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 چکیده

ساکن هستند وحوزهجوامع روستایی در  س های آبخیز  شرایط اقلیمی و بر ا صی که هر زمیناس  ها آناز ، آبخیز دارد ۀحوزشناسی خا
ستفادبرای زندگی خود  شینان و معیشت آنخطری غیر از خطرات معمول اقلیمی گریبانامروزه کنند. میمفید  ۀا ست ا هاگیر آبخیز ن

سانیفعالیتناشی از  و آن هم تغییرات اقلیمی صل از سوختن  ،های ان ست. بر سوختبه عبارت دیگر گرمایش جهانی حا سیلی ا های ف

ستفاده از  ساس در این پژوهش با ا شده درشاخصاین ا صادی به  ۀسرمایپنج  های تعریف  سانی و اقت طبیعی، اجتماعی، فیزیکی، ان
سی مقادیر  سبت به ثر ؤم ۀسرمایپنج برر شینان ن سازگاری آبخیزن ستای تغییر اقلیم در  ۀپدیددر میزان ظرفیت  حاجی آباد، سه رو

شنگ  سور و نوده پ ست. در این مطالعه با توجه به همگنی اقلیمی در گی شده ا ستان گناباد پرداخته  ستا 3شهر شک  رو در اقلیم خ

ست. در این پژوهش ابتدا  شده ا ستان گناباد انتخاب  ساس شهر صاحبهو های پنچ گانه شاخصنامه میزان هر یک از پرسشبر ا  هایم
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سانی، فیزیکی، طبیعی و اقتصادی بیشترین  شینان ثیر أتاجتماعی، ان دارند لذا بهتر است که برای را در میزان ظرفیت سازگاری آبخیزن
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 مقدمه. 1
روساااتایی  سااااکنانمحیط طبیعی همواره بر زندگی 

به صورتی که این افراد زندگی خود را  ،گذاشته استتأثیر 

اند و به این ترتیب، زمان با عوامل طبیعی ساااازگار کرده

زندگی، شاااکل کلی روساااتاها و بافت مساااکونی مرد  

روسااتایی در طول زمان بیشااترین هماهنگی را با طبیعت 

جوامع محلی روساااتایی و عشاااایری در همۀ پیدا کرد. 

های آبخیز بر حوزههای آبخیز طبیعی ساکن هستند. حوزه

ای اساس شرایط اقلیمی و زمین شناسی خود، شرایط ویژه

شینان فراهم  سکونت آبخیزن حوزۀ کننند و هر میرا برای 

ساکنان  صی را در اختیار  صوالت و تولیدات خا آبخیز مح

حتی چند ده فاصااالۀ دهد. به طوری که در میخود قرار 

ی تغییر پیدا ای شرایط محیطگونهکیلومتری از یکدیگر به 

سب  شرایط فرهنگی و اجتماعی نیز در تنا ست که  کرده ا

چار تغییر  ند.شااادهبا آن د ید  ا های مف کاربرد عالوه بر 

عی خاااص، ویژه و خطرات طبی هااای آبخیز، وجودحوزه

به فرد هر   هاهای آنویژگیآبخیز نیز از حوزۀ منحصااار 

تواند به صاااورت یک عامل اولیه در روند میسااات که ا

 گذار باشدتأثیر نگی آبخیزنشینان تغییرات اقتصادی و فره

امااا امروزه خطری غیر از خطرات معمول اقلیمی [، 26]

شت آنگریبان شینان و معی ست و آن هم ا هاگیر آبخیز ن

های انساااانی به عبارت فعالیتناشااای از  1تغییرات اقلیمی

های ساااوختحاصااال از ساااوختن  2دیگر گرمایش جهانی

جا که منابع طبیعی موجود این خطر از آنفساایلی اساات. 

اندازد، جوامع وابساااته به این میزمین را به خطر کرۀ در 

تغییرات اقلیمی  [.26] انادازدمیمناابع را هم باه خطر 

مد رآکه دارد بر اقشااار یااعیف و کم دتأثیری بیشااترین 

برداری انساااان از بهرهبا توجه به افزایش  جامعه اسااات.

عت در  ههطبی یک طرف و د مل تأثیر های اخیر از  عوا
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عنوان یک به آبخیزحوزۀ و ثبات  پایداریسااابب تغییر در 

در این صورت منابع  [.14] اکوسیستم طبیعی شده است

ترین منابع تولیدات اصلیآبخیز که حوزۀ آبی و خاکی یک 

شاورزی جوامع محلی  ستند از دو طرفک سانی  ه شار ان )ف

بر اسااااس و فشاااار اقلیمی( در معرا نابودی هساااتند. 

دانشااامندان مفهومی به نا  ظرفیت  مطالب بیان شاااده،

ها تعریف ساایسااتمرا در میزان سااازگار شاادن  سااازگاری

ها، سااایساااتماند. مفهو  ظرفیت ساااازگاری توانایی کرده

هادها، انساااان م خود در ها و دیگر موجودات برای تنظین

بالقوه فاده از  برابر خطرات  )تغییر اقلیم( از طریق اسااات

یامدهای موجود اساااتفرصااات . [8] ها یا پاساااه به پ

شاااود این مفهو  تعریف دریافت میاین گونه که از همان

یا  علو  محیطیحوزۀ فقط مختص بحا  و تحقیق در 

اجتماعی نیسااات و یک مفهومی اسااات که برای هر نو  

رفیت ساااازگاری ظ تعریف شاااود. تواندسااایساااتمی می

های تنشنساابت به  اکولوژیک -های اجتماعی ساایسااتم

کاهش  محیطی از فاهیم مهم در  له م یبجم های آسااا

های طبیعی نساابت به احتمالی اساات. اگرچه ساایسااتم

به صاااورت خودکار پدیده های اقلیمی نظیر تغییر اقلیم 

اصااالی ساااازگار کردن مسااائلۀ شاااوند اما میساااازگار 

ستم ستسی سبت به این پدیده ا چرا که ، های اجتماعی ن

ستم سی ست که  های اجتماعی،در  سان ا صلی ان صر ا عن

شرایط مختلف، واکنش های  توانمی شمند در  به طور هو

 محققانها، پژوهشدر بسااایاری از متفاوتی را اتخاذ کند. 

