚتٛؾؼٝ
ثٙبٞبی قٟطی تبحیط ثؿعایی زاقت ٝثبقس .قطایظ الّیٕی ذٛز آٔیع ٜای اظ ٔكرهٞ ٝبی ع ٚ َٛػطو رغطافیبیی،
ؾغح فبنّٛ٘ ٝاحی تب ذظ اؾتٛا ،ؾغح اذتالف اضتفبع ٘ؿجت ث ٝزضیب ٞبی آظاز ،پؿتی  ٚثّٙسی ٞبی ؾغح ظٔیٗ ٚ
ؾبیط ػٛأُ رغطافیبیی ٔی ثبقس  ٚثط ٔجٙبی ترهیم ٞط یه اظ ایٗ قطایظ ،تٛا٘ؿت٘ ٝمف ٕٟٔی زض ایزبز تٛٙع زض
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قطایظ آة ٛٞ ٚایی اظ رّٕ ٝزضر ٝحطاضت ،ظاٚی ٝثطذٛضز تكؼكغ ذٛضقیس ث ٝظٔیٗ ،ؾغح ثبضـ ،ؾغح ضعٛثت،
ع َٛقت  ٚضٚظ ،ؾغح اثط٘بوی  ٚغیط ..ٜزاقت ٝثبقس .اِٚیٗ تهٛض اظ تغییط قطایظ ٔحیغی  ٚالّیٕی ،تبحیط آٖ ثط ضٚی
ویفیت ظ٘سٌی ارتٕبػبت ٔی ثبقس .ثطضؾی ظٔی ٝٙیبثی ٔٛضٛع تبحیط ٘ٛع الّیٓ ثط ضٚی ویفیت ظ٘سٌی افطاز زض لطٖ
ٞبی پیف ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٝا٘ؿبٖ ٞب ثٙب ث ٝفطاذٛض قطایظ الّیٕی  ٚثرهٛل زضر ٝحطاضت  ٚثبضـ ث ٝا٘تربة
ٔحُ ٞبی ؾى٘ٛت ذٛز ٛ٘ ٚع ؾبظٞ ٜبیی و ٝثتٛا٘س زض ػیٗ ایزبز أٙیت  ٚضاحتی ،یه ؾطپٙبٔ ٜغٕئٗ زض ثطاثط
قطایظ آة ٛٞ ٚایی ثبقس و ٝثطاحتی زؾترٛـ ترطیت ٔحیغی لطاض ٍ٘یطز الساْ ٕ٘ٛز ٜا٘س (وؿٕبیی.)25 :1388 ،
ثیكتط تالـٞبی اضتجبعی زضٔٛضز تغییط آة ٛٞ ٚا ٔتٕطوع ثط ا٘تكبض پیفثیٙیٞبی ػّٕی تغییطات آة ٛٞ ٚایی اؾت تب
ٔطزْ ثتٛا٘ٙس ث ٝتغییطات فیعیىی ،عجیؼی  ٚثیِٛٛغیىی اػٕبَ قس ٜزض وط ٜظٔیٗ پبؾد زٙٞس .ثب ایٗ حبَ ،ایٗ ضٚیىطز
زض ٔكبضوت ػٕٔٛی ٔحسٚز قس ٜاؾت ،ظیطا ٌطٜٞٚبیی اظ ٔطزْ ،ضٚـٞبی ٔرتّف تغییط الّیٓ ضا تزطثٔ ٝی وٙٙس ٚ
ثؿت ٝث ٝظٔیٞ ٝٙبی ارتٕبػی  ٚؾیبؾی ذبل ذٛز ،ضٚـٞبی ثؿیبض ٔتفبٚتی ثطای پبؾد ث ٝتأحیطات  ٚپیبٔسٞبی آٖ
زاض٘س ( .)Munshi et al, 2020: 575ضؾب٘ٞ ٝبی ذجطی ٔٙجغ انّی اعالػبت زض ٔٛضز تغییط الّیٓ ثطای اوخط ٔطزْ
ٞؿتٙس .اظ عطیك فطیٓ ٞب ،ضؾب٘ٞ ٝب اعالػبتی ضا زض اذتیبض ا٘ؿبٖ لطاض ٔی زٙٞس و٘ ٝح ٜٛزضن آٖ ٞب اظ تغییطات آة ٚ
ٛٞایی ٕٞ ٚچٙیٗ السأبتی ضا و ٝزض ٟ٘بیت ٔٙزط ث ٝپكتیجب٘ی اظ آٟ٘ب ٞؿتٙس ،حُ ٔی وٙس ( Bolsen & Shapiro,

