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سنجش و اولویتبندی مؤلفههای ظرفیت سازگاری جوامع محلی
در مواجهه با تغییر اقلیم
(منطقۀ مورد مطالعه :شهرستان گناباد)
 مهدی قربانی*؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 سید مهدی تقی پور؛ دانش آموختۀ کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 شهرام خلیقی سیگارودی؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 امیر علم بیگی؛ استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
چکیده
جوامع روستایی در حوزههای آبخیز ساکن ه ستند و بر اساس شرایط اقلیمی و زمین شنا سی خا صی که هر حوزۀ آبخیز دارد ،از آنها
برای زندگی خود استفادۀ مفید میکنند .امروزه خطری غیر از خطرات معمول اقلیمی گریبانگیر آبخیز ن شینان و معی شت آنها ا ست
و آن هم تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای ان سانی ،به عبارت دیگر گرمایش جهانی حا صل از سوختن سوختهای ف سیلی ا ست .بر
این ا ساس در این پژوهش با ا ستفاده از شاخصهای تعریف شده در پنج سرمایۀ طبیعی ،اجتماعی ،فیزیکی ،ان سانی و اقت صادی به
برر سی مقادیر پنج سرمایۀ مؤثر در میزان ظرفیت سازگاری آبخیزن شینان ن سبت به پدیدۀ تغییر اقلیم در سه رو ستای حاجی آباد،
گی سور و نوده پ شنگ در شهر ستان گناباد پرداخته شده ا ست .در این مطالعه با توجه به همگنی اقلیمی  3رو ستا در اقلیم خ شک
شهر ستان گناباد انتخاب شده ا ست .در این پژوهش ابتدا بر ا ساس پر سشنامه میزان هر یک از شاخصهای پنچ گانه و م صاحبههای
سااازمانیافته با گروههای هدف در سااه روسااتای ناحیۀ کویری به ترتیب برابر با  2/7 ،3/26 ،3/14 ،3/39 ،3/11محاساابه گردید .هم
چنین با ا ستفاده از آزمون فریمن ،م شخص شد که تفاوت معنیداری بین سرمایههای مختلف وجود دارد که به ترتیب ،سرمایههای
اجتماعی ،انسانی ،فیزیکی ،طبیعی و اقتصادی بیشترین تأثیر را در میزان ظرفیت سازگاری آبخیزنشینان دارند لذا بهتر است که برای
حل مشکالت آبخیزنشینان ،از سرمایههای اجتماعی و انسانی برای به جریان انداختن سرمایههای دیگر (فیزیکی ،طبیعی و اقتصادی)
استفاده کرد.
کلید واژگان :ظرفیت سازگاری ،سرمایۀ اجتماعی ،تغییر اقلیم ،جوامع محلی ،گناباد
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 .1مقدمه
محیط طبیعی همواره بر زندگی سااااکنان روساااتایی
تأثیر گذاشته است ،به صورتی که این افراد زندگی خود را
با عوامل طبیعی ساااازگار کردهاند و به این ترتیب ،زمان
زندگی ،شاااکل کلی روساااتاها و بافت مساااکونی مرد
روسااتایی در طول زمان بیشااترین هماهنگی را با طبیعت
پیدا کرد .همۀ جوامع محلی روساااتایی و عشاااایری در
حوزههای آبخیز طبیعی ساکن هستند .حوزههای آبخیز بر
اساس شرایط اقلیمی و زمین شناسی خود ،شرایط ویژهای
را برای سکونت آبخیزن شینان فراهم میکننند و هر حوزۀ
آبخیز مح صوالت و تولیدات خا صی را در اختیار ساکنان
خود قرار میدهد .به طوری که در فاصااالۀ حتی چند ده
کیلومتری از یکدیگر به گونهای شرایط محیطی تغییر پیدا
کرده ا ست که شرایط فرهنگی و اجتماعی نیز در تنا سب
با آن د چار تغییر شااادها ند .عالوه بر کاربرد های مف ید
حوزههااای آبخیز ،وجود خطرات طبیعی خاااص ،ویژه و
منحصااار به فرد هر حوزۀ آبخیز نیز از ویژگی های آن ها
اسااات که میتواند به صاااورت یک عامل اولیه در روند
تغییرات اقتصادی و فرهنگی آبخیزنشینان تأثیر گذار باشد
[ ،]26امااا امروزه خطری غیر از خطرات معمول اقلیمی
گریبانگیر آبخیز ن شینان و معی شت آنها ا ست و آن هم
تغییرات اقلیمی1ناشااای از فعالیتهای انساااانی به عبارت
دیگر گرمایش جهانی2حاصااال از ساااوختن ساااوختهای
فساایلی اساات .این خطر از آنجا که منابع طبیعی موجود
در کرۀ زمین را به خطر میاندازد ،جوامع وابساااته به این
مناابع را هم باه خطر میانادازد [ .]26تغییرات اقلیمی
بیشااترین تأثیری که دارد بر اقشااار یااعیف و کم درآمد
جامعه اسااات .با توجه به افزایش بهرهبرداری انساااان از
طبی عت در د هه های اخیر از یک طرف و تأثیر عوا مل
مختلف از جمله پدیدههای تغییر اقلیم ،خشااکسااالی و ...