مل  گاری در بین مؤثر به بررسااای عوا یت سااااز بر ظرف

ستایی  شاورزان رو سایی این داختهپرک شنا سعی در  اند و 

های مختلفی ی از راهظرفیت ساااازگاراند. داشاااتهعوامل 

مهم در بررسی آن این است نکتۀ ولی [ 9] شودبررسی می

ستم و  سی سازگاری یک  توانایی غلبه محدودۀ که ظرفیت 

شد و به آن نمی صادی محدودۀ تواند ثابت با متغیرهای اقت

هایی رو به رو قطعیتاجتماعی مربوط اسااات و با عد   –

1 Climate Changes 
2 Global Warming 
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چنین منابع طبیعی موجود در هر منطقه هم [.23] اساات

گذاری شاادیدی تأثیرنیز بر ظرفیت سااازگاری آن منطقه 

های فنی تجربه و ظرفیتپژوهشااگران دریافتند که  دارند.

کشاااورزان ارتباط مسااتقیمی با میزان ظرفیت سااازگاری 

که  ها داردآن جانبی و طوالنیبه طوری  مدت خطرات 

ها از این پدیده مؤثر اساات و تغییرات اقلیمی در درک آن

 دهندرای سااازگاری از خود نشااان میظرفیت باالیی را ب

محققین متعااددی در این زمینااه بااه تحقیقااات  .[20]

، 5، 1] توان بهاند که از آن جمله میارزشاامندی پرداخته

در شااارایطی که هدف، رفاه  اشااااره کرد. [21و  18، 15

انسااان و نگهداری یا بهبود کیفیت محیط زیساات باشااد، 

ارزیابی عملکرد سیستم، بایستی بر اساس مفهو  معیشت 

ماعی، اقتصاااادی و  عاد اجت باشاااد. این مفهو  اب یدار  پا

گیرد. چهارچوب معیشت پایدار پنج میاکولوژیکی را در بر 

های کند: سرمایهتعریف می نظورمنو  سرمایه را برای این 

)اقتصاااادی(، اجتماعی،  )زیرسااااختی(، اعتباری فیزیکی

طبیعی و انسااانی. پژوهشااگران سااعی دارند که اصااول 

 ها ودساات آورند تا شاااخصهساانجش هر ساارمایه را ب

سرمایه انتخاب می ساس متغیرهایی که برای هر  شود بر ا

ها و عمده شاااخص [.3]یک سااری اصااول ثابت باشااد 

متغیرهای اقتصاااادی و اجتماعی، منابع طبیعی و عوامل 

سااارمایه  پنجفیزیکی روساااتایی در الگویی به نا  الگوی 

، ، اجتماعیطبیعیساارمایۀ پنج تأثیر شااده اساات. تعریف

در ارتقاء ظرفیت سااازگاری   و اقتصااادی انسااانی ،فیزیکی

ست که جدیداً یوعی ا شگران  مورد جوامع مو توجه پژوه

شاخص سرمایه،  ست. هرکدا  از این پنج  های قرارگرفته ا

شاخص ها جزئیاتی را خاص خود را دارند و هرکدا  از این 

ستم سی سانی موردتوجه قرار میدرون   دهند که برهای ان

در  .[26] روی ظرفیت سااازگاری جوامع محلی اثر گذارند

کشااور ایران که بیشااتر مساااحت آن، در اقلیم خشااک و 

زیادی را در این مناطق  خشک است و جمعیت نسبتاًنیمه

جای داده،  در یدۀ خود  ندان پد تغییر اقلیم اهمیتی دوچ

 ساااازیهای طرح توانمنداسااااس ارزیابی کند. برپیدا می

کااه زیر نظر  کشاااور ایران در برابر تغییرات آب و هوا

سیون صورت گرفته  کنوان سازمان ملل  تغییر آب و هوای 

سال  سید کربن تا  ست، چنانچه غلظت دی اک دو  2100ا

درجۀ  5/4تا  5/1از  کشاااوربرابر شاااود، متوساااط دمای 

 10گراد افزایش و میانگین بارش کشاااور حدود ساااانتی

میلیمتر( کاهش خواهد یافت. مقدار این  25)حدود  درصد

های فصلویژه برای هب کاهش در مقایسه با ویعیت نرمال

صد نیز پیش 20سرد حتی تا  شواهد بینیدر ست.  شده ا

شور غلبۀ فوق حاکی از  شک بر ک شرایط اقلیمی گر  و خ

بر  [.11] های تاریخی استدورههای آتی نسبت به دههدر 

سیب یوعاتی مثل آ ، پذیریمبنای این گزارش، اهمیت مو

تغییر اقلیم برای و ظرفیت ساااازگاری در برابر  آوریتاب

شن می شور ما بیش از پیش رو ساس در  شود.ک بر این ا

 پنجهای تعریف شده در شاخصاین پژوهش با استفاده از 

سانی صادی سرمایه طبیعی، اجتماعی، فیزیکی، ان به  و اقت

قادیر  یۀ مؤثر پنج بررسااای م ما یت سااار در میزان ظرف

در  تغییر اقلیمپدیدۀ نساابت به  سااازگاری آبخیزنشااینان

 شرق شهرستان گناباد پرداخته شده است.منطقۀ 

 

 روش شناسی. 2

 مورد مطالعهمنطقۀ معرفی  1.2. 
شهرستان محدودۀ مطالعه در این پژوهش  موردمنطقۀ 

مختصات گناباد واقع در استان خراسان ریوی است که در 

 59̊ 31´18˝شمالی و 34̊ 5́ 25˝و 34̊ 59́ 46̋ جغرافیایی

قرار دارد. اقلیم منطقه بر اساااس شاارقی  57˚ 43´17˝و

سرد است. ن اصالح شده دارای اقلیم خشک روش دومارت

شت گناباد شور  عمدتاً به دلیل تبخیر زیاد منابع آب در د

 [.19و  4] باشندمی

در این منطقه که سه روستای حاجی آباد، نوده پشنگ 

و گیسااور قرارگرفته اساات، نزوالت جوی به خصااوص در 

شته سال سالی که در جنوب های گذ شک به دلیل وقو  خ

یوی سان ر شتری  خرا شدت بی ستان گناباد(  شهر شرق  (

ست و تاکنون  شته ا شهود چهرۀ دا سطح منطقه م آن در 

است، باع  گردیده که اقتصاد کشاورزی در بخش زراعت 
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به منابع آب زیر زمینی بوده و کشت دیم  متکی و باغداری