 .)2018: 150ثٙبثطایٗ افعایف ػالل ٝث ٝػٛأُ ٔربعجی و ٝض٘ٚس پطزاظـ پیبْ ضؾب٘ی ثطای تغییطات آة ٛٞ ٚایی ضا
قىُ ٔی زٙٞس ،زض زٞ ٜب ٔغبِؼ٘ ٝكبٖ زاز ٜا٘س و ٝپیبْ ٞب ٔٛٙط ث ٝاضظـٞبی ؾیبؾی ،ارتٕبػی  ٚشٙٞیت ٞبی
فطٍٙٞی ٔربعجبٖ اؾت أب ثطای زضن چٍٍ٘ٛی اضتجبط ٔٛحط چبِف ٞبی ٘بقی اظ تغییط الّیٓ ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت
( .)Ballew et al, 2019: 5قٟط و٘ٛٙی ایالْ ،زض ٔیبٖ چٙسیٗ و ٜٛو ٝزٚضتبزٚض قٟط وكیس ٜقسٜا٘س لطاض زاضز و ٝآة
ٛٞ ٚای ٔؼتسَ تطی ٘ؿجت ث ٝزیٍط ٘مبط اؾتبٖ زاضز .زض حبَ حبضط قٟط ایالْ ث ٝػٛٙاٖ ٔطوع ؾیبؾی  -ازاضی اؾتبٖ
ایالْ اظ قٟطٞبی تٛؾؼ ٝیبفت ٝثبذتط وكٛض اؾت  ٚثِ ٝحبػ زاضا ثٛزٖ تفطد ٌبٞی رٍّٙی  ٚآحبض تبضیری  ٚثبؾتب٘ی
ٔتؼسز اظ ظیجبتطیٗ قٟطٞبی اؾتبٖ ٘یع ٔحؿٛة ٔیقٛز (تجطیعی .)8 :1392،ث٘ ٝظط ٔی ضؾس تبحیط ػٛأُ الّیٕی ثط
ضٚی ایٗ ٘بحی ٝث ٝقست ثط تٛؾؼ ٝقٟطی آٖ اػٓ اظ ؾى٘ٛت افطاز ،تٛؾؼ ٝذسٔبت قٟطی ،تٛؾؼ ٝوؿت  ٚوبض
قٟطی ،تٛؾؼٔ ٝكبغُ ،تٛؾؼ ٝإِبٖ ٞبی قٟطی  .. . ٚثؿیبض وٕتط اظ ثرف ٞبی رٛٙثی ٔ ٚطوعی  ٚغطثی اؾت.
ثٙبثطایٗ ِ ،ع ْٚقٙبذت ٔ ٚغبِؼ ٝتبحیط ػٛأُ الّیٕی ثط ضٚی ؾبذت  ٚؾبظ  ٚثط٘بٔٞ ٝبی تٛؾؼ ٝقٟطی و ٝزض
ثطٌیط٘س ٜفبوتٛض ٞبی ؾیبؾی  ٚارتٕبػی اؾت ثؿیبض حبئع إٞیت اؾت .اظ رّٕ ٝپػٞٚف ٞبی پیكیٗ و ٝزض ایٗ
ظٔیٔ ٝٙی تٛاٖ اقبض ٜوطز :زض پػٞٚف تٛوّی ٕٞ ٚىبضاٖ ث ٝثطضؾی تبحیط الّیٓ ثط قىٌُیطی ٚاحس ٞبی ٔؿى٘ٛی
ضٚؾتبیی اذتهب ل یبفت٘ .تبیذ تحمیك تٛوّی٘ ،كبٖ ٔی زٞس وٚ ٝاحسٞبی ٔؿى٘ٛی ضٚؾتبیی زض ٌٞ ٝ٘ٛبی لسیٕی
ضٚؾتبٞبی ٕ٘ ٝ٘ٛاظ پٞ ٟٝٙبی ٔرتّف اؾتبٖ فبضؼ ،ضٕٗ ثطذٛضزاضی اظ تؼسازی ٔكبثٟت ٞبی ؾبذتبضی ،زاضای
ٛٞیت ذبنی ٔتٙبؾت ثب ذهٛنیبت الّیٕی ٔ ٚحیغی ضٚؾتب ٔی ثبقٙس (تٛوّی ٕٞ ٚىبضٖ.)1 :1397 ،
هحدٍدُ هَرد هطالعِ
ٔطوع قٟطؾتبٖ ایالْ ،قٟط ایالْ ٔی ثبقس ؤ ٝطوع اؾتبٖ ٘یع اؾت .ایٗ قٟطؾتبٖ زض قٕبَ غطثی اؾتبٖ ثب ٔؿبحت
ٞ 2128ىتبض ثیٗ  33زضر 21 ٚ ٝزلیم 30 ٚ ٝحب٘ی ٝتب  33زضر 51 ٚ ٝزلیم 48 ٚ ٝحب٘ی ٝػطو قٕبِی  45 ٚزضرٚ ٝ
 41زلیم 07 ٚ ٝحب٘ی ٝتب  46زضر 51 ٚ ٝزلیم 19 ٚ ٝحب٘ی ٝع َٛقطلی لطاض ٌطفت ٚ ٝثب قٟطؾتبٖٞبی ایٛاٖ ،قیطٚاٖ

هطالعه نقش پاراهترهای اقلیوی151 ...

ٚچطزا ،َٚزضٜقٟطٟٔ ،طاٖ  ٚوكٛضػطاق ٕٞؿبی ٝاؾتٌٛ .یف ٔطزْ قٟطؾتبٖ ،وطزی فیّی ٔی ثبقس .ایٗ قٟطؾتبٖ
زاضای ز ٚثرف  ٚچٟبض زٞؿتبٖ اؾت .ایالْ زض ػٟس ثبؾتبٖ ث" ٝاضیٛربٖ" ٔؼطٚف ثٛز ِٚی ایالْ و٘ٛٙی زض ؾبَ
 1308قٕؿی زض ٔٙغمٝای و ٝحؿیٗ آثبز ٘بٔیسٔ ٜیقس ،اظ ٘ ٛاحساث ٌطزیس .قٟط ایالْ زض حهبضی اظ وٞ ٜٛب ٚ
اضتفبػبت رٍّٙی اؾتمطاضیبفت ٝو ٝزاضای آة ٛٞ ٚای ٔؼتسَ وٞٛؿتب٘ی ثب ٔیبٍ٘یٗ ثبضـ ؾبال٘ٔ 580/8 ٝیّیٕتط ٚ
ٔتٛؾظ زٔبی ٔغّك آٖ اظ  -13/6تب  42زضر ٝؾب٘تیٍطاز زض تغییط اؾت .اضتفبع ایٗ قٟط اظ ؾغح زضیب ٔ 1363تط
اؾت ،ایٗ قٟط زض زض ٜایی وٞٛؿتب٘ی  ٚزض زأ ٝٙرٛٙثی وجیط و ٜٛاظ ؾّؿ ٝرجبَ ظاٌطؼ ٚالغ قس ٜاؾت (ّٔىی،
 .)130 :1390ؾیؿتٓ ٞبی رٛی ٔرتّفی ٔب٘ٙس تٛزٛٞ ٜای غطثی اظ زضیبی ٔسیتطا٘ ٚ ٝزضیبی ؾیب ،ٜرطیب٘بت ؾٛزا٘ی ٚ
زضیبی ؾطخ  ٚنحطای ػطثؿتبٖٚ ،تٛزٜٞبی قٕبِی و ٝاظ ٔٙبعك ؾیجطی ث ٝتطتیت ثبػج ثبض٘سٌی زض پبییع  ٚظٔؿتبٖ،
وبٞف ضعٛثت زض تبثؿتبٖ  ٚیرجٙساٖ زض قٕبَ اؾتبٖ ٔیٌطز٘س (تمٛایی ٕٞ ٚىبضاٖ.)42 :1391 ،