سااابب تغییر در پایداری و ثبات حوزۀ آبخیز بهعنوان یک
اکوسیستم طبیعی شده است [ .]14در این صورت منابع
آبی و خاکی یک حوزۀ آبخیز که اصلیترین منابع تولیدات
ک شاورزی جوامع محلی ه ستند از دو طرف (ف شار ان سانی
و فشاااار اقلیمی) در معرا نابودی هساااتند .بر اسااااس
مطالب بیان شاااده ،دانشااامندان مفهومی به نا ظرفیت
سااازگاری را در میزان سااازگار شاادن ساایسااتمها تعریف
کردهاند .مفهو ظرفیت ساااازگاری توانایی سااایساااتمها،
نهادها ،انساااان ها و دیگر موجودات برای تنظیم خود در
برابر خطرات بالقوه (تغییر اقلیم) از طریق اسااات فاده از
فرصااات ها یا پاساااه به پیامدهای موجود اسااات [.]8
همانگونه که از این تعریف دریافت میشاااود این مفهو
فقط مختص بحا و تحقیق در حوزۀ علو محیطی یا
اجتماعی نیسااات و یک مفهومی اسااات که برای هر نو
سااایساااتمی میتواند تعریف شاااود .ظرفیت ساااازگاری
ساایسااتمهای اجتماعی  -اکولوژیک نساابت به تنشهای
محیطی از جم له م فاهیم مهم در کاهش آسااا یب های
احتمالی اساات .اگرچه ساایسااتمهای طبیعی نساابت به
پدیده های اقلیمی نظیر تغییر اقلیم به صاااورت خودکار
ساااازگار میشاااوند اما مسااائلۀ اصااالی ساااازگار کردن
سی ستمهای اجتماعی ن سبت به این پدیده ا ست ،چرا که
در سی ستمهای اجتماعی ،عن صر ا صلی ان سان ا ست که
میتوان به طور هو شمند در شرایط مختلف ،واکنش های
متفاوتی را اتخاذ کند .در بسااایاری از پژوهشها ،محققان
به بررسااای عوا مل مؤثر بر ظرف یت سااااز گاری در بین
ک شاورزان رو ستایی پرداختهاند و سعی در شنا سایی این
عوامل داشاااتهاند .ظرفیت ساااازگاری از راههای مختلفی
بررسی میشود [ ]9ولی نکتۀ مهم در بررسی آن این است
که ظرفیت سازگاری یک سی ستم و محدودۀ توانایی غلبه
آن نمیتواند ثابت با شد و به محدودۀ متغیرهای اقت صادی
– اجتماعی مربوط اسااات و با عد قطعیتهایی رو به رو
1 Climate Changes
2 Global Warming
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اساات [ .]23همچنین منابع طبیعی موجود در هر منطقه
نیز بر ظرفیت سااازگاری آن منطقه تأثیرگذاری شاادیدی
دارند .پژوهشااگران دریافتند که تجربه و ظرفیتهای فنی
کشاااورزان ارتباط مسااتقیمی با میزان ظرفیت سااازگاری
آن ها دارد به طوری که خطرات جانبی و طوالنی مدت
تغییرات اقلیمی در درک آنها از این پدیده مؤثر اساات و

کنوان سیون تغییر آب و هوای سازمان ملل صورت گرفته
ا ست ،چنانچه غلظت دی اک سید کربن تا سال  2100دو
برابر شاااود ،متوساااط دمای کشاااور از  1/5تا  4/5درجۀ
ساااانتیگراد افزایش و میانگین بارش کشاااور حدود 10
درصد (حدود  25میلیمتر) کاهش خواهد یافت .مقدار این
کاهش در مقایسه با ویعیت نرمال بهویژه برای فصلهای

ظرفیت باالیی را برای سااازگاری از خود نشااان میدهند
[ .]20محققین متعااددی در این زمینااه بااه تحقیقااات
ارزشاامندی پرداختهاند که از آن جمله میتوان به [،5 ،1

سرد حتی تا  20در صد نیز پیشبینی شده ا ست .شواهد
فوق حاکی از غلبۀ شرایط اقلیمی گر و خ شک بر ک شور
در دهههای آتی نسبت به دورههای تاریخی است [ .]11بر

 18 ،15و  ]21اشااااره کرد .در شااارایطی که هدف ،رفاه
انسااان و نگهداری یا بهبود کیفیت محیط زیساات باشااد،
ارزیابی عملکرد سیستم ،بایستی بر اساس مفهو معیشت
پا یدار باشاااد .این مفهو اب عاد اجت ماعی ،اقتصاااادی و

مبنای این گزارش ،اهمیت مو یوعاتی مثل آ سیبپذیری،
تابآوری و ظرف یت ساااازگاری در برابر تغییر اقلیم برای
ک شور ما بیش از پیش رو شن می شود .بر این ا ساس در
این پژوهش با استفاده از شاخصهای تعریف شده در پنج

اکولوژیکی را در بر میگیرد .چهارچوب معیشت پایدار پنج
نو سرمایه را برای این منظور تعریف میکند :سرمایههای
فیزیکی (زیرسااااختی) ،اعتباری (اقتصاااادی) ،اجتماعی،
طبیعی و انسااانی .پژوهشااگران سااعی دارند که اصااول
ساانجش هر ساارمایه را بهدساات آورند تا شاااخصها و
متغیرهایی که برای هر سرمایه انتخاب می شود بر ا ساس
یک سااری اصااول ثابت باشااد [ .]3عمده شاااخصها و
متغیرهای اقتصاااادی و اجتماعی ،منابع طبیعی و عوامل
فیزیکی روساااتایی در الگویی به نا الگوی پنج سااارمایه
تعریفشااده اساات .تأثیر پنج ساارمایۀ طبیعی ،اجتماعی،
فیزیکی ،انسااانی و اقتصااادی در ارتقاء ظرفیت سااازگاری
جوامع مو یوعی ا ست که جدیداً مورد توجه پژوه شگران
قرارگرفته ا ست .هرکدا از این پنج سرمایه ،شاخصهای
خاص خود را دارند و هرکدا از این شاخصها جزئیاتی را
درون سی ستمهای ان سانی موردتوجه قرار میدهند که بر
روی ظرفیت سااازگاری جوامع محلی اثر گذارند [ .]26در
کشااور ایران که بیشااتر مساااحت آن ،در اقلیم خشااک و
نیمهخشک است و جمعیت نسبتاً زیادی را در این مناطق
در خود جای داده ،پد یدۀ تغییر اقلیم اهمیتی دوچ ندان
پیدا میکند .بر اسااااس ارزیابیهای طرح توانمندساااازی
کشاااور ایران در برابر تغییرات آب و هوا کااه زیر نظر