شود. عمالً صادی بی ارزش  از همین رو بخش  از لحاظ اقت

ستاییان از زراعت و باغداری کشت عمدۀ تأمین  در آمد رو

فقر منابع طبیعی باع  گردیده است گیرد. میآبی صورت 

صور قابلیتتا  ستایی را در  صاد رو سرزمین، اقت های این 

یت نماید. مین أتمختلف جهت  های بررسااایمعاش هدا

رو به روسااتاهای این ناحیه روند دهد میجمعیتی نشااان 

نماید. اما طی می را به جز چند روسااتای بزر  کاهشاای

صادی و  سی اقت سبرر شان ۀ مقای یعیت جمعیت ن آن با و

ست  صاد )تولید( و جمعیت برقرار نی داد که تعادلی در اقت

عنوان های مختلف اقتصااااد قطب جمعیتی بهبخشو در 

منطقه  ۀیندآقطب اقتصااادی مطرح نیساات. چشاام انداز 

جمعیت روساااتاهای کوچک و  بیشاااترحاکی از کاهش 

ناپایداری روستاهای بزرگتر است. این بدان معنی است که 

نابع یل م قاط و تحل نابع آن نابودی این ن ید م هد با ت ها 

 .[25و  24] برابر است روستاهای بزرگتر داخلی

 

 مورد مطالعهمنطقۀ موقعیت . 1شکل 

 

 تحقیق. روش 2.2
ظرفیت سااازگاری آبخیز نشااینان شااامل چند مطالعۀ 

ندی  ید مرزب با عه  طال تدا برای شااارو  م مرحله اسااات. اب

ستم اکولوژیک مرتبط با اهداف تحقیق  –های اجتماعی سی

هدف مورد مطالعه اقدا  به جامعۀ انتخاب شود. سپس برای 

های آن گویههای الز  کرد تا به کمک تهیۀ پرساااشااانامه

شود. در این مط سنجیده  سازگاری  العه با توجه به ظرفیت 

 گناباد روستا در اقلیم خشک شهرستان سههمگنی اقلیمی 

ست.  شده ا ستا از لحاظ آب و هوایی در انتخاب  سه رو این 

ما ازگرفتهیک منطقه قرار  ند ا نظر شااارایط اقتصاااادی،  ا

 جمعیتی و فرهنگی در شرایط متفاوتی قرار داشتند.

در ساانجش میزان ظرفیت سااازگاری آبخیزنشااینان، 

عوامل مختلفی دخالت دارند. یکی از این عوامل این اسااات 

سبت به منابع موجود  که حساسیت و توانایی مرد  محلی ن

یعی ها از بالیای طبیعی و غیر طبو سطح آگاهی و درک آن

ست.  خارجی ترین روش برای اهداف مختلف معمولچقدر ا

هدف  پرسااشاانامه اساات که باتهیۀ مطالعات علو  انسااانی 

اولیه نامۀ پرسشابتدا شود. در این پژوهش مطالعه تهیه می
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تهیه شاااد و بعد از بازدیدهای  ی بر منابعبر اسااااس مرور

صالح  سش گویهمیدانی و ا سازگاری در نامۀ ها پر ظرفیت 

یۀ پنج گروه مختلف ) ما ماعی، فیزیکی، سااار طبیعی، اجت

 انسانی و اقتصادی( و در قالب طیف لیکرت تهیه شد.

های روشپایایی این پرسااشاانامه باید از  آزمونبرای 

اولیه و آزمون کرونباخ اساااتفاده کرد. در  آزمونمیدانی و 

شنامه، ابتدا با اولیۀ  آزمونبازدید اول برای  س نفر از  30پر

افراد روستایی به صورت تصادفی در شش روستا مصاحبه 

ها و گویهاولیه بعضااای از  آزمونچنین در این شاااد. هم

شد.  شخص  سازگاری م متغیرهای پنهان مؤثر در ظرفیت 

پایایی پرسااشاانامه در آزمون کرونباخ، اولیۀ در بررساای 

شد که پرسشنامه از پایایی الز  برخوردار نبوده  مشخص 

باخ کمتر از  فای کرون با 5/0)آل لذا  مک گرفتن از (  ک

 پژوهشااگران راهنما، پرسااشاانامه بار دیگر تهیه و مجدداً

نهایی مشخص شد که پرسشنامه  آزمونشد و در  آزمون

ست ستاندارد الز  برخوردار ا شتر از  از ا )آلفای کرونباخ بی

وهشگران (. هم چنین روایی پرسشنامه با همکاری پژ7/0

سوال  46تهیه شده در قالب پرسشنامۀ  .شدتأیید راهنما 

 14های طبیعی، سرمایهسوال آن در گروه  9تهیه شد که 

سرمایۀ سوال در گروه  8اجتماعی، سرمایۀ سوال در گروه 

 9انسانی و سرمایۀ سوال در گروه  6فیزیکی و زیرساختی، 

 اقتصادی قرار گرفت.سرمایۀ سوال در گروه 

این پژوهش با اسااتفاده از جدول کوکران مشااخص در 

شااد که با توجه به تعداد جمعیت روسااتاها بایسااتی که 

شود. لذا در بازدید دو  از مناطق  90حداقل از  سوال  نفر 

نفر از هر  30کویری، با در نظر گرفتن سه روستا، به تعداد 

 روستا برای سنجش ظرفیت سازگاری سوال شد.

طبیعی، اجتماعی، سرمایۀ دی پنج بنرتبهدر انتها برای 

من استفاده شد. دفیزیکی، انسانی و اقتصادی از آزمون فری

های آماری اسااات که برای یکی از آزمون مندآزمون فری

قایسااا به ۀم یانگین رت کاربرد دارد و از نظر م  چند گروه 

یا این گروهها را معلو  میگروه که آ ند  ند از ها میک توان

شند یا  مقیاس در این آزمون باید حداقل  نه؟یک جامعه با

به باشاااد.رت یانس دو  ای  یه وار یدمن برای تجز آزمون فر

بندی به های غیر پارامتری( به روش رتبهطرفه )برای داده

های بندی گروهمیانگین رتبه ۀمقایسرود و نیز برای کار می

از معایب این آزمون این اسااات که  .مختلف کاربرد دارد

ها باید ها باید یکسااان باشااند و نمونهنمونه تعداد افراد در

 .همگی جور شده باشند

نه از نر در این پژوهش برای ورود داده یا به را افزار ها 

Microsoft Excell 2010 های و برای تجزیه و تحلیل داده

 استفاده شد. SPSS 16پرسشنامه از نر  افزار 

 روستا 3و میانگین کل  های داده شده در سه روستای کویریپاسخمیانگین  .1جدول 

 میانگین کل روستاها روستای گیسور روستای نوده پشنگ روستای حاجی آباد نو  سرمایه

 11/3 02/3 22/3 1/3 طبیعی
 39/3 62/2 78/3 78/3 اجتماعی

 14/3 57/3 275/3 83/2 فیزیکی

 26/3 24/2 53/3 4 انسانی

 7/2 7/2 24/2 9/2 اقتصادی
 

دسات آمده ساپس با اساتفاده از سانجش امتیازات به

گیری های مختلف هر گروه، به بررساای و اندازهبرای گویه

ابعاد ظرفیت سااازگاری آبخیزنشااینان نساابت به تغییرات 

 اقلیمی پرداخته شد.