شکل -1اطالعات شْرستاى ایالم
(ؾبظٔبٖ ٘مك ٝثطزاضی وكٛض)1398 ،

چٟبض پبضأتط ػٕس ٜزض اضظیبثی فضبی ؾجع ثط ٔجٙبی قطایظ الّیٕی ٚرٛز زاضز :ثبز ،زٔب ،تجریط  ٚثبض٘سٌی؛ و ٝقبیس
ثتٛاٖ ٌفت و ٝثبز  ٚثبض٘سٌی ثؿیبض ٟٔٓتط٘سٌ .طْ تطیٗ ٔب ٜؾبَ ٔطزاز ٔب( ٜاٚت)  ٚؾپؽ تیط ٔب( ٜغٚءی ٚ )ٝثٔ ٕٟٗبٜ
(فٛضی ٚ )ٝزی ٔب( ٜغا٘ٛی )ٝؾطزتطیٗ ٔبٜٞبی ؾبَ ٔیثبقٙس (قىُ .)2
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شکل  -2دهای شْر ایالم
(ازاض ٜوُ ٛٞاقٙبؾی ایالْ)1399 ،

رٕؼیت ایالْ اظ ٘ 5324فط زض ؾبَ  1363ث٘ 194030 ٝفط زض ؾبَ  1395ثبِغ ٌطزیس ٜاؾت .زالیّی ٕٞچٖٛ
ٟٔبرطتٟبی ضٚؾتب -قٟطی ،وبٞف ٔیعاٖ ٔطي ٔ ٚیط وٛزوبٖ  ٚػسْ تٛر ٚ ٝاػٕبَ ؾیبؾتٟبی تٙظیٓ ذب٘ٛاز ٜاظ ؾٛی
ٔؿئِٛیٗ ٔ ٚطزْ زض ایٗ ظٔی ٝٙزذّیُ ثٛز ٜا٘س .زضنس افطازیى ٝزض ؾٙیٗ ثبِم ٜٛفؼبِیت یؼٙی ؾٙیٗ  15-64ؾبٍِی
لطاض زاض٘س ،حسٚز  58/6زضنس ٔی ثبقس ٞ ٚطچ٘ ٝؿجت ایٗ افطاز زض قٟط ثبالتط ثبقسٔ ،غّٛثتط اؾتٔ .غبِؼ ٝرٕؼیت
قٟط ثط حؿت ٌطٟٞٚبی ؾٙی پٙزؿبِ٘ ٝكبٍ٘ط آ٘ؿت وٌ ٝط ٜٚؾٙی  10-14ؾبِ ٝثب  14/9زضنس زاضای ثیكتطیٗ
فطاٚا٘ی رٕؼیت ٌ ٚط ٜٚؾٙی  55/59ؾبِ ٝثب  2/6زضنس زاضای وٕتطیٗ فطاٚا٘ی رٕؼیت ٔی ثبقسٔ .تٛؾظ تحهیالت
قبغّیٗ ٔٙغمٔ ٝطوعی قٟط ایالْ ثبالتط اظ ٔتٛؾظ تحهیالت ثیىبضاٖ ایٗ قٟط اؾت  ٚثبالتط اظ ٔؼبزَ آٖ زض ٔٙغمٝ
اؾت و ٝحبوی اظ ثبال ثٛزٖ ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی (تحهیالت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی) زض ایٗ قٟط اؾت .ثیف اظ ٘یٕی اظ قٟط٘ٚساٖ
زض عجم ٝپبییٗ (عجم ٝوبضٌطی) لطاض زاض٘س  ٚزض عجمبت ثبال ٔ ٚتٛؾظ ث ٝتطتیت  35/8 ٚ 4/2زضنس ربی ٔی ٌیط٘س.
یافتِ ّای تحمیك
زض رس 1 َٚث ٝتجییٗ ِٔٛفٞ ٝبی پػٞٚف  ٚؾغح ٔمبزیط اؾترطاد قس ٜاظ آٟ٘ب ثط اؾبؼ إٞیت ٞطیه پطزاذت ٝقسٜ
اؾت .ثط اؾبؼ ٔمبزیط اؾترطاریٔ ،حمك ثط اؾبؼ ِٔٛفٞ ٝبی ارتٕبػی  ٚؾیبؾی ،ث ٝعطح ِٛٔ 33ف ٝپطزاذت.
جدٍل ً -1تایج تحلیل دستِ بٌدی عاهل ّا (هٌبعً :گارًدُ) (ًَیسٌدگاى)1411 ،
زضنس ثبؾٛازی وُ (ٔخجت)

Estimate
.934

S.E.
.189

C.R.
8.532

زضنس ثبؾٛازی ٔطزأٖ -خجت

.924

.087

1.897

زضنس ثبؾٛازی ظ٘بٖٔ -خجت

.883

.114

8.215

زضنس ٔطزاٖ زاضای ٕٞؿطٔ -خجت

.774

.100

8.622

زضنس ظ٘بٖ زاضای ٕٞؿطٔ -خجت

.832

.102

9.427

ٔؼىٛؼ ثبض تىفُ

.639

.117

9.721

ٔؼىٛؼ ثبض ذب٘ٛاض

.857

.110

9.877

ٚاحس ٞبی ٔؿى٘ٛی ته ذب٘ٛاض

.883

.115

9.877

ٚاحس ٞبی ٔؿى٘ٛی ز ٚذب٘ٛاض  ٚثیكتط

.961

.121

7.810
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ٔؼىٛؼ ذب٘ٛاض ٞبی ته اتبق

.785

.183

9.02

زضنس اقتغبَ وُ

.970

.130

7.828

زضنس ثیىبضی وُ

.988

.124

1.544

زضنس اقتغبَ ٔطزاٖ

.945

.118

8.670

زضنس ثیىبضی ٔطزاٖ

.980

.115

9.052

زضنس اقتغبَ ظ٘بٖ

.885

.129

9.197

زضنس ثیىبضی ظ٘بٖ

.964

.113

8.150

ؾطا٘ ٝزضٔب٘ی

.878

.134

9.732

ؾطا٘ ٝثٟساقتی

.981

.143

8.599

تؼساز ترت ثیٕبضؾتبٖ ث ٝاظای ٞ 10عاض ٘فط

.949

.111

9.541

تؼساز ثیٕبضؾتبٖ ث ٝاظای ٞ 100عاض ٘فط

.949

.111

9.541

تؼساز ٔطاوع ثٟساقتی ث ٝاظای زٞ ٜعاض ٘فط

.977

.079

11.758

تؼساز ظایكٍبٜ

.775

.081

8.687

تؼساز آظٔبیكٍب ٜث ٝاظای ٞ 10عاض ٘فط

.910

.083

10.519

تؼساز زاضزذب٘ ٝث ٝاظای ٞ 7عاض ٘فط

.788

.068

11.289

تؼساز پعقه ٔترهم ث ٝاظای ٞ 10عاض ٘فط

.889

.073

11.087

ؾطا٘ ٝوبضثطی آٔٛظقی

.854

.076

11.062

تؼساز ٟٔس وٛزن

.895

.073

12.957

تؼساز زثؿتبٖ ث ٝاظای ٞ 10عاض ٘فط

.877

.072

11.02

تؼساز زثیطؾتبٖ ث ٝاظای ٞ 10عاض ٘فط

.935

.071

11.209

تؼساز ٙٞطؾتبٖ ث ٝاظای ٞ 10عاض ٘فط

.934

.087

9.064

تؼساز وتبثرب٘ ٝث ٝاظای ٞ 10عاض ٘فط

.889

.099

9.831

ؾطا٘ ٝوبضثطی ٔصٞجی

.876

.083

-.139

ؾطا٘ٚ ٝضظقی

.843

.843

9.955

یبفتٞ ٝبی تٛنیفی  ٚتحّیّی حبنُ اظ تزعی ٚ ٝتحّیُ اعالػبت ٔطثٛط ث ٝایٗ تحمیك قبُٔ ثطضؾی  ٚتزعیٚ ٝ
تحّیُ آٔبض  ٚزازٞ ٜبی الّیٕی ٔی ثبقس  .زٚضٛٔ ٜضز ثطضؾی زض ایٗ تحمیك ،یه زٚض ٜیه ؾبِ ٚ ٝزٚضٞ ٜبی ٔٛضز
التجبؼ ثٙٔ ٝظٛض تغجیك  ٚثطضؾی تغییطات الّیٕی  ٚثطضؾی ض٘ٚس آٖ ٔطثٛط ث ٝیه زٚض 28 ٜؾبِٔ ٝی ثبقسٕٟٔ .تطیٗ
زازٞ ٜبی ٛٞاقٙبؾی ذبْ ٔٛضز اؾتفبز ٜػجبضتٙس اظ :زازٞ ٜبی الّیٕی زض ضاثغ ٝثب زٔب  ٚضعٛثت ٘ؿجی و ٝثب تٛر ٝثٝ
ػٛأُ ٔؤحط آة ٛٞ ٚایی ٔٛضز ٘یبظ اظ زازٞ ٜبی اضائ ٝقس ٜاظ ایؿتٍب ٜاؾتبٖ ایالْ اؾترطاد قس ٜا٘س .ایؿتٍبٜ
ٛٞاقٙبؾی قٟط ایالْ زاضای زٚض ٜآٔبضی  28ؾبِٔ ٝی ثبقس .ع َٛزٚض ٜی آٔبضی وبضثطزی زض ایٗ تحمیك حساوخط 28
ؾبَ ٔی ثبقس .و ٝزض ثطضؾی ٘مف پبضأتطٞبی الّیٕی قٟط ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیط ٔؿتمُ ،ثطای قٟط ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض
ٌیط٘س .زض رسٔ 2 َٚیبٍ٘یٗ ضعٛثت  ٚزٔب ٔمبیؿٔ ٝی ق٘ٛس.
جدٍل  -2همایسِ هیاًگیي اثر رلن بر صفات هَرد بررسی(ًَیسٌدگاى)1411 ،
فبوتٛضٞب

df

t.test

mean

d.v

ضعٛثت ٘ؿجی

29

1.042

1264

38.06

زٔب

29

0.209

1029.44

35.75

زض ایٗ ثرف ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت و ٝزض آظٔٔ t ٖٛیعاٖ اضتجبط تغییطات زض ز ٚؾغح زٔب  ٚضعٛثت ٘ؿجی ث ٝػٛٙاٖ
ٔؼیبض ٞبی ٔ ٟٓالّیٕی ثب تغییطات الّیٕی غیط ٔطتجظ  ٚغیط ٔؼٙی زاض ثٛز ٜاؾت .چطا و ٝؾغٛح  tثسؾت آٔس ٜاظ
رس َٚاظ ؾغح آِفبی  0.01 ٚ 0.05ثعضٌتط ٘كبٖ زاز ٜقس ٜا٘س .زض رس٘ ،3 َٚتبیذ آظٖٔٞٛبی ٘بپبضأتطی تحّیُ
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ٚاضیب٘ؽ  ٚپبضأتطی تحّیُ ضٌطؾی ٖٛثطای زٔب  ٚضعٛثت ؾبال٘ ٝؾبال٘ ٝفهّی فه َٛپبییع  ٚظٔؿتبٖ ایؿتٍب ٜایالْ
اضائ ٝقس ٜاؾتٕٞ .بٖ ٌ ٝ٘ٛؤ ٝكبٞسٔ ٜی ٌطززٔ ،مبزیط زٔب  ٚضعٛثت ؾبال٘ ٝؾبال٘ ٝفهّی فهُ ظٔؿتبٖ عی ز ٚزٝٞ
اذیط وبٞف یبفت ٝاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔمبزیط زٔب  ٚضعٛثت ؾبال٘ ٝؾبال٘ ٝفهّی فهُ پبییع ثب تٛر ٝث ٝآظٖٔٞٛبی
٘بپبضأتطی ،افعایف  ٚثط اؾبؼ ٘تبیذ آظٔ ٖٛپبضأتطی ،وبٞف یبفت ٝاؾت .تفبٚت فبحف ٘تبیذ آظٖٔٞٛبی ٘بپبضأتطی ٚ
پبضأتطی زض زازٞ ٜبی زٔب  ٚضعٛثت ؾبال٘ ٝؾبال٘ ٝفهّی فهُ پبییع قبیس ث ٝزِیُ تأحیط تٛظیغ آٔبضی زازٜٞبی ٔعثٛض
ثبقس .ث ٝایٗ ٔؼٙی و ٝیه یب ز ٚػسز پطت زض زازٜٞب ٔیتٛا٘س ٔٙزط ث ٝایزبز ذغب زض ضطیت ٕٞجؿتٍی ذغی ثیٗ
زازٜٞب ٌطزز٘ .تبیذ آظٖٔٞٛبی ثىبض ضفت٘ ٝكبٖ زاز وٞ ٝیچ ض٘ٚس ٔؼٙیزاضی تٛؾظ ز ٚآظٔ ٖٛثىبض ضفت ٝزض ؾطیٞبی
ظٔب٘ی زٔب  ٚضعٛثت ؾبال٘ ٝؾبال٘ ٝفهّی فهُ پبییع ٔكبٞسٍ٘ ٜطزیس .ثط اؾبؼ قیت ذظ ضٌطؾی ٖٛاضائ ٝقس ٜزض
رس َٚظیط  ،ثیكتطیٗ  ٚوٕتطیٗ تغییطات زٔب  ٚضعٛثت ؾبال٘ ٝؾبال٘ ٝفهّی فهُ پبییع ٔكبٞس ٜقس ٜاؾت.
جدٍل ً -3تایج تحلیل ٍاریاًس ٍ تحلیل رگرسیَى برای دها ٍ رطَبت ساالًِ(ًَیسٌدگاى)1411 ،
٘بْ ایؿتٍبٜ

ایالْ

فهُ پبییع

Z
0.36

b
-0.20

فهُ ظٔؿتبٖ

P-value
0.843

Z
-0.62

P-value
0.750

b
-0.19

 :Zآٔبض ٜآظٔ ٖٛتحّیُ ٚاضیب٘ؽ :b ،،قیت ذظ ضٌطؾی :P-value ،ٖٛؾغح ٔؼٙیزاض
تجسیِ ٍ تحلیل
زض رس 4 َٚآظٔ٘ ٖٛطٔبَ ثٛزٖ زازٜٞب ٔكبٞسٔ ٜیٌطزز.
جدٍل ً -4تایج آزهَى ًرهال بَدى دادُ ّا (آزهَى کَلوَگرٍف – اسویرًَف) (ًَیسٌدگاى)1411 ،
آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛطٚف – اؾٕیط٘ٛف
فبوتٛضٞب

ٔمساض آٔبضٜ

زضر ٝآظازی

ؾغح ٔؼٙی زاضی

ضعٛثت

0.025

27

0.054

زٔب

0.033

27

0.07

ثطای آظٔ٘ ٖٛطٔبَ ثٛزٖ ثبلی ٔب٘سٜٞب اظ آظٔٔ ٖٛؼتجط وٌِٕٛٛطٚف -اؾٕیط٘ٛف اؾتفبز ٜقسٔ .مساض ٔحبؾج ٝقس ٜاؾت.
آٔبض ٜوٌِٕٛٛطٚف اؾٕیط٘ٛف ثطای ٔتغیط ضعٛثتٔ 0/025 ،یثبقس ؤ p-value ٝحبؾج ٝقس ٜثطای آٖ  0/054ثبقس وٝ
ثعضٌتط  0/05ثٛزِ ٚ ٜصا ٔیتٛاٖ ٌفت ثبلیٔب٘سٜٞبی ضٌطؾی ٖٛاظ تٛظیغ ٘طٔبِی ثطذٛضزاض ٔیثبقٙس .زض ضاثغ ٝثب ٔتغیط
زٔب ،آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛطٚف اؾٕیط٘ٛف ٔ 0/033یثبقس ؤ p-value ٝحبؾج ٝقس ٜثطای آٖ  0/07ثبقس و ٝثعضٌتط 0/05
ثٛزِ ٚ ٜصا ٔیتٛاٖ ٌفت ثبلی ٔب٘سٜٞبی ضٌطؾی ٖٛاظ تٛظیغ ٘طٔبِی ثطذٛضزاض ٔیثبقٙس.
ً 4-3تایج فرضیات پژٍّش
فطضی ٝا :َٚث٘ ٝظط ٔی ضؾس پبضأتطٞبی الّیٕی ٘مف ثی ثسیّی زض تٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ ایفب ٔی
وٙٙس .زض ایٗ ثرف ث ٝثطضؾی ٔ ٟٓتطیٗ ٔؼیبض ٞبی الّیٕی زض تٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ پطزاذت ٝقسٜ
اؾت .ثط اؾبؼ آٔبض ٔمبیؿٔ ٝیبٍ٘یٗ ٞب  ٚزض ازأ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ثبض ػبّٔی ث ٝثطضؾی  ٚاِٛٚیت ثٙسی ٔ ٟٓتطیٗ ٔؼیبض
ٞبی الّیٕی زض تٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ پطزاذتٔ ٝی قٛز.
جدٍل  -5ضریب ّوبستگی سادُ بیي پاراهترّای اللیوی ٍ تَسعِ سیاسی ٍ اجتواعی شْر ایالم(ًَیسٌدگاى)1411 ،

هطالعه نقش پاراهترهای اقلیوی152 ...
قبذم آٔبضی ٔتغیط پیف

ضطیت ٕٞجؿتٍی

ؾغح ٔؼٙی زاضی

تؼساز ٕ٘( ٝ٘ٛؾبَ ٞبی

ٔتغیط ٔالن

ثیٗ

()r

()p

ٔٛضز ثطضؾی)

پبضأتطٞبی

 ٚتٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی

0/32

0/000

الّیٕی

قٟط

()n
28

ٕٞبٖ عٛضی و ٝزض رس٘ 5 َٚكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت ثیٗ پبضأتطٞبی الّیٕی  ٚتٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ
ضاثغٔ ٝخجت ٔ ٚؼٙیزاضی ٔالحظٔ ٝیقٛز (.)P;0/000 ،r;0/32
ثٙبثطایٗ فطضی ٝانّی ا َٚتأییس ٔیٌطزز .ث ٝػجبضت زیٍط ،پبضأتطٞبی الّیٕی ٘مف ثی ثسیّی زض تٛؾؼ ٝؾیبؾی ٚ
ارتٕبػی قٟط ایالْ ایفب ٔی وٙٙس.
جدٍل  -6اٍلَیت ّای پاراهترّای اللیوی هَثر در تَسعِ سیاسی ٍ اجتواعی شْر ایالم(ًَیسٌدگاى)1411 ،
ِٔٛفٞ ٝب

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حطاف ٔؼیبض

ضطیت تغییطات )(C.V

ضتجٝ

زٔب

4.75

2.22

0.377

2

ضعٛثت

4.52

2/21

0.375

3

ثطضؾی ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٟٓٔ ٝتطیٗ پبضأتط الّیٕی زض تٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ قبُٔ ؾغح زٔب ٔی
ثبقٙس  ٚپبضأتط الّیٕی ثؼسی زض تٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ ؾغح ضعٛثت ٔی ثبقٙس.
فطضی ٝز :ْٚزٔب ث ٝػٛٙاٖ یه فبوتٛض الّیٕی ثط تٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ ٘مف زاضز.
رس -7 َٚضطیت ٕٞجؿتٍی ؾبز ٜثیٗ زٔب ث ٝػٛٙاٖ یه فبوتٛض الّیٕی  ٚتٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ (٘ٛیؿٙسٌبٖ)1400 ،
ٔتغیط ٔالن

قبذم آٔبضی ٔتغیط پیف

ضطیت ٕٞجؿتٍی

ؾغح ٔؼٙی زاضی

تؼساز ٕ٘( ٝ٘ٛؾبَ

ثیٗ

()r

()p

ٞبی ٔٛضز ثطضؾی)

تٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی

0.3

0.000

()n
زٔب

349

قٟط ایالْ

ٕٞبٖ عٛضی و ٝزض رس٘ 7 َٚكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت ثی زٔب ث ٝػٛٙاٖ یه فبوتٛض الّیٕی  ٚتٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی
قٟط ایالْ ضاثغٔ ٝخجت ٔ ٚؼٙی زاضی ٔالحظٔ ٝیقٛز ( .)P;0/000 ،r;0/30ثٙبثطایٗ فطضی ٝز ْٚتأییس ٔیٌطزز .ثٝ
ػجبضت زیٍط ،زٔب زض رٟت ٌیطی تٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ ٘مف زاضز.
فطضی ٝؾ :ْٛضعٛثت ث ٝػٛٙاٖ یه فبوتٛض الّیٕی ثط تٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ ٘مف زاضز.
جدٍل  -8ضریب ّوبستگی سادُ بیي رطَبت بِ عٌَاى یک فاکتَر اللیوی ٍ تَسعِ سیاسی ٍ اجتواعی شْر ایالم
ٔتغیط ٔالن

قبذم آٔبضی ٔتغیط پیف

ضطیت ٕٞجؿتٍی

ؾغح ٔؼٙی زاضی

تؼساز ٕ٘( ٝ٘ٛؾبَ

ثیٗ

()r

()p

ٞبی ٔٛضز ثطضؾی)

تٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی

0.34

0.000

()n
ضعٛثت

349

قٟط ایالْ

ٕٞبٖ عٛضی و ٝزض رس٘ 8 َٚكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت ثیٗ ضعٛثت ث ٝػٛٙاٖ یه فبوتٛض الّیٕی  ٚتٛؾؼ ٝؾیبؾی ٚ
ارتٕبػی قٟط ایالْ ضاثغٔ ٝخجت ٔ ٚؼٙی زاضی ٔالحظٔ ٝیقٛز ( .)P;0/000 ،r;0/34ثٙبثطایٗ فطضی ٝؾ ْٛتأییس ٔی-
ٌطزز .ث ٝػجبضت زیٍط ،ضعٛثت زض رٟت ٌیطی تٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ ٘مف زاضز.
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ً – 6تیجِ گیری
زض ٟ٘بیت ثب ثطضؾی زازٞ ٜب زض ٔٛضز فطضیٞ ٝبی پػٞٚف ث ٝایٗ ٘تبیذ ٟ٘بیی زؾت یبفتیٓ .زض ٔٛضز فطضی ٝا َٚثیٗ
پبضأتطٞبی الّیٕی  ٚتٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ ضاثغٔ ٝخجت ٔ ٚؼٙیزاضی ٔالحظٔ ٝیقٛز (،r;0/32
 )P;0/000ثٙبثطایٗ فطضی ٝانّی ا َٚتأییس ٔیٌطزز .ث ٝػجبضت زیٍط ،پبضأتطٞبی الّیٕی ٘مف ثی ثسیّی زض تٛؾؼٝ
ؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ ایفب ٔی وٙٙس .زض ٔٛضز فطضی ٝزٕٞ ْٚبٖ عٛضی و ٝزض ٘تبیذ ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت ثی
زٔب ث ٝػٛٙاٖ یه فبوتٛض الّیٕی  ٚتٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ ضاثغٔ ٝخجت ٔ ٚؼٙی زاضی ٔالحظٔ ٝیقٛز
( .)P;0/000 ،r;0/30ثٙبثطایٗ فطضی ٝفطػی ا َٚتأییس ٔیٌطزز .ث ٝػجبضت زیٍط ،زٔب زض رٟت ٌیطی تٛؾؼ ٝؾیبؾی ٚ
ارتٕبػی قٟط ایالْ ٘مف زاضز  ٚزض ٔٛضز فطضی ٝؾٕٞ ْٛبٖ عٛضی و ٝزض ٘تبیذ ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت ثیٗ ضعٛثت ثٝ
ػٛٙاٖ یه فبوتٛض الّیٕی  ٚتٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ ضاثغٔ ٝخجت ٔ ٚؼٙی زاضی ٔالحظٔ ٝیقٛز (،r;0/34
 .)P;0/000ثٙبثطایٗ فطضی ٝفطػی فطػی چٟبضْ تأییس ٔیٌطزز .ث ٝػجبضت زیٍط ،ضعٛثت زض رٟت ٌیطی تٛؾؼٝ
ؾیبؾی  ٚارتٕبػی قٟط ایالْ ٘مف زاضز.
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قبذم
الّیٕی

٘مبط ضؼف
ٌٙ زبیف وبفی  ٚفمساٖ

٘مبط لٛت
 تبحیط تبثف  ٚزضرٝ

ضاٞىبضٞب
 اؾتفبز ٜاظ زا٘ف

تٟسیسٞب
 ترطیت  ٚاظ ثیٗ

وبضایی وب٘بَٞب  ٚرٛی ٞبی

حطاضت ضٚظا٘ ٝثط

ػّٕی ٔٙبؾت رٟت

ضفتٗ ثبغٟب  ٚاضاضی

ذیبثبٟ٘ب زض زفغ آثٟبی ؾغحی

ضٚی ؾبذت ٔزٕٛػٝ

ثطذٛضز ثب ٔكىالت

وكبٚضظی

ؾبظٞ ٜبی ػٕٔٛی

الّیٕی

 ػسْ تٛرٔ ٝسیطاٖ ثٔ ٝعیت
ٞب  ٚوبضایی تٛؾؼ ٝقٟطی
ٔجتٙی ثط ِٔٛفٞ ٝبی ٔحیظ
ظیؿت پبیساض

ٌ ؿؿتٍی ثبفت ٞبی فیعیىی

ٚ رٛز اؾتؼسازٞبی
عجیؼی
 تبحیط پصیطی الّیٓ
ٔؿبػس ثط ضٚی اضظـ

٘ؿجت ثٛ٘ ٝع الّیٓ ٔٙغمٝ

أالن

تىِٛٛٙغیىی  ٚؾرت افعاضی

ث ٝتٛؾؼ ٝظٔیٗ ٞبی

 أىب٘بت ٔحسٚز اظ ٘ظط

 آیٙسٍ٘ ٜطی رٌّٛیطی اظ

 ا٘تربة  ٚرٟت زٞی
قٟطی ٔتٙبؾت ثب

آِٛزٌی ٛٞای قٟطی ٚ

پیف ثیٙی ٞبی رٛی

ثٟساقت ٔحیظ

ٔیعاٖ زٔب  ٚتجریط

ٔ سیطیت ضؼیف زِٚتی  ٚػسْ
ت ٛر ٕٝٞ ٝرب٘ج ٝثٔ ٝؿبئُ
الّیٕی
ٔ كبضوت ا٘سن ٙٔ ٚفؼُ ٔطزْ

ٚ رٛز اضاضی ثبغی زض
پیطأ ٖٛقٟط

ٚ رٛز ثط٘بٔٞ ٝب ٚ
عطح ٞب رٟت

زض عطح ٞبی تٛؾؼ ٝقٟطی

افعایف ؾغٛح ٚ

٘ ظٓ  ٚتطتیت ثٙبٞب ٘ؿجت ثٝ
یىسیٍط  ٚزض ضاثغ ٝثب تأحیط
پصیطی اظ ػٙبنط الّیٕی

 تٛؾؼ ٝقٟطی ثس ٖٚثط٘بٔٝ

 اؾتفبز ٜاظ ٘یطٞٚبی
ٔترهم ٚوبضآٔس
زض ثحج ٔحیظ
ظیؿت
 اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ

٘ ؿجت وٓ ٚؾؼت
فضبی ؾجع قٟطی ثٝ
ٔؿبحت قٟطؾتبٖ
 ػسْ ٚرٛز ٔسیطیت
یىپبضچٔ ٝحیظ
ظیؿتی  ٚالّیٕی ثب

عجیؼی ِٔٛس زض قٟط

ثط٘بٔٞ ٝبی ؾبذت ٚ

 ثبال ثطزٖ ویفیت آة،

ؾبظ حٛاقی زض ؾغح

ظٔیٗ  ٚاوِٛٛغی
 ا٘تربة  ٚرٟت
زٞی ث ٝتٛؾؼ ٝظٔیٗ

قٟط ایالْ

ٌ ؿتطـ افمی قٟط
8 ثبال ثٛزٖ ؾغح

ٞبی قٟطی ٔتٙبؾت

آثٟبی ظیطظٔیٙی زض

ثب پیف ثیٙی ٞبی

ٔٙبعك رٛٙثی قٟط

ضٚظا٘ٞ ٚ ٝفتٍی زٔب
 ٚثبضـ

ٚ رٛز ثط٘بٔٝی

 ػسْ تٛر ٝثٝ

ٌؿتطـ قٟطٞب ٚ
پیف ثیٙی ثط٘بٔٞ ٝبی

ؾطا٘ٞ ٝبی فضبی

چٟبضْ تٛؾؼ ٝوكٛض

ربٔغ ٔحیظ ظیؿت

ؾجع قٟطی

ث ٝػٛٙاٖ ؾٙس چكٓ

قٟط زض ؾغح والٖ

 تٟی٘ ٝمك ٝالّیٕی
ثطای اضاضی حبقیٝ

ا٘ساظ ثیؿت ؾبِٝ
وكٛض رٟت ٘یُ ثٝ

 تساذُ ظٔیٗ قٟطی
ثب ظٔیٗ ٞبی
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ؾیالثٟب
 ػسْ ت ٛر ٝثٔ ٝؿبئُ الّیٕی
زض پطٚغٞ ٜبی تٛؾؼ ٝقٟطی
ٚ رٛز ٔطوع ػظیٓ زفٗ ظثبِٝ
ٞب زض رٛٙة قٟط
ٔ ىبٖ یبثی ٘بٔٙبؾت ٔ ٚغّٛة
ؾبظٞ ٜب ٘ؿجت ث ٝؾٙزف ٘ٛع
الّیٓ قٟط ایالْ

قٟط ایالْ
 تٛر ٝث ٝایزبز ٚ
وبقت زضذتبٖ
ٔرتّف زض زأٞ ٝٙبی
قیجساض
 زض ٘ظط ٌطفتٗ حٛظٜ
٘فٛش
 پتب٘ؿیُ ٞبی عجیؼی

اٞـساف تٛؾـؼٝ

وكبٚضظی  ٚثبغی

پبیساض

 ؾطظ٘سٌی اوٛؾیؿتٓ
 ثٟساقت ٔحیظ

 حبوٓ ثٛزٖ تفىّطات
ٔسیطیت پؿٕب٘سٞب ٚ
ظثبِٞ ٝب  ٚثبظیبفت
آ٘ی

فٛق اِؼبز ٜثطای
تٛؾؼ ٝقٟطی

ظیؿت پبیساض .فطنت ٞبی ٔجتٙی ثط قبذم ٞبی ظیؿت ٔحیغی ػجبضتٙس اظ  :تٟسیس ٞبی ٔجتٙی ثط قبذم ٞبی
ظیؿت ٔحیغی ػجبضتٙس اظ:
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ٔبظ٘سضاٖ) .تٟطأٖ :طوع تحمیمبت ؾبذتٕبٖ ٔ ٚؿىٗ.

ّٔىی ،ؾؼیس( ،)1390ؾٙزف تٛؾؼ ٝپبیساض زض ٘ٛاحی قٟطی ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیهٞبی ثط٘بٔٝضیعی (ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضزی:
قٟط ایالْ)ٔ ،زّ ٝرغطافیب  ٚتٛؾؼ ،ٝقٕبض ، 21 ٜنم .136-117
Baer HA, Singer M (2018) The anthropology of climate change: an integrated critical perspective.
Routledge, London.
Ballew, M. T., Leiserowitz, A., Roser-Renouf, C., Rosenthal, S. A., Kotcher, J. E., Marlon, J. R., ...
& Maibach, E. W. (2019). Climate change in the American mind: Data, tools, and trends.
Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 61(3), 4-18.

1041  تابستاى، شواره سوم، سال دوازدهن، فصلناهه علوی – پژوهشی جغرافیا و برناههریسی هنطقهای128
Banchero, P., Rector, T. A., & VanBallenberghe, J. (2020). Best practices in climate change
communication as applied to an informal education documentary about Alaska. Journal of Geoscience
Education, 1-12.
Bolsen, T., & Shapiro, M. A. (2018). The US news media, polarization on climate change, and
pathways to effective communication. Environmental Communication, 12(2), 149-163.
Brace C, Geoghegan H. Human geographies of climate change: landscape, temporality, and lay
knowledges. Progress Human Geogr. 2011;35(3):284–302.
Fiske A, Kitayama S, Markus HR, Nisbett RE.(1998) The cultural matrix of social psychology. In:
Gilbert D, Fiske S, Lindzey G, editorsThe handbook of social psychology. 4. San Francisco: McGrawHill;. pp. 915–981.
Geoghegan H, Leyson C. On climate change and cultural geography: farming on the Lizard
Peninsula, Cornwall, UK. Climatic Change. 2012;113(1):55–66.
Goldman MJ, Turner MD, Daly M (2018) A critical political ecology of human dimensions of
climate change: epistemology, ontology, and ethics. Wiley Interdiscip Rev: Climate Change 9(4): 526.
Hulme M (2008) Geographical work at the boundaries of climate change. Trans Inst Br Geogr
33:5–11.
Hulme M (2016) Weathered: cultures of climate. Sage, London.
Markus HR, Kitayama S. Culture, self, and the reality of the social. Psychol Inq. 2003;14(3):277–
283.
Munshi, D., Kurian, P., Cretney, R., Morrison, S. L., & Kathlene, L. (2020). Centering culture in
public engagement on climate change. Environmental Communication, 14(5), 573-581.
Nash, N., Whitmarsh, L., Capstick, S., Gouveia, V., Araújo, R. D. C. R., Dos Santos, M., ... &
Wang, X. (2020). Local climate change cultures: climate-relevant discursive practices in three
emerging economies. Climatic change, 163(1), 63-82.
Shweder, Richard (1991). Thinking Through Cultures. Cambridge: Harvard University Press.
Workman, A., Blashki, G., Bowen, K. J., Karoly, D. J., & Wiseman, J. (2018). The political
economy of health co-benefits: embedding health in the climate change agenda. International journal
of environmental research and public health, 15(4), 674.