سرمایه طبیعی ،اجتماعی ،فیزیکی ،ان سانی و اقت صادی به
بررسااای م قادیر پنج سااار ما یۀ مؤثر در میزان ظرف یت
سااازگاری آبخیزنشااینان نساابت به پدیدۀ تغییر اقلیم در
منطقۀ شرق شهرستان گناباد پرداخته شده است.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مورد مطالعه در این پژوهش محدودۀ شهرستان
گناباد واقع در استان خراسان ریوی است که در مختصات
جغرافیایی ˝ 34˚ 59´ 46و˝ 34˚ 5´ 25شمالی و˝59˚ 31´18
و˝ 57˚ 43´17شاارقی قرار دارد .اقلیم منطقه بر اساااس
روش دومارتن اصالح شده دارای اقلیم خشک سرد است.
منابع آب در د شت گناباد به دلیل تبخیر زیاد عمدتاً شور
میباشند [ 4و .]19
در این منطقه که سه روستای حاجی آباد ،نوده پشنگ
و گیسااور قرارگرفته اساات ،نزوالت جوی به خصااوص در
سالهای گذ شته به دلیل وقو خ شک سالی که در جنوب
خرا سان ر یوی ( شرق شهر ستان گناباد) شدت بی شتری
دا شته ا ست و تاکنون چهرۀ آن در سطح منطقه م شهود
است ،باع گردیده که اقتصاد کشاورزی در بخش زراعت
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و باغداری متکی به منابع آب زیر زمینی بوده و کشت دیم
عمالً از لحاظ اقت صادی بی ارزش شود .از همین رو بخش
عمدۀ تأمین در آمد رو ستاییان از زراعت و باغداری ک شت
آبی صورت میگیرد .فقر منابع طبیعی باع گردیده است
تا قابلیتهای این سرزمین ،اقت صاد رو ستایی را در صور
مختلف جهت تأمین معاش هدایت نماید .بررسااای های

برر سی اقت صادی و مقای سۀ آن با و یعیت جمعیت ن شان
داد که تعادلی در اقت صاد (تولید) و جمعیت برقرار نی ست
و در بخش های مختلف اقتصااااد قطب جمعیتی بهعنوان
قطب اقتصااادی مطرح نیساات .چشاام انداز آیندۀ منطقه
حاکی از کاهش بیشاااتر جمعیت روساااتاهای کوچک و
ناپایداری روستاهای بزرگتر است .این بدان معنی است که

جمعیتی نشااان میدهد روسااتاهای این ناحیه روند رو به
کاهشاای را به جز چند روسااتای بزر طی مینماید .اما

نابودی این ن قاط و تحل یل م نابع آن ها با ت هد ید م نابع
روستاهای بزرگتر داخلی برابر است [ 24و .]25

شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه

 .2.2روش تحقیق
مطالعۀ ظرفیت سااازگاری آبخیز نشااینان شااامل چند
مرح له اسااات .اب تدا برای شااارو م طال عه باید مرزبندی
سی ستمهای اجتماعی – اکولوژیک مرتبط با اهداف تحقیق
انتخاب شود .سپس برای جامعۀ هدف مورد مطالعه اقدا به
تهیۀ پرساااشااانامههای الز کرد تا به کمک گویههای آن
ظرفیت سازگاری سنجیده شود .در این مطالعه با توجه به
همگنی اقلیمی سه روستا در اقلیم خشک شهرستان گناباد
انتخاب شده ا ست .این سه رو ستا از لحاظ آب و هوایی در

یک منطقه قرار گرفتهاند اما از نظر شااارایط اقتصاااادی،
جمعیتی و فرهنگی در شرایط متفاوتی قرار داشتند.
در ساانجش میزان ظرفیت سااازگاری آبخیزنشااینان،
عوامل مختلفی دخالت دارند .یکی از این عوامل این اسااات
که ح سا سیت و توانایی مرد محلی ن سبت به منابع موجود
و سطح آگاهی و درک آنها از بالیای طبیعی و غیر طبیعی
خارجی چقدر ا ست .معمولترین روش برای اهداف مختلف
مطالعات علو انسااانی تهیۀ پرسااشاانامه اساات که با هدف
مطالعه تهیه می شود .در این پژوهش ابتدا پرسشنامۀ اولیه
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بر اسااااس مروری بر منابع تهیه شاااد و بعد از بازدیدهای
میدانی و ا صالح گویهها پر سش نامۀ ظرفیت سازگاری در
پنج گروه مختلف (سااار ما یۀ طبیعی ،اجت ماعی ،فیزیکی،
انسانی و اقتصادی) و در قالب طیف لیکرت تهیه شد.
برای آزمون پایایی این پرسااشاانامه باید از روشهای
میدانی و آزمون اولیه و آزمون کرونباخ اساااتفاده کرد .در

سوال در گروه سرمایۀ اقتصادی قرار گرفت.
در این پژوهش با اسااتفاده از جدول کوکران مشااخص
شااد که با توجه به تعداد جمعیت روسااتاها بایسااتی که
حداقل از  90نفر سوال شود .لذا در بازدید دو از مناطق
کویری ،با در نظر گرفتن سه روستا ،به تعداد  30نفر از هر
روستا برای سنجش ظرفیت سازگاری سوال شد.

بازدید اول برای آزمون اولیۀ پر س شنامه ،ابتدا با  30نفر از
افراد روستایی به صورت تصادفی در شش روستا مصاحبه
شاااد .همچنین در این آزمون اولیه بعضااای از گویه ها و

در انتها برای رتبهبندی پنج سرمایۀ طبیعی ،اجتماعی،
فیزیکی ،انسانی و اقتصادی از آزمون فریدمن استفاده شد.
آزمون فریدمن یکی از آزمون های آماری اسااات که برای

متغیرهای پنهان مؤثر در ظرفیت سازگاری م شخص شد.
در بررساای اولیۀ پایایی پرسااشاانامه در آزمون کرونباخ،
م شخص شد که پر س شنامه از پایایی الز برخوردار نبوده
(آل فای کرون باخ کمتر از  )0/5لذا با ک مک گرفتن از

م قایساااۀ چ ند گروه کاربرد دارد و از نظر م یانگین رت به
گروه ها را معلو میک ند که آ یا این گروه ها میتوان ند از
یک جامعه با شند یا نه؟ مقیاس در این آزمون باید حداقل
رت بهای باشاااد .آزمون فر یدمن برای تجز یه وار یانس دو

پژوهشااگران راهنما ،پرسااشاانامه بار دیگر تهیه و مجدد ًا
آزمون شد و در آزمون نهایی م شخص شد که پر س شنامه
از ا ستاندارد الز برخوردار ا ست (آلفای کرونباخ بی شتر از
 .)0/7هم چنین روایی پر س شنامه با همکاری پژوه شگران
راهنما تأیید شد .پرسشنامۀ تهیه شده در قالب  46سوال
تهیه شد که  9سوال آن در گروه سرمایههای طبیعی14 ،
سوال در گروه سرمایۀ اجتماعی 8 ،سوال در گروه سرمایۀ
فیزیکی و زیرساختی 6 ،سوال در گروه سرمایۀ انسانی و 9

طرفه (برای دادههای غیر پارامتری) به روش رتبهبندی به
کار میرود و نیز برای مقایسۀ میانگین رتبهبندی گروههای
مختلف کاربرد دارد .از معایب این آزمون این اسااات که
تعداد افراد در نمونهها باید یکسااان باشااند و نمونهها باید
همگی جور شده باشند.
در این پژوهش برای ورود داده ها به رایانه از نر افزار
 Microsoft Excell 2010و برای تجزیه و تحلیل دادههای
پرسشنامه از نر افزار  SPSS 16استفاده شد.

جدول  .1میانگین پاسخهای داده شده در سه روستای کویری و میانگین کل  3روستا
نو سرمایه

روستای حاجی آباد

روستای نوده پشنگ

روستای گیسور

میانگین کل روستاها

طبیعی
اجتماعی
فیزیکی
انسانی
اقتصادی

3/1
3/78
2/83
4
2/9

3/22
3/78
3/275
3/53
2/24

3/02
2/62
3/57
2/24
2/7

3/11
3/39
3/14
3/26
2/7

ساپس با اساتفاده از سانجش امتیازات بهدسات آمده
برای گویههای مختلف هر گروه ،به بررساای و اندازهگیری
ابعاد ظرفیت سااازگاری آبخیزنشااینان نساابت به تغییرات
اقلیمی پرداخته شد.

 .3نتایج
نمودار ( )1میانگین میزان منابع مختلف روستای حاجی
آباد را ن شان میدهد .با توجه به این نمودار ،سرمایۀ انسانی
در روسااتای حاجی آباد بیشااترین مقدار را دارد .با توجه به
گویهها و متغیرهای بیان شده در پر س شنامه م شخص شد
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که این روسااا تا از نظر وجود افراد با تجر به و ت ما یل به
مهاجرت نکردن جوانان به شاااهر و ماندن در روساااتا نمرۀ
باالیی کسب کرده است اما از نظر تمایل به افزایش جمعیت
به علت نداشااتن معیشاات مناسااب نمرۀ پایینتری کسااب
کردهاند .توجه به متغیرهای سرمایۀ اجتماعی در پرسشنامه
مثل اعتماد ،مشارکت ،عالقه به محیط روستا ،هماهنگی در

با توجه به نمودار ( ،)2در روسااتای نوده پشاانگ ،مانند
رو ستای حاجی آباد ،سرمایۀ ان سانی بی شترین مقدار را در
بین پنج سااارمایه دارد .با توجه به گویهها و متغیرهای بیان
شده در پرسشنامه مشخص شد که این روستا از نظر وجود
افراد با تجربه و تمایل به مهاجرت نکردن جوانان به شااهر و
ماندن در روسااتا نمرۀ باالیی کسااب کرده اساات اما از نظر

رعایت حق آبۀ یکدیگر ،نمره باالیی دریافت کرده است.
با توجه به گویه های سااارمایۀ فیزیکی ،نتی جهگیری
میشاااود که در روسااا تای حاجیآ باد به ع لت نبود