 

 . نتایج3
میانگین میزان منابع مختلف روستای حاجی  (1) نمودار

شان  سانی سرمایۀ دهد. با توجه به این نمودار، میآباد را ن ان

. با توجه به در روسااتای حاجی آباد بیشااترین مقدار را دارد

شد گویه شخص  شنامه م س شده در پر ها و متغیرهای بیان 
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تا از نظر  به که این روسااا با تجر به وجود افراد  یل  ما و ت

نمرۀ مهاجرت نکردن جوانان به شاااهر و ماندن در روساااتا 

باالیی کسب کرده است اما از نظر تمایل به افزایش جمعیت 

تری کسااب نمرۀ پایین مناسااب به علت نداشااتن معیشاات

اجتماعی در پرسشنامه سرمایۀ توجه به متغیرهای  .اندکرده

هنگی در مثل اعتماد، مشارکت، عالقه به محیط روستا، هما

 یکدیگر، نمره باالیی دریافت کرده است.آبۀ رعایت حق 

به  گیری فیزیکی، نتیجهسااارمایۀ های گویهبا توجه 

تای شاااود می لت نبود حاجیکه در روسااا به ع باد  آ

های ارتباطی مناسااب، وجود نداشااتن زمین زیرساااخت

زراعی وسااایع و بزر  به دلیل محدود شااادن ارایااای 

های فرسااایش پذیر و وساایلۀ زمینبهروسااتایی در اطراف 

سب و  شاورزی منا بزر  مالک و همچنین نبود امکانات ک

های آبیاریبه روز نظیر ماشااین آالت جدید کشاااورزی و 

یعیف سنتی سرمایه فیزیکی در حد  ستا از نظر  ، این رو

ن های طبیعی و اقتصادی روستاییاسرمایه شود.میبرآورد 

کمتری نسبت نمرۀ های فیزیکی دارای سرمایهنیز همانند 

چون در این  های اجتماعی و انسااانی هسااتند.ساارمایهبه 

ستا  های اخیر منابع آبی کمی درخشکسالیبا توجه به  رو

صانمیاختیار دارند  شاورزی و دامداری اقت دی توانند که ک

کاهش محصااوالت کشاااورزی و  داشااته باشااند در نتیجه

ود ه طوری که با توجه به کمبدامی را در پی داشته است. ب

صرفه زمین شاورزی به  های زراعی و مرتعی، دامداری و ک

های زمیننیساات و کشاااورزان به صااورت خرده مالکی، 

 کوچکی را در اختیار دارند که کشت و کار صرفه اقتصادی

تا چون در نزدیکیآنبرای  به عالوه این روسااا ندارد.   ها 

ای و ماسههای تپهارایی  ارایی بیابانی قرار دارد و در این

روزۀ  120بادهای وساایلۀ بهشاانی وجود دارد هر ساااله 

گیرد و میسااایساااتان، در معرا گرد و غبار فراوان قرار 

 اندازد.میسالمتی مرد  را به خطر 

مانند ، در روسااتای نوده پشاانگ، (2)با توجه به نمودار 

ستای حاجی آباد سانی سرمایۀ  ،رو شترین مقدار را در ان بی

ها و متغیرهای بیان گویهبین پنج سااارمایه دارد. با توجه به 

شده در پرسشنامه مشخص شد که این روستا از نظر وجود 

افراد با تجربه و تمایل به مهاجرت نکردن جوانان به شااهر و 

باالیی کسااب کرده اساات اما از نظر نمرۀ ماندن در روسااتا 

شتتمایل به افزایش جمعیت به  شتن معی سب علت ندا  منا

اجتماعی در روستای سرمایۀ اند. کردهتری کسب نمرۀ پایین

نوده پشااانگ نیز مانند روساااتای حاجی آباد، با توجه به 

اجتماعی در پرسااشاانامه مثل اعتماد، ساارمایۀ متغیرهای 

مشاارکت، عالقه به محیط روساتا، هماهنگی در رعایت حق 

بۀ  به نمرۀ یکدیگر، آ با توجه  باالیی دریافت کرده اسااات. 

ای که برای روسااتای نوده نتیجهفیزیکی، ساارمایۀ های گویه

شد بیان  شنگ گرفته  سور به میپ ستای گی کند که در رو

های ارتباطی مناساااب، وجود زمین زیرسااااختعلت وجود 

زراعی وسیع و بزر  و همچنین امکانات کشاورزی مناسب 

باالیی نمرۀ جدید کشاااورزی از و به روز نظیر ماشااین آالت 

که این روسااتا به طور اما به دلیل این ،برخوردار بوده اساات

های سنتی آبیاریکند و نمیکامل از آبیاری مکانیزه استفاده 

تا وجود دارد،  تا از نظر نمرۀ هنوز در این روسااا این روسااا

چون فیزیکی از حداکثر نمره کمی کمتر شده است. سرمایۀ 

های اخیر منابع آبی کمی خشکسالیتوجه به  این روستاها با

توانند که کشاورزی و دامداری اقتصادی نمیدر اختیار دارند 

در نتیجه کاهش محصوالت کشاورزی و دامی  ،داشته باشند

را در پی داشته است. پوشش گیاهی و محصوالت کشاورزی 

سمت کشت محصوالت شورپسند نظیر پسته و گیاهان ه ب

سند مرتعی ست و دامدارها هم تمایل دارند متمایل  شورپ ا

این اقدامات، نتیجۀ های خود را به فروش برساااانند. دا که 

کاهش توان  تایی و  یدات و محصاااوالت روسااا کاهش تول

 اقتصادی مرد  روستا است.
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 حاجی آبادسرمایه در سنجش ظرفیت سازگاری روستای  5مقادیر مختلف . 1نمودار 

 
 سرمایه در سنجش ظرفیت سازگاری روستای نوده پشنگ 5مقادیر مختلف  .2نمودار 

 
 سرمایه در سنجش ظرفیت سازگاری روستای گیسور 5مقادیر مختلف  .3نمودار 
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ساارمایۀ  توان نتیجه گرفت که در روسااتای گیسااور،می

سانی کمترین مقدار را در بین پنج سرمایه دارد. با توجه  ان

شخص گویهبه  شنامه م س شده در پر ها و متغیرهای بیان 

ستا از نظر وجود افراد با تجربه شاورزی شد که این رو و  ک

یل ما ندن در  ت ما به شاااهر و  نان  به مهاجرت نکردن جوا

ستا  ست پایینینمرۀ رو سب کرده ا اما از نظر تمایل به  ،ک

نمرۀ مناسااب  افزایش جمعیت به علت نداشااتن معیشاات

اجتماعی در روسااتای ساارمایۀ اند. کردهتری کسااب پایین

به متغیرهای گیساااور با توجه  یۀ ،  ما ماعی در سااار اجت

ستا،  شارکت، عالقه به محیط رو پرسشنامه مثل اعتماد، م

دریافت  پایینینمرۀ آبه یکدیگر، حقهماهنگی در رعایت 

ای نتیجهفیزیکی، سرمایۀ های گویه. با توجه به کرده است

کند که در گرفته شااد بیان میگیسااور که برای روسااتای 

طی های ارتبازیرساااختروسااتای گیسااور به علت وجود 

مناساااب، وجود زمین زراعی وسااایع و بزر  و همچنین 

آالت ماشااینامکانات کشاااورزی مناسااب و به روز نظیر 

سیارنمرۀ جدید کشاورزی از   ،باالیی برخوردار بوده است ب

یل این به دل ما  یاری ا کامل از آب به طور  تا  که این روسااا

های سنتی هنوز در این آبیاریکند و نمیمکانیزه استفاده 

ست ستا از نظر نمرۀ ا وجود دارد، رو فیزیکی سرمایۀ این رو

علت اینکه در  از حداکثر نمره کمی کمتر شاااده اسااات.

بساایار نمرۀ طبیعی و اقتصااادی ساارمایۀ روسااتای گیور 

ست که ست این ا ستا مثل  پایینی گرفته ا چون در این رو

های اخیر منابع خشکسالیبا توجه به  روستای نوده پسنگ

ند  یار دار که کشااااورزی و نمیآبی کمی در اخت ند  توان

در نتیجه کاهش  ،دامداری اقتصاااادی داشاااته باشاااند

محصوالت کشاورزی و دامی را در پی داشته است. پوشش 

شاورزی ب شت محصوالت هگیاهی و محصوالت ک سمت ک

سند مرتعی رفته  شورپ سته و گیاهان  سند نظیر پ شورپ

های خود را به دا ا هم تمایل دارند که اسااات و دامداره

ند.  یدات و نتیجۀ فروش برساااان قدامات، کاهش تول این ا

ستا  صادی مرد  رو ستایی و کاهش توان اقت صوالت رو مح

 است.

تا در پنج  4در نمودار  یانگین از ساااه روسااا مقدار م

صادی در سرمایۀ  سانی و اقت طبیعی، فیزیکی، اجتماعی، ان

شااود. در این نمودار، تما  پنج میکویری مشاااهده ناحیۀ 

در یک مقدار متوساااطی قرار دارند و این  سااارمایه تقریباً

این است که سه روستا در حالت گذار دهندۀ نشان نتیجه 

ستند و این  یو  بیان ه که تغییر و تحوالت در  کندمیمو

کویری در حال اتفاق افتادن اسااات و جهت این منطقۀ 

رای هر سااارمایه متفاوت تغییر و تحوالت در این منطقه ب

، ظرفیت 1396توان گفت که در ساااال میاسااات. پس 

کویری مقدار متوسطی را دارد منطقۀ سازگاری روستاهای 

 های آینده، تغییر کند.سالو ممکن است که این مقدار در 

 

 سرمایه در سنجش ظرفیت سازگاری روستاهای ناحیه کویری 5مقادیر مختلف  .4نمودار 
توان نتیجه گرفت که میاساات و  مقایسااه صااورت گرفته بین مقادیر روساااتاها و کل روساااتاها(، 5)در نمودار 
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روسااتاهای نوده پشاانگ، گیسااور و حاجی آباد تا مقدار 

شود میدر این نمودار مشخص میانگین چقدر تفاوت دارد. 

که سااه روسااتای نوده پشاانگ، حاجی آباد و گیسااور در 

ستا سرمایۀ طبیعی با میانگین سرمایۀ  سه رو طبیعی در 

چنین این نمودار همیکساااانی قرار دارد.  تقریباًدر مقدار 

شان  شنگ و حاجی آباد در مین ستاهای نوده پ دهد که رو

انسااانی از میانگین کلی سااه ساارمایۀ اجتماعی و ساارمایۀ 

از نظر انسجا  و  روستا مقدار بیشتری دارد و این دو روستا

سه با روستای گیسور  سانی، در مقای پایداری اجتماعی و ان

ظر بعد اجتماعی روستای گیسور از ن چون ،تر هستندقوی

با توجه  دارد.از میانگین سه روستا  یکمتر مقدارو انسانی 

ست سرمایه، (5)به نمودار  ستا در سه رو های فیزیکی در 

های اجتماعی اساات و روسااتاهای حاجی ساارمایهبرعکس 

ساارمایۀ آباد و نوده پشاانگ چون از میانگین سااه روسااتا، 

ساختی رو نظر یعنی ازفیزیکی کمتری دارند  ستاهای زیر

نات خیلی کمتری برای  باد امکا نوده پشااانگ و حاجی آ

سور دارند. ستای گی سبت به رو از این  زندگی مرد  خود ن

باد و مینمودار  توان نتیجه گرفت که روساااتای حاجی آ

پایدارتر و  اقتصااادی، معیشااتساارمایۀ  گیسااور از نظر

د اما روساااتای نوده پشااانگ با توجه به ندار تریمطمئن

 میانگین سااه روسااتا، امتیاز کمتری گرفته اساات،از  اینکه

 توان اقتصادی کمتری برای خود دارند. اهالی آنمرد  

 

 کویری ۀناحیسرمایه در سنجش ظرفیت سازگاری  5مقادیر مختلف  ۀمقایس .5نمودار 

 

 موجود در روساااتا از آزمون بندی منابعرتبهبه منظور 

ه من و با توجد. بر اساس آزمون فریگردیدمن استفاده دفری

 کمتر است، 01/0داری در این آزمون که از معنیبه سطح 

های سااارمایهداری بین معنیکه تفاوت  گردید مشاااخص

صادی وجود دارد سانی و اقت  طبیعی، اجتماعی، فیزیکی، ان

های سااارمایهتوان مشاااخص کرد که کدا  یک از میلذا 

موجود بیشااترین اهمیت را در بین سااه روسااتا در میان 

ظرفیت ساااازگاری روساااتاییان دارد و کدا  یک اهمیت 

 کمتری دارد.

منطقۀ شااود که در میمشااخص ( 6)بر اساااس جدول 

ستان گناباد،  شهر های اجتماعی مرد  که سرمایهکویری 

 اجتماعی( و مشااارکترمایۀ ساا)بعد ذهنی  شااامل اعتماد

های سااارمایههم چنین ، اجتماعی(سااارمایۀ )بعد عینی 

های مختلف انساااانی که بیشاااتر مربوط به کمیت گروه

دو  قرار دارد و مرد  برای درجۀ نیز در  ،شاااودمیمربوط 

شار مختلفی از مرد  نیاز  یعیت زندگی خود به اق بهبود و

شتر مربوط به سرمایۀ  دارند. ساختفیزیکی که بی ها و زیر

امکانات مرد  روساااتا اسااات برای مرد  محلی در اولویت 

های اقتصااادی ساارمایهطبیعی و ساارمایۀ سااو  قرار دارد 

ترین رتبه را دارد و این مویاااو  نشاااان پایینکمترین و 
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 وجود دارد. مورد مطالعه کویریمنطقۀ ها در مقادیر پایینی در سرمایهدهد که این نو  می

 کویریمنطقۀ های سه روستا در سرمایهبندی رتبهمن برای بررسی دآزمون فرینتیجۀ  .1جدول 

 اقتصادیسرمایۀ  انسانیسرمایۀ  فیزیکیسرمایۀ  اجتماعیسرمایۀ  طبیعیسرمایۀ  نو  سرمایه

 2 34/3 18/3 6/3 88/2 میانگین

 5 2 3 1 4 بندیرتبه

 90 شوندهتعداد افراد مصاحبه 

 4 درجه آزادی
 844/54 کای مربع

 000/0 سطح معنی داری

 

 گیرینتیجهبحث و . 4
در بررساای ساانجش ظرفیت سااازگاری آبخیزنشااینان 

میزان هر  کویریناحیۀ در سااه روسااتای گردید مشااخص 

اثرگذار بر ظرفیت سااازگاری گانۀ های پنج ساارمایهیک از 

، 14/3، 39/3، 11/3به ترتیب برابر با  در برابر تغییر اقلیم

که یاارورت دارد در نواحی کویری  باشااند.می 7/2، /26

های طبیعی، اقتصاااادی، انساااانی و سااارمایهبرای بهبود 

فیزیکی تالش شاااود چرا که این نواحی با توجه به شاااور 

شت مر خطر  معرا د  درشدن منابع آب زیرزمینی، معی

که مرد  نواحی کویری  به این با توجه  یادی قرار دارد و  ز

استفاده  سنتی های آبیاریسیستمبرای کشاورزی خود از 

کنند بازده آبیاری در این نواحی پایین است و همچنین می

روسااتاهای دیگری که در این ناحیه قرار دارند با توجه به 

ستاهای خشکسالی های پی در پی اقدا  به مهاجرت به رو

اند و این یک کردهبزرگتر این ناحیه و شااهرسااتان گناباد 

 معضل برای روستاهای بزگتر و شهرستان گناباد است.

تواند به میانسااانی ساارمایۀ در روسااتای حاجی آباد 

تواند میقوت در این روستا مطرح شود و نقطۀ عنوان یک 

سازگاری  شود تا در ظرفیت  ستا یک عامل مثبت تلقی  رو

تا را از خطرات حفن کند. اجتماعی در سااارمایۀ  روسااا

باً لت تراکم تقری با ع باد نیز  حاجی آ تای  باالی  روسااا

ارتباطات و پیوندها نسااابت به روساااتاهای دیگر از مقدار 

تواند زمینه سااااز تحرکات میباالیی برخوردار اسااات و 

های سرمایه ا شود.اقتصادی برای پیشرفت و آبادانی روست

فیزیکی روسااتای حاجی آباد از امتیاز و مقدار قابل قبولی 

برخوردار نیست و این مورد از نقاط یعف منابع روستایی 

های ساارمایهشااود و بایسااتی بر روی این میمحسااوب 

ستایی دقت و  شودبرنامهرو چرا که در وقو   ،ریزی جدی 

ساختی نقش های فیزیکی و زیرسرمایههای طبیعی، پدیده

های سااریع و به موقع برای حفن جوامع مهمی در واکنش

های طبیعی و سااارمایهدر روساااتاها،  کند. عموماًمیایفا 

هم دارند و هرگونه اختالل  اقتصاااادی ارتباط تنگاتنگی با

های طبیعی، آشافتگی اقتصاادی در روساتا به سارمایهدر 

توان بیان میشااود میطور که مشاااهده دنبال دارد. همان

ستای حاجی آباد نیز از مقادیر کم  های سرمایهکرد که رو

های طبیعی سیستمطبیعی و اقتصادی برخوردار هستند و 

ستا در برابر تغییر اقلیم،  صادی در این رو سیبو اقت پذیر آ

همچنین در داخل کشور پژوهشگرانی، نشان خواهند داد. 

صوص نقاااش داناااش و بااااور کشااااورزان بابلسااار در خ

ستییااااارات آبتغ سیا های وهوایی را در حمایااااات از 

اد اازگاری در کشااورزی بررسای کردن های آنان یافته .س

وهوا، نشااان داد که میزان دانش در خصااوص تغییرات آب

های باور به وقو  آن و سطح حمایت کشاورزان از سیاست

ازحد متوساااط اسااات. بنابراین، کشااااورزان مقابله، بیش

ناخت خوبی  به وقو  تغییر از تغییر آبشااا ند و  وهوا دار

گاه کشاااااورزان در خصاااوص آب ید ند. د باور دار وهوا 

های مقابله نیز مثبت ارزیابی شد. بر اساس تحلیل سیاست
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به وقو  تغییر  باور  رگرسااایون، متوساااط زمین زراعی و 

ترین عوامل تأثیرگذار بر حمایت کشاورزان از وهوا، مهمآب

 [.17ناخته شدند ]ش های سازگاریسیاست

در روستای نوده پشنگ نیز مانند حاجی آباد، ارتباطات 

شتری دارد و تقریباً ستایی قدرت بی ستاییان از  رو همه رو

ستند.  ستا برخوردار ه صی در رو سجا  خا سرمایۀ یک ان

انسانی این روستا نیز از مقدار قابل توجهی برخوردار است 

ساااتا اثر گذار رفیت ساااازگاری روتواند در تقویت ظمیو 

ش های اجتماعی سرمایهتوان نتیجه گرفت که مید. پس با

سانی روستای نوده پشنگ، جزء نقاط قوت این روستا  و ان

های انسانی و اجتماعی، سرمایهبرعکس  شوند.میمحسوب 

تواند به عنوان یک نمیهای اقتصادی مرد  روستا، سرمایه

عامل مثبت در تقویت ظرفیت سااازگاری محسااوب شااود 

چرا که مقدار آن در بین پنج سرمایه، کمترین مقدار است 

شنگ در برابر تغییر اقلیم،  و در ستای نوده پ این حوزه، رو

شان خواهد داد.  سیب پذیر ن های طبیعی سرمایهخود را آ

ستا از جمله  ست که در مقدسرمایهرو سطی هایی ا ار متو

جزء نقاط  ،هسااتند و اگر که با همین روند ادامه پیدا کند

ساب  ستا به ح های طبیعی این سرمایهآیند. مییعف رو

اما ساکنین  ،که از مقدار خوبی برخوردار استروستا با این

به  ،برداری اقتصاااادی از آن را ندارندبهرهروساااتا توانایی 

و این به همین دلیل اقتصاااد مرد  تضااعیف شااده اساات 

نابع موجود و  یل کمبود آگاهی از م تغییر اقلیم پدیدۀ دل

خوبی  مقدار نساابتاً ازهای فیزیکی روسااتا ساارمایه اساات.

 با روند موجود ادامه پیدا کندچه چنانبرخوردار اسااات و 

تواند به عنوان یک فاکتور مناسب میها( زیرساخت)بهبود 

و مثبت برای تقویت ظرفیت ساااازگاری روساااتای نوده 

تواند میها زیرساختپشنگ به حساب آید. چرا که تقویت 

ها و بالیای طبیعی مختلف را کاهش دهد و پدیدهاثرات 

 مانع بروز وقایع خطرناک شود.

روسااتای گیسااور با توجه به اینکه در یک روند منفی 

 جمعیت برد و معموالًمیدر درون خود به سااار  جمعیتی

تر به زیاد آن به دلیل مهاجرت مرد  روساااتاهای کوچک

ست ستا ا همین روند جمعیتی را پیش  چهچنانو  این رو

های اجتماعی و انسااانی ناهنجاریدچار یک سااری بگیرد 

های مختلف شااااخص. اگرچه در داخل خود خواهد شاااد

ها مقدار جمعیت اساات آنترین انسااانی که مهمساارمایۀ 

 ،برابر تغییرات اقلیمی محافظت کند تواند روسااتا را درمی

سور از این نظر آ ستای گی شان اما رو سیب پذیری باالیی ن

ستای سرمایۀ  .دهدمی سور از دو رو ستای گی اجتماعی رو

حاجی آباد و نوده پشاانگ نیز کمتر اساات و این به دلیل 

شارکت در  ست. با های مربوفعالیتکمبود م ستا ا ط به رو

سانی و هم سرمایۀ که هم توجه به این اجتماعی سرمایۀ ان

ر در یک در مقدار پایینی قرار دارد، این روساااتا از این نظ

شدیدی قرار دارنقطۀ  ساختارهای اجتماعی و یعف  د و 

ستا  سانی در این رو ستا را در برابر نمیان تواند پایداری رو

های طبیعی روستا با سرمایهتغییرات اقلیمی تضمین کند. 

توجه به مقادیر پرسشنامه از میزان خوبی برخوردار نیست 

ستا یک  صادی رو شده که در نظا  اقت و کمبود آن باع  

های ایجاد شاااده نظمیمقداری، بی نظمی ایجاد کند. بی 

ستا نیز به  صادی رو ستم اقت سی سالی بوده و  شک در اثر خ

رو شده است. لذا این دنبال آن با کمی واکنش منفی روبه 

دو سیستم نیز در خطر کاهش میزان منابع و سرمایه روبه 

رو هساااتند و اگر که همین روند ادامه پیدا کند این دو 

نتایج شوند. میسیستم، به نقاط یعفی برای روستا تبدیل 

ند  تغییر دربارۀ تحقیق نقش آگاهی جوامع محلی کوئینزل

یع اصاالی که در اقلیم در افزایش ظرفیت سااازگاری صاانا

معرا این پدیده قرار دارند، نشااان داد که تولیدکنندگان 

آگاهی زیادی درباره تغییر اقلیم دارند و حداقل در سه بعد 

سک و عد  قطعیت،  (1از چهار بعد  مهارت  (2مدیریت ری

سازماندهی، در برنامه پذیری انعطاف (3ریزی، آموزش و باز

ری در بین افراد مختلف، ( تمایل به سازگا4مالی و روانی و 

 [.11] ظرفیت باالیی برای سازگاری دارند

ساس جدول  شخص (، 6)بر ا منطقۀ شود که در میم

ستان گناباد،  شهر های اجتماعی مرد  که سرمایهکویری 

 اجتماعی( و مشااارکتساارمایۀ )بعد ذهنی  شااامل اعتماد

عد عینی  یۀ )ب ما کدیگر، سااار یت حقوق ی عا ماعی(، ر اجت

شاااود در میساااطح آگاهی مرد  از اتفاقات پیرامون خود 
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اجتماعی از سااارمایۀ اول قرار دارد. به عبارت دیگر درجۀ 

تأمین ها، اثرگذاری و قدرت بیشاااتری در سااارمایهدیگر 

های سااارمایههم چنین  ،زندگی مرد  دارداولیۀ شااارایط 

ی مختلف مربوط هاانساااانی که بیشاااتر به کمیت گروه

دو  قرار دارد و مرد  برای بهبود درجۀ شاااود نیز در می

شار مختلفی از مرد  نیاز دارند. یعیت زندگی خود به اق  و

منطقۀ های انساااانی نیز برای مرد  روساااتاهای سااارمایه

با یل وجود افراد  به دل کار جوان و  کویری  به، نیروی  تجر

و آموزش  کردهفعال، جمعیت زیاد و وجود افراد تحصااایل

دهنده از اهمیت باالیی برخودار اسااات و در مصااااحبه و 

سه سش و پا سه  ،پر صورت بودن چنین دادهپا اند که در 

ستاها  شته میافرادی، رو شرفت و ترقی خوبی دا توانند پی

ها دانشهای انسانی به دلیل ایجاد تنوعی از سرمایهباشند. 

مرد  را تواند ظرفیت ساااازگاری میهای مختلف تواناییو 

سااارمایۀ اجتماعی و سااارمایۀ دهند. به این ترتیب  ءارتقا

ارتباطات و  ۀکنندتسهیلتوانند در کنار یکدیگر میانسانی 

باشاااد.  کدیگر  ماد مرد  در بین ی یۀ اعت ما فیزیکی سااار

های سااو  قرار دارد. وجود زیرساااختدرجۀ روسااتاها در 

نت برای مرد   ثل تلفن و اینتر باطی م هداشاااتی و ارت ب

ستا دارد. همچنین میت زیادی برای زندگی آناه ها در رو

امکانات آموزشااای و اجتماعی نظیر مسااااجد و مدارس، 

ع  دلگرمی و افزایش می با ند  قۀ توا به عال مرد  محلی 

ها و سااارمایهکه حداقل ، چرا زندگی در روساااتاها شاااود

تواند یک زندگی میهای فیزیکی برای مرد  زیرسااااخت

های اقتصادی طبیعی و سرمایهسرمایۀ ساده را ایجاد کند. 

ترین رتبه را دارد و این مویاااو  نشاااان پایینکمترین و 

منطقۀ ها در مقادیر پایینی در سرمایهدهد که این نو  می

ها، برای مرد  در سااارمایهکویری وجود دارد. اگرچه این 

یت قرار دارد که مرد  محلی از ، اولو به این جه  با تو ما  ا

شنامه آگاهی  س شده در پر سازوکارهای مطرح  اقدامات و 

زندگی تأمین اند و از اهمیت این مویوعات در داشتهکمی 

به مساااائل و  نداشاااتند، اولویتی  خود، اطالعات دقیقی 

های طبیعی مطرح شده در پرسشنامه برای تقویت حلراه

اقتصادی دربارۀ سرمایۀ ویو  اند. این مندادهمعیشت خود 

یده گرفتن  ناد یل  به دل های حلراهنیز مطرح اسااات و 

صادی مختلف  ست( و اقت شده ا شنامه مطرح  س )که در پر

تکیه کردن مرد  بر منابع فقط طبیعی، اقتصاد روستاییان 

های طبیعی ساارمایهولی ، با مشااکل مواجه شااده اساات

منابع روسااتاها در چند سااال اخیر به دلیل خشااکسااالی 

محدودی را در اختیار کشااااورزان قرار داده اسااات و این 

پدیده باع  شده که منابع مالی و اقتصادی روستاییان به 

ند یدا ک کاهش پ یهلذا این ، شااادت  ما نابع سااار ها و م

 توانند مرد  را در برابر تغییرات اقلیمی محافظت کند.نمی

 فقر یا فقدان پژوهشگرانی دریافتند کهدر همین رابطه 

های اصااالی ساااازگاری با محدودیتمنابع مالی یکی از 

. در این رابطه [12،18] تغییرات شرایط آب و هوایی است

توان بیان کرد کشاورزانی که از لحاظ مالی در ویعیت می

نامناسااابی قرار دارند، نه تنها در مقابل تغییرات اقلیمی، 

 شاااوند، بلکه همواره در برابر این تغییرات ازنمیساااازگار 

 .[24] ندهست آسیب پذیری باالیی برخوردار

سرمایه(  پنجبا توجه به وجود یا کمبود منابع مختلف )

توان ظرفیت سازگاری را بررسی میدر هر یک از روستاها 

دست آمده در هر منطقه منحصر هو نتایج ب اتکرد، تحقیق

چنین، جوامع محلی مختلف با توجه باشاااد. هممیبه فرد 

های مختلفی که در آن ها ساکن هستند، همزمان به اقلیم

سته در حال تغییر و تحول هستند  با تغییرات اقلیمی، پیو

و پویایی خاص خود را دارند. بنابراین مطالعات مربوط به 

ظرفیت ساااازگاری جوامع محلی در برابر تغییرات اقلیمی 

مشابه اقلیمی  با شرایطدر کشور ایران بایستی با کشوری 

 ود.مقایسه ش

در پژوهش خود تعیین در همین راسااتا پژوهشااگرانی 

شترین نقطه  سترالیایی بی ستایی ا کردند که در جوامع رو

یاعفی که برای ظرفیت ساازگاری روساتاییان وجود دارد 

یعف اطالعاتی و  ستی  فناورینقطه  ست و این مورد بای ا

 [2] روستایی استرالیا تقویت شود که در جوامع

یافتند که محققانیهمچنین  مدار جنوب در  جوامع دا

شاارق  به دلیل کاهش تولید پشاام، جوامع دامدار اسااترالیا

یا ید  اساااترال یل کمبود علوفه و کاهش تول های برهبه دل
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پذیری بیشاااتری آسااایباقلیمی  جدید، در برابر تغییرات

 .[17] دارند

مهدر  نا ندهای ریزیبر سااااازی جوامع محلی و توانم

قدرتمندی که در  با استفاده از منابعآبخیزنشینان بایستی 

 تریااعیفمنابع  به ساامت تقویت دیگر روسااتا وجود دارد

های ریزیبرنامهشاااود که در میحرکت کرد. لذا توصااایه 

کویری شااهرسااتان منطقۀ سااازی آبخیزنشااینان توانمند

که در ا به این جه  با تو باد،  نا قهن یگ مشاااکالت  منط

ستفاده از چندگانه های اجتماعی سرمایهای وجود دارد با ا

ابتدا که از جمله منابع قدرتمند روستاییان است و انسانی 

یت  یک هماهنگی و هم فکری جمعی برای تقو جاد  به ای

ظرفیت سااازگاری در برابر تغییر اقلیم دساات پیدا کرد و 

های ساارمایهمثل  های دیگرازساارمایهسااپس با اسااتفاده 

و به جریان انداختن  ادی که یعیف هستنداقتص و طبیعی

ها شااارو  به تقویت منابع مالی و اقتصاااادی جایگزین آن

سالی و  شک صرف منابع طبیعی در زمان خ برای کاهش م

 های خطرناک طبیعی کرد.پدیده
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