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 طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایراندانشکده منابع گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، ، دانشجوی دکتری آبخیزداری
 

 چکیده
که جز های خشک و نیمه خشک که کشور ما نیز باشد. اقلیمهای قرن حاضر و آینده مینگرانیترین ترین و پیچیدهتغییرات اقلیمی یکی از مهم

ذینفعان جوامع روستایی به منابع طبیعی و تولیدات کشاورزی موجب معیشتی وابستگی دارند. به تغییرات اقلیمی حساسیت بیشتری  آن است،

ا توجه به اثرات انسانی پدیده تغییر اقلیم ضرورت دارد در ب .یابدبه میزان بیشتری نمود  تغییرات اقلیمیشده است که آثار زیان بار ناشی از 

های جوامع روستایی، اتخاذ استراتژینفعان ذیشناسایی توان سازگاری  پرداخته شود. یتحقیقات به تحلیل اثرات این پدیده نیز از نگاه انسان

در این راستا هدف کلی پژوهش حاضر بررسی ظرفیت  سازد.های ناشی از تغییرات اقلیمی را میسر میمدیریتی متناسب جهت کاهش آسیب

سنجش شد. بدین منظور در این تحقیق پنج مولفه باسازگاری جامعه روستایی برفی در شهرستان قصرشیرین نسبت به تغییرات اقلیمی می

بررسی و انتخاب گردید. سپس با استفادی از آزمون تی  شامل اقتصاد، اجتماعی، زیرساخت، دانش فردی و دولتسازگاری به تغییراقلیم ظرفیت

سازگاری جامعه هدف در روستای برفی بررسی شد. های فوق الذکر بر ظرفیتری هر یک از مولفهی و آزمون فریدمن میزان تاثیرگذاتک نمونه ا

-باشد که این باعث کاهش ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و دانش فردی دارای ظرفیت سازگاری پایینی میمولفهنتایج پژوهش نشان داد که 

 شود.پذیری جامعه مورد بررسی میسازگاری و در نتیجه آسیب
 SPSS ، ذینفعان روستایی، ی، ظرفیت سازگارتغییراقلیم کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1
توان تغییر باشد. این پدیده را میهای قرن حاضر و آینده مینگرانیترین ترین و پیچیدهتغییرات اقلیمی یکی از مهم

دارد به های خشک و نیمه خشک که کشور ما نیز در گروه آنها قرار در آب و هوا و تاثیرات آن بر محیط طبیعی تعریف کرد، اقلیم

های مستمر در ایران و اثرات وقوع خشکسالی(. 4931)خالدی و همکاران، دارند پذیری بیشتری اند و آسیبتغییرات اقلیمی حساس

اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن بر مناطق شهری و روستایی یکسان نیست. وابستگی معیشتی ساکنان مناطق روستایی به 

منابع طبیعی و تولیدات کشاورزی موجب شده است که آثار زیان بار ناشی از خشکسالی در مناطق روستایی به میزان بیشتری نمود 

به اثرات انسانی پدیده تغییر اقلیم از جمله اثرات اجتماعی، فرهنگی، روانی، اقتصادی و با توجه  (.4931لیمانی و همکاران، )س یابد

زیرساختی ضرورت دارد در تحقیقات به تحلیل اثرات این پدیده نیز از نگاه انسانی و محیطی پرداخته شود. یکی از مفاهیمی که در 

پذیری است. یکی از تعاریف مورد توافق بسیاری از محیطی مطرح شده است مفهوم آسیب-ی انسانیهاپاردایم پایداری سیستم

بینی، مقابله و ها برای پیشهای یک فرد یا یک جامعه، از لحاظ توانایی آنپذیری خصوصیات و ویژگیمحققان، این است که آسیب

 ;4331 و همکاران، Blaikie) شودتوسط عوامل متعددی تعیین میها باشد. این ویژگیمقاومت در مقابل مخاطرات طبیعی می

Paavola ،8002). 
ها در برابر بالیای پذیری آنمعتقدند، مردم دارای توان سازگاری متفاوتی در برابر بالیای طبیعی هستند و میزان آسیب محققان

دیدگاه پژوهشگران نسبت که با انتشار آن، سال قبل به اوج خود رسید. بطوری 05طبیعی یکسان نیست. این باور، با انتشار کتاب صعود از آشز در 
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پذیری مردم در برابر بالیای طبیعی تکامل پیدا کرد. در واقع، به مرور و با گذشت زمان محققان دریافتند، هنگام بروز ی آسیبهبه میزان و نحو
توان توانایی آنان را نیز ها، میبالیای طبیعی نباید مردم را به صورت قربانیان بی دفاع دید. بلکه، ضمن توجه به میزان سازگاری فعلی در آن

های افزایش سازگاری در جوامع محلی، استفاده درست از منابع چنین، آنان پی بردند که یکی از راهها افزایش داد. همبا این بحران ابلهجهت مق
 .( Woodrow ،9191 و Anderson) استهای بالقوه در میان آنان موجود و فرصت

سازگاری به به طور کلی، ظرفیت کند.سازگاری توانایی یک سیستم را برای از عهده برآمدن با حد اقلیم توصیف میظرفیت

،  Tolو  Yohe) منابع بستگی دارد ها، توانمندی نهادی و توزیعاطالعات، انواع زیرساخت آوری وتغییرات اقلیم به منابع فیزیکی، دسترسی به فن

باشد. با توجه به اینکه معیشت اصلی نسبت به تغییر اقلیم جهانی بسیار حائز اهمیت میبررسی ساز و کارهای سازگاری  .(2552

ساکنان مناطق کشاورزی بوده و وابسته به منابع طبیعی است، در صورت کاهش درآمد، افزایش فقر و سختی معیشتی فشار بر 

تر باشد، تر و متنوعای قویقدرت اقتصادی منطقه ها ومنابع طبیعی و مراتع بیشترخواهد شد. قابل ذکر است که هرچه زیرساخت

پذیری آن منطقه نسبت به تغییرات سوء احتمالی کمتر و توان سازگاری آن بیشتر خواهد بود. ظرفیت سازگاری، موفقیت آسیب

های انسان مهای آب و هوایی اشاره دارد. سازگاری نیز به عنوان تعدیل در سیستبالقوه یک سیستم برای پاسخگویی به محرک

نژاد و علیجانی، شود )اسمعیلزیست محیط در پاسخ به مشاهدات و یا انتظار تغییر در پاسخ به محرکهای آب و هوایی تعریف می

پذیری به آن یکی از معضالت جهانی به خصوص برای مناطق خشک و نیمه خشک تبدیل امروزه تغییرات اقلیمی و آسیب (.4931

-سازگاری ذینفعان جامعه روستایی در مواجهه با تغییرات اقلیمی میبررسی میزان ظرفیتاین پژوهش به  هدف بنابراین .شده است

  اشاره می شود : تحقیقات انجام شده در این زمینهای از ادامه به پاره ، درباشد

-آسیب شاخص روش پذیری جمعیت به تغییرات آب و هوایی را در نپال را باتحقیقی درباره ارزیابی فضایی آسیبدر 

پذیری سازگاری بزرگترین علت آسیبکه کمبود ظرفیت نتایج حاکی از آن بود .مورد بررسی قرار گرفت( CVI) هوایی و آب پذیری

بندی تر به منظور اولویتای برای ارزیابی دقیقجمعیت به تغییرات آب و هوایی در نپال است همینطور انتخاب متغیرهای منطقه

سلیمانی و  .(Pricope  ،8042و Mainali ) سازگاری فراتر از سلسله مراتب تقسیمات کشوری مورد نیاز استظرفیتهای استراتژی

گاه های روستایی شهرستان روانسر در مواجهه با خشکسالی را بر تحلیل فضایی ظرفیت سازگاری سکونت همکاران در پژوهش خود

. به قرار دادندبررسی  TOPSISبا استفاده از روش تی تک نمونه ای یک طرفه و  را اساس پنج شاخص موثر در در ظرفیت سازگاری

)سلیمانی و همکاران،  ا داشتندهای حسن آباد و زالوب بیشترین ظرفیت سازگاری راین نتیجه رسیدند که مناطق روستایی دهستان

4931.) 
 

 هامواد و روش-2

 منطقه مورد مطالعه -2-1

 91درجه و  11در غرب ایران است. این شهر بین طول جغرافیایی  کرمانشاهاستان  یکی از شهرهای قصر شیرین

شهرستان قصرشیرین از . باشد متر می 999دقیقه شمالی قرار دارد که ارتفاع آن از سطح دریا  94درجه و  91دقیقه شرقی و عرض 

. که این شود ذهاب و گیالنغرب محدود میهای سرپل  شمال و غرب به کشور عراق از جنوب به استان ایالم از شرق به شهرستان

در این شهرستان  آباد دهستان فتح در برفی کوشکریروستای  .باشدبندی سلیانینوف دارای اقلیم خشک میمنطقه بر اساس طبقه

 برای انجام پژوهش حاضر به صورت تصادفی انتخاب گردیده است. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%AA%D8%AD%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86)
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 منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 انجام پژوهش روش -2-2
سازگاری از ابزار پرسشنامه ظرفیتروش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. در این تحقیق جهت سنجش میزان 

باشد و بر مبنای طیف لیکرت پاسخ داده استفاده گردید که شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیرساخت، دانش فردی و دولت می

های تحقیقی قابل دسترس و ای و بررسی اجمالی گزارشانجام مطالعات کتابخانه. برای تهیه و طراحی پرسشنامه، بعد از شده است

 تحقیقات میدانی چارچوب مفهومی تحقیق شکل گرفت و متعاقبا سواالت الزم برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه طراحی گردید. 

است، که فعالیت کشاورزی به ی جامعه محلی روستای برفی گوشکری بوده در این پژوهش جامعه آماری در برگیرنده

های در بین افراد روستای برفی گوشکری توزیع گردید در این شود. بنابراین پرسشنامهها قلمداد میعنوان معیشت اصلی آن

 ها وارد نرم افزار آماریهای جمع آوری شده با استفاده از پرسشنامه، دادهنفر تعیین گردید. و برای تحلیل داده 83پژوهش تعداد 

SPSS های شده ابتدا روایی پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه کرده و سپس برای انجام محاسبات آماری از آزمون

 توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. 

 و بحث نتایج -3
وجود  و  درونی سواالتباالی آلفای کرونباخ حاکی از همبستگی  دارمقبوده است.  29/0برابر با مقدار آلفای کرونباخ 

درصد افراد جامعه  1/14بیانگر آن است که  گوشکری برفیهای روستای نتایج مستخرج از پرسشنامه. باشدمیواریانس مشترک باال 

 درصد دیپلم و 2/80دیپلم و زیر درصد 4/18 سواد ودرصد این افراد بی2/49درصد را زنان تشکیل داده  1/12آماری را مردان و 

 (. 4است جدول)بوده لیسانس درصد افراد 1/9

 گوشکری مشخصات کلی جامعه مورد برسی روستای برفی(  1جدول )

هاویژگی درصد  مولفه 

1/12  جنسیت زن 
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1/14  مرد 

 

31/12  

49/81  

23/1  

80کمتر از   

80-10  

1-10  

10-20  

20بیشتر از   

 

 

 سن

2/49  

4/18  

2/80  
1/9  

 بی سواد

 کمتر از دیپلم

 دیپلم 
 لیسانس

 

 تحصیالت
 

 

-های انجام شده توزیع میانگین متغیرهای مرتبط با ظرفیت سازگاری با کمک آزمون تی تک نمونهبا توجه به بررسی

-ها، تنها عامل دانش فردی با میانگین متوسط تفاوتی ندارد و به عبارت دیگر در حد متوسط میکه از بین مولفه ،ای مشخص شد

توان استنباط نمود و می ،گردددار و فرض صفر مبنی بر یکسان بودن توزیع رد میها آزمون معنیسایر مولفهلیکن در مورد باشد. 

مثبت اقتصاد و اجتماعی های که مقدار میانگین متفاوت از مقدار متوسط است. با توجه به حدود پایین و باال که هردو برای مولفه

د بیشتر از متوسط است ولی در یک درصد خطای نوع اول در حبا در نظر گرفتن توان بیان داشت که توزیع آماری هستند می

 (.8)جدول  باشدهای دیگر کمتر از متوسط میرابطه با مولفه

 نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای تحلیل ظرفیت سازگاری و مولفه های آن در بین ذینفعان روستای برفی( 2جدول )

 3ارزش تی= 

نتیجه 

 آماری

تفاوت اطمینان در سطح 

 درصد59

سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی

خطای  تیآماره 

 استاندارد

انحراف 

 معیار

 مولفه میانگین

 حدپایین حدباال

18/0 پذیرش  41/0  00/0  82 14/1  11/0  91/0  83/9  اقتصاد 

23/0 پذیرش  90/0  00/0  82 11/1  44/0  19/0  11/9  اجتماعی 

-12/0 پذیرش  12/0-  04/0  82 84/8-  40/0  11/0  28/8  زیرساخت 

83/0 رد  08/0-  03/0  82 21/4  02/0  18/0  49/9  فردیدانش 

-80/0 پذیرش  21/0-  004/0  82 12/9-  49/0  28/0  14/8  دولت 

 

که متغیرهای ظرفیت سازگاری در حد مطلوبی ارزیابی شده است. دهد بررسی نتایج مستخرج از پرسشنامه نشان می

ترین ارزش و مولفه دولت با مقدار دب 11/9دهد که مولفه اجتماعی با مقدار میانگین های بدست آمده نشان میبررسی میانگین

دهد که مولفه اجتماعی در رتبه اول و در این راستا نتایج آزمون فریدمن هم نشان می ترین ارزش را داشته است.به 14/8میانگین 

-ظرفیت .است 004/0با مقدار برابر حاصل از آزمون فریدمن معناداری بدست آمده مولفه اقتصاد در رتبه دوم قرار دارد. سطح 

میانگین  باشد.فردی و دولت میسازگاری در برابر تهدیدات آب و هوایی متاثر از مولفه های اقتصاد، اجتماعی، زیرساخت، دانش

 (.9)جدول  باشدتر می( باال9ظرفیت سازگاری )عدد نه مطلوب با مقدار نسبت به میافردی های اقتصاد، اجتماعی و دانشمولفه
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 تحلیل وضعیت متغیرهای ظرفیت سازگاری بر اساس آزمون فریدمن( 3)جدول 

خطای  فریدمن رتبه

 استاندار

 مولفه تعداد میانگین انحراف معیار

 اقتصاد 83 83/9 91/0 01/0 18/9 8

 اجتماعی 83 11/9 19/0 44/0 83/1 4

 زیرساخت 83 28/8 11/0 40/0 00/8 1

 فردیدانش 83 49/9 18/0 22/0 48/9 9

 دولت 83 14/8 28/0 49/0 32/4 1

 تعداد مشاهدات    83  

 مقدار کای اسکوئر    11/12  

 درجه آزادی    1  

 سطح معناداری    004/0  

 

 نتیجه گیری-4

-انسان جمعیت بر هستند، متغیر بسیار که اینبا وجود  شدید، رویدادهای توزیع و بارش تغییرات گرمایشی، الگوهای

استفاده  غالب شکل عنوان به کشاورزی .(8044و همکاران،   Caesar)گذاردمی تاثیر جهان سطح در آن با مرتبط زیستمحیط و ها

 تریناصلی است. همچنین توسعه حال در کشورهای در روستائی میلیارد 1/8 از بیش برای معیشت اصلی منبع زمین، از جهانی

 آب تغییرات به کشاورزی .کندمی کمک هاآن داخلی ناخالص تولید به شدت به و است توسعه حال در کشورهای بیشتر در اقتصاد

 اکثریت برای پذیر در برابر خطرات و اثرات تنوع و تغییرات اقلیمی است. بنابراین،های آسیباز بخش است و یکی حساس هوایی و

 ایجاد را خطراتی تغییرات اقلیمی، از ناشی حدی حوادث است، کشاورزی به ها وابستهآن معیشت عمدتا که روستایی هایخانواده

 دست از .دارد روستایی خانوارهای فیزیکی سرمایه بر منفی تاثیر رات اقلیمیتغیی .بگذارد تأثیر معیشت بر توانندمی که کنندمی

 را سالم غذای به آنها دسترسی و داده قرار تاثیر تحت را روستایی معیشت مالی، سرمایه کاهش با همراه فیزیکی سرمایه دادن

 به را آنها حساسیت و داده کاهش را کشاورز هایخانواده سازگاریظرفیت غذا قیمت و بودن دسترس در تغییر .دهدمی کاهش

-می تأثیر پرورش و آموزش در خانوار هایهزینه بر درآمد کشاورزی دادن دست از همچنین، .دهدمی افزایش خشکسالی تاثیرات

-هدف پژوهش حاضر تعیین وضعیت آسیب. (8042و همکاران،   Keshavarz)گذاردمی تأثیر خانواده جوانان بر ویژه به که گذارد

 سازگاری در مقابله با تغییرات اقلیمی بود.پذیری و ظرفیتپذیری اجتماعات محلی به تغییرات اقلیمی به منظور افزایش تطبیق

با توجه  های شاخص ظرفیت سازگازیمولفهای بر اساس سازگاری پرسشنامهدر این پژوهش برای بررسی میزان ظرفیت

های آماری جوامع از که در روستای برفی گوشکری توزیع گردید. و سپس با استفاده از تحلیل هدف طراحی شد امعهوضعیت ج به

ظرفیت سازگاری در برابر تهدیدات آب و هوایی متاثر از مولفه های اقتصاد، اجتماعی، . ندپذیری بررسی گردیدمیزان آسیب نظر

و  11/9، 83/9فردی به ترتیب برابر با مقدارباشد. میانگین مولفه های اقتصاد، اجتماعی و دانشفردی و دولت میزیرساخت، دانش

، که که باعث محدودیت ظرفیت سازگاری جامعه روستایی مورد بررسی شده است باشدسازگاری میباالتر  از متوسط ظرفیت 49/9

وضعیت  مانند غیراقلیمی مانند موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و عوامل غیراقلیمی عوامل دلیل به اول درجه این امر در

فردی بنابراین ضروری است به ارتقا و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و دانش باشد.ها میخانوادهفردی اقتصاد، اجتماعی و دانش

از های حمایتی در بخش زیرساخت، اقتصادی، اجتماعی و دانش فردی ارائه سیاست همچنین ای بشود.ذینفعان روستای توجه ویژه
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توان می جامعه روستاییفرصت های شغلی جدید در  یجادزایی و ااشتغالبرداران جامعه روستایی و های مرتبط به بهرهسوی سازمان

 های آب و هوایی افزایش داد.را در برابر آسیب جامعه روستاییظرفیت سازگاری  ذینفعان 
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Abstract 

Climate change is one of the most important and complex concerns of the present and future 

centuries. The dry and semi-arid climate of our country, including that, is more sensitive to 

climate change. Livelihood dependency of rural communities on natural resources and 

agricultural production has caused more damage caused by climate change. According to the 

humanitarian impact of climate change research is needed to analyze the effects of this 

phenomenon be addressed from a human. Recognizing the ability of rural stakeholders to adapt 
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to the need to adopt appropriate management strategies to reduce the damage caused by climate 

change. In this regard, the overall objective of the present study is to investigate the capacity of 

the snowy rural community in Ghasr-e-Shirin toward climate change. To this end, in this 

research, five components of measuring adaptability capacity to change, including economy, 

social, infrastructure, individual knowledge and government, were selected and selected. Then, 

using one-sample t-test and Friedman test, the effect of each of the above components on the 

target community's adaptive capacity in snowy village was investigated. Then, using one-sample 

t-test and Friedman test, the effect of each of the above components on the target community's 

adaptive capacity in snowy village was investigated. 
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