تمایل به افزایش جمعیت به علت ندا شتن معی شت منا سب
نمرۀ پایینتری کسب کردهاند .سرمایۀ اجتماعی در روستای
نوده پشااانگ نیز مانند روساااتای حاجی آباد ،با توجه به

زیرساااختهای ارتباطی مناسااب ،وجود نداشااتن زمین
زراعی وسااایع و بزر به دلیل محدود شااادن ارایااای
روسااتایی در اطراف بهوساایلۀ زمینهای فرسااایش پذیر و
بزر مالک و همچنین نبود امکانات ک شاورزی منا سب و

متغیرهای ساارمایۀ اجتماعی در پرسااشاانامه مثل اعتماد،
مشاارکت ،عالقه به محیط روساتا ،هماهنگی در رعایت حق
آبۀ یکدیگر ،نمرۀ باالیی دریافت کرده اسااات .با توجه به
گویههای ساارمایۀ فیزیکی ،نتیجهای که برای روسااتای نوده

به روز نظیر ماشااین آالت جدید کشاااورزی و آبیاریهای
سنتی ،این رو ستا از نظر سرمایه فیزیکی در حد یعیف
برآورد می شود .سرمایههای طبیعی و اقتصادی روستاییان
نیز همانند سرمایههای فیزیکی دارای نمرۀ کمتری نسبت
به ساارمایههای اجتماعی و انسااانی هسااتند .چون در این
رو ستا با توجه به خ شک سالیهای اخیر منابع آبی کمی در
اختیار دارند نمیتوانند که ک شاورزی و دامداری اقت صادی
داشااته باشااند در نتیجه کاهش محصااوالت کشاااورزی و
دامی را در پی داشته است .به طوری که با توجه به کمبود
زمینهای زراعی و مرتعی ،دامداری و ک شاورزی به صرفه
نیساات و کشاااورزان به صااورت خرده مالکی ،زمینهای
کوچکی را در اختیار دارند که کشت و کار صرفه اقتصادی
برای آن ها ندارد .به عالوه این روسااا تا چون در نزدیکی
ارایی بیابانی قرار دارد و در این ارایی تپههای ماسهای و
شاانی وجود دارد هر ساااله بهوساایلۀ بادهای  120روزۀ
سااایساااتان ،در معرا گرد و غبار فراوان قرار میگیرد و
سالمتی مرد را به خطر میاندازد.

پ شنگ گرفته شد بیان میکند که در رو ستای گی سور به
علت وجود زیرسااااختهای ارتباطی مناساااب ،وجود زمین
زراعی وسیع و بزر و همچنین امکانات کشاورزی منا سب
و به روز نظیر ماشااین آالت جدید کشاااورزی از نمرۀ باالیی
برخوردار بوده اساات ،اما به دلیل اینکه این روسااتا به طور
کامل از آبیاری مکانیزه استفاده نمیکند و آبیاریهای سنتی
هنوز در این روسااا تا وجود دارد ،نمرۀ این روسااا تا از نظر
سرمایۀ فیزیکی از حداکثر نمره کمی کمتر شده است .چون
این روستاها با توجه به خشکسالیهای اخیر منابع آبی کمی
در اختیار دارند نمیتوانند که کشاورزی و دامداری اقتصادی
داشته باشند ،در نتیجه کاهش محصوالت کشاورزی و دامی
را در پی داشته است .پوشش گیاهی و محصوالت کشاورزی
به سمت کشت محصوالت شورپسند نظیر پسته و گیاهان
شورپ سند مرتعی متمایل ا ست و دامدارها هم تمایل دارند
که دا های خود را به فروش برساااانند .نتیجۀ این اقدامات،
کاهش تول یدات و محصاااوالت روسااا تایی و کاهش توان
اقتصادی مرد روستا است.
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نمودار  .1مقادیر مختلف  5سرمایه در سنجش ظرفیت سازگاری روستای حاجی آباد

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

نمودار  .3مقادیر مختلف  5سرمایه در سنجش ظرفیت سازگاری روستای گیسور

با توجه به میانگینهای بهدسااات آمده از پاساااههای

پرسااشاانامه در روسااتای گیسااور و تفساایر نمودار (،)3
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میتوان نتیجه گرفت که در روسااتای گیسااور ،ساارمایۀ
انسانی کمترین مقدار را در بین پنج سرمایه دارد .با توجه
به گویهها و متغیرهای بیان شده در پر س شنامه م شخص
شد که این رو ستا از نظر وجود افراد با تجربه ک شاورزی و
تمایل به مهاجرت نکردن جوانان به شاااهر و ماندن در
رو ستا نمرۀ پایینی ک سب کرده ا ست ،اما از نظر تمایل به

پایینی گرفته ا ست این ا ست که چون در این رو ستا مثل
روستای نوده پسنگ با توجه به خشکسالیهای اخیر منابع
آبی کمی در اخت یار دار ند نمیتوان ند که کشااااورزی و
دامداری اقتصاااادی داشاااته باشاااند ،در نتیجه کاهش
محصوالت کشاورزی و دامی را در پی داشته است .پوشش
گیاهی و مح صوالت ک شاورزی به سمت ک شت مح صوالت

افزایش جمعیت به علت نداشااتن معیشاات مناسااب نمرۀ
پایینتری کسااب کردهاند .ساارمایۀ اجتماعی در روسااتای
گیساااور ،با تو جه به متغیر های سااار ما یۀ اجت ماعی در

شورپ سند نظیر پ سته و گیاهان شورپ سند مرتعی رفته
اسااات و دامدارها هم تمایل دارند که دا های خود را به
فروش برساااانند .نتیجۀ این اقدامات ،کاهش تولیدات و

پر س شنامه مثل اعتماد ،م شارکت ،عالقه به محیط رو ستا،
هماهنگی در رعایت حقآبه یکدیگر ،نمرۀ پایینی دریافت
کرده است .با توجه به گویههای سرمایۀ فیزیکی ،نتیجهای
که برای روسااتای گیسااور گرفته شااد بیان میکند که در

مح صوالت رو ستایی و کاهش توان اقت صادی مرد رو ستا
است.
در نمودار  4مقدار میانگین از ساااه روساااتا در پنج
سرمایۀ طبیعی ،فیزیکی ،اجتماعی ،ان سانی و اقت صادی در

روسااتای گیسااور به علت وجود زیرساااختهای ارتباطی
مناساااب ،وجود زمین زراعی وسااایع و بزر و همچنین
امکانات کشاااورزی مناسااب و به روز نظیر ماشااینآالت
جدید کشاورزی از نمرۀ بسیار باالیی برخوردار بوده است،
اما به دلیل این که این روساااتا به طور کامل از آبیاری
مکانیزه استفاده نمیکند و آبیاریهای سنتی هنوز در این
رو ستا وجود دارد ،نمرۀ این رو ستا از نظر سرمایۀ فیزیکی
از حداکثر نمره کمی کمتر شاااده اسااات .علت اینکه در
روسااتای گیور ساارمایۀ طبیعی و اقتصااادی نمرۀ بساایار

ناحیۀ کویری مشاااهده میشااود .در این نمودار ،تما پنج
سااارمایه تقریباً در یک مقدار متوساااطی قرار دارند و این
نتیجه نشان دهندۀ این است که سه روستا در حالت گذار
ه ستند و این مو یو بیان میکند که تغییر و تحوالت در
منطقۀ کویری در حال اتفاق افتادن اسااات و جهت این
تغییر و تحوالت در این منطقه برای هر سااارمایه متفاوت
اسااات .پس میتوان گفت که در ساااال  ،1396ظرفیت
سازگاری روستاهای منطقۀ کویری مقدار متوسطی را دارد
و ممکن است که این مقدار در سالهای آینده ،تغییر کند.

نمودار  .4مقادیر مختلف  5سرمایه در سنجش ظرفیت سازگاری روستاهای ناحیه کویری

در نمودار ( ،)5بین مقادیر روساااتاها و کل روساااتاها

مقایسااه صااورت گرفته اساات و میتوان نتیجه گرفت که
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روسااتاهای نوده پشاانگ ،گیسااور و حاجی آباد تا مقدار
میانگین چقدر تفاوت دارد .در این نمودار مشخص میشود
که سااه روسااتای نوده پشاانگ ،حاجی آباد و گیسااور در
سرمایۀ طبیعی با میانگین سرمایۀ طبیعی در سه رو ستا
در مقدار تقریباً یکساااانی قرار دارد .همچنین این نمودار
ن شان میدهد که رو ستاهای نوده پ شنگ و حاجی آباد در

به نمودار ( ،)5سرمایههای فیزیکی در سه رو ستا در ست
برعکس ساارمایههای اجتماعی اساات و روسااتاهای حاجی
آباد و نوده پشاانگ چون از میانگین سااه روسااتا ،ساارمایۀ
فیزیکی کمتری دارند یعنی از نظر زیر ساختی رو ستاهای
نوده پشااانگ و حاجی آباد امکانات خیلی کمتری برای
زندگی مرد خود ن سبت به رو ستای گی سور دارند .از این

ساارمایۀ اجتماعی و ساارمایۀ انسااانی از میانگین کلی سااه
روستا مقدار بیشتری دارد و این دو روستا از نظر انسجا و
پایداری اجتماعی و ان سانی ،در مقای سه با رو ستای گی سور

نمودار میتوان نتیجه گرفت که روساااتای حاجی آباد و
گیسااور از نظر ساارمایۀ اقتصااادی ،معیشاات پایدارتر و
مطمئنتری دارند اما روساااتای نوده پشااانگ با توجه به

قویتر هستند ،چون روستای گیسور از نظر بعد اجتماعی
و انسانی مقدار کمتری از میانگین سه روستا دارد .با توجه

اینکه از میانگین سااه روسااتا ،امتیاز کمتری گرفته اساات،
مرد اهالی آن توان اقتصادی کمتری برای خود دارند.

نمودار  .5مقایسۀ مقادیر مختلف  5سرمایه در سنجش ظرفیت سازگاری ناحیۀ کویری

به منظور رتبهبندی منابع موجود در روساااتا از آزمون
فریدمن استفاده گردید .بر اساس آزمون فریدمن و با توجه
به سطح معنیداری در این آزمون که از  0/01کمتر است،
مشاااخص گردید که تفاوت معنیداری بین سااارمایههای
طبیعی ،اجتماعی ،فیزیکی ،ان سانی و اقت صادی وجود دارد
لذا میتوان مشاااخص کرد که کدا یک از سااارمایههای
موجود بیشااترین اهمیت را در بین سااه روسااتا در میان

کویری شهر ستان گناباد ،سرمایههای اجتماعی مرد که
شااامل اعتماد (بعد ذهنی س ارمایۀ اجتماعی) و مشااارکت
(بعد عینی سااارمایۀ اجتماعی) ،هم چنین سااارمایههای
انساااانی که بیشاااتر مربوط به کمیت گروه های مختلف
مربوط میشاااود ،نیز در درجۀ دو قرار دارد و مرد برای
بهبود و یعیت زندگی خود به اق شار مختلفی از مرد نیاز
دارند .سرمایۀ فیزیکی که بی شتر مربوط به زیر ساختها و

ظرفیت ساااازگاری روساااتاییان دارد و کدا یک اهمیت
کمتری دارد.
بر اساااس جدول ( )6مشااخص میشااود که در منطقۀ

امکانات مرد روساااتا اسااات برای مرد محلی در اولویت
سااو قرار دارد ساارمایۀ طبیعی و ساارمایههای اقتصااادی
کمترین و پایینترین رتبه را دارد و این مویاااو نشاااان
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میدهد که این نو سرمایهها در مقادیر پایینی در منطقۀ

کویری مورد مطالعه وجود دارد.

جدول  .1نتیجۀ آزمون فریدمن برای بررسی رتبهبندی سرمایههای سه روستا در منطقۀ کویری
نو سرمایه

سرمایۀ طبیعی

سرمایۀ اجتماعی

سرمایۀ فیزیکی

سرمایۀ انسانی

سرمایۀ اقتصادی

میانگین
رتبهبندی

2/88
4
تعداد افراد مصاحبه شونده
درجه آزادی
کای مربع
سطح معنی داری

3/6
1

3/18
3

3/34
2
90
4
54/844
0/000

2
5

 .4بحث و نتیجهگیری
در بررساای ساانجش ظرفیت سااازگاری آبخیزنشااینان
مشااخص گردید در سااه روسااتای ناحیۀ کویری میزان هر
یک از ساارمایههای پنج گانۀ اثرگذار بر ظرفیت سااازگاری
در برابر تغییر اقلیم به ترتیب برابر با ،3/14 ،3/39 ،3/11
 2/7 ،/26میباشااند .در نواحی کویری یاارورت دارد که
برای بهبود سااارمایههای طبیعی ،اقتصاااادی ،انساااانی و
فیزیکی تالش شاااود چرا که این نواحی با توجه به شاااور
شدن منابع آب زیرزمینی ،معی شت مرد در معرا خطر
ز یادی قرار دارد و با تو جه به این که مرد نواحی کویری
برای کشاورزی خود از سیستمهای آبیاری سنتی استفاده
میکنند بازده آبیاری در این نواحی پایین است و همچنین
روسااتاهای دیگری که در این ناحیه قرار دارند با توجه به
خ شک سالیهای پی در پی اقدا به مهاجرت به رو ستاهای
بزرگتر این ناحیه و شااهرسااتان گناباد کردهاند و این یک
معضل برای روستاهای بزگتر و شهرستان گناباد است.
در روسااتای حاجی آباد ساارمایۀ انسااانی میتواند به
عنوان یک نقطۀ قوت در این روستا مطرح شود و میتواند
در ظرفیت سازگاری رو ستا یک عامل مثبت تلقی شود تا
روساااتا را از خطرات حفن کند .سااارمایۀ اجتماعی در
روسااا تای حاجی آ باد نیز با ع لت تراکم تقری باً باالی
ارتباطات و پیوندها نسااابت به روساااتاهای دیگر از مقدار
باالیی برخوردار اسااات و میتواند زمینه سااااز تحرکات

اقتصادی برای پیشرفت و آبادانی روستا شود .سرمایههای
فیزیکی روسااتای حاجی آباد از امتیاز و مقدار قابل قبولی
برخوردار نی ست و این مورد از نقاط یعف منابع رو ستایی
محسااوب میشااود و بایسااتی بر روی این ساارمایههای
رو ستایی دقت و برنامهریزی جدی شود ،چرا که در وقو
پدیدههای طبیعی ،سرمایههای فیزیکی و زیرساختی نقش
مهمی در واکنشهای سااریع و به موقع برای حفن جوامع
ایفا میکند .عموماً در روساااتاها ،سااارمایههای طبیعی و
اقتصاااادی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و هرگونه اختالل
در سارمایههای طبیعی ،آشافتگی اقتصاادی در روساتا به
دنبال دارد .همانطور که مشاااهده میشااود میتوان بیان
کرد که رو ستای حاجی آباد نیز از مقادیر کم سرمایههای
طبیعی و اقتصادی برخوردار هستند و سیستمهای طبیعی
و اقت صادی در این رو ستا در برابر تغییر اقلیم ،آ سیبپذیر
نشان خواهند داد .همچنین در داخل کشور پژوهشگرانی،
نقاااش داناااش و بااااور کشااااورزان بابلسااار در خصوص
تغییااااارات آبوهوایی را در حمایااااات از سیا ستهای
س اازگاری در کش ااورزی بررس ای کردن اد .یافتههای آنان
نشااان داد که میزان دانش در خصااوص تغییرات آبوهوا،
باور به وقو آن و سطح حمایت کشاورزان از سیاستهای
مقابله ،بیشازحد متوساااط اسااات .بنابراین ،کشااااورزان
شااا نا خت خوبی از تغییر آبوهوا دار ند و به وقو تغییر
آبوهوا باور دار ند .د ید گاه کشاااااورزان در خصاااوص
سیاستهای مقابله نیز مثبت ارزیابی شد .بر اساس تحلیل
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رگرسااایون ،متوساااط زمین زراعی و باور به وقو تغییر
آبوهوا ،مهمترین عوامل تأثیرگذار بر حمایت کشاورزان از
سیاستهای سازگاری شناخته شدند [.]17
در روستای نوده پشنگ نیز مانند حاجی آباد ،ارتباطات
رو ستایی قدرت بی شتری دارد و تقریباً همه رو ستاییان از
یک ان سجا خا صی در رو ستا برخوردار ه ستند .سرمایۀ

بگیرد دچار یک سااری ناهنجاریهای اجتماعی و انسااانی
در داخل خود خواهد شاااد .اگرچه شااااخصهای مختلف
ساارمایۀ انسااانی که مهمترین آنها مقدار جمعیت اساات
میتواند روسااتا را در برابر تغییرات اقلیمی محافظت کند،
اما رو ستای گی سور از این نظر آ سیب پذیری باالیی ن شان
میدهد .سرمایۀ اجتماعی رو ستای گی سور از دو رو ستای

انسانی این روستا نیز از مقدار قابل توجهی برخوردار است
و میتواند در تقویت ظرفیت ساااازگاری روساااتا اثر گذار
با شد .پس میتوان نتیجه گرفت که سرمایههای اجتماعی

حاجی آباد و نوده پشاانگ نیز کمتر اساات و این به دلیل
کمبود م شارکت در فعالیتهای مربوط به رو ستا ا ست .با
توجه به اینکه هم سرمایۀ ان سانی و هم سرمایۀ اجتماعی

و ان سانی رو ستای نوده پ شنگ ،جزء نقاط قوت این رو ستا
محسوب میشوند .برعکس سرمایههای انسانی و اجتماعی،
سرمایههای اقتصادی مرد روستا ،نمیتواند به عنوان یک
عامل مثبت در تقویت ظرفیت سااازگاری محسااوب شااود

در مقدار پایینی قرار دارد ،این روساااتا از این نظر در یک
نقطۀ یعف شدیدی قرار دارد و ساختارهای اجتماعی و
ان سانی در این رو ستا نمیتواند پایداری رو ستا را در برابر
تغییرات اقلیمی تضمین کند .سرمایههای طبیعی روستا با

چرا که مقدار آن در بین پنج سرمایه ،کمترین مقدار است
و در این حوزه ،رو ستای نوده پ شنگ در برابر تغییر اقلیم،
خود را آ سیب پذیر ن شان خواهد داد .سرمایههای طبیعی
رو ستا از جمله سرمایههایی ا ست که در مقدار متو سطی
هسااتند و اگر که با همین روند ادامه پیدا کند ،جزء نقاط
یعف رو ستا به ح ساب میآیند .سرمایههای طبیعی این
روستا با اینکه از مقدار خوبی برخوردار است ،اما ساکنین
روساااتا توانایی بهرهبرداری اقتصاااادی از آن را ندارند ،به
همین دلیل اقتصاااد مرد تضااعیف شااده اساات و این به
دل یل کمبود آگاهی از م نابع موجود و پدیدۀ تغییر اقلیم
اساات .ساارمایههای فیزیکی روسااتا از مقدار نساابتاً خوبی
برخوردار اسااات و چنانچه با روند موجود ادامه پیدا کند
(بهبود زیرساختها) میتواند به عنوان یک فاکتور مناسب
و مثبت برای تقویت ظرفیت ساااازگاری روساااتای نوده
پشنگ به حساب آید .چرا که تقویت زیرساختها میتواند
اثرات پدیده ها و بالیای طبیعی مختلف را کاهش دهد و
مانع بروز وقایع خطرناک شود.
روسااتای گیسااور با توجه به اینکه در یک روند منفی
جمعیتی در درون خود به سااار میبرد و معموالً جمعیت
زیاد آن به دلیل مهاجرت مرد روساااتاهای کوچکتر به
این رو ستا ا ست و چنانچه همین روند جمعیتی را پیش

توجه به مقادیر پرسشنامه از میزان خوبی برخوردار نیست
و کمبود آن باع شده که در نظا اقت صادی رو ستا یک
مقداری ،بی نظمی ایجاد کند .بی نظمیهای ایجاد شاااده
در اثر خ شک سالی بوده و سی ستم اقت صادی رو ستا نیز به
دنبال آن با کمی واکنش منفی روبه رو شده است .لذا این
دو سیستم نیز در خطر کاهش میزان منابع و سرمایه روبه
رو هساااتند و اگر که همین روند ادامه پیدا کند این دو
سیستم ،به نقاط یعفی برای روستا تبدیل میشوند .نتایج
تحقیق نقش آگاهی جوامع محلی کوئینزلند دربارۀ تغییر
اقلیم در افزایش ظرفیت سااازگاری صاانایع اصاالی که در
معرا این پدیده قرار دارند ،نشااان داد که تولیدکنندگان
آگاهی زیادی درباره تغییر اقلیم دارند و حداقل در سه بعد
از چهار بعد  )1مدیریت ری سک و عد قطعیت )2 ،مهارت
در برنامهریزی ،آموزش و باز سازماندهی )3 ،انعطافپذیری
مالی و روانی و  )4تمایل به سازگاری در بین افراد مختلف،
ظرفیت باالیی برای سازگاری دارند [.]11
بر ا ساس جدول ( ،)6م شخص می شود که در منطقۀ
کویری شهر ستان گناباد ،سرمایههای اجتماعی مرد که
شااامل اعتماد (بعد ذهنی ساارمایۀ اجتماعی) و مشااارکت
(ب عد عینی سااار ما یۀ اجت ماعی) ،ر عا یت حقوق ی کدیگر،
ساااطح آگاهی مرد از اتفاقات پیرامون خود میشاااود در
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درجۀ اول قرار دارد .به عبارت دیگر سااارمایۀ اجتماعی از
دیگر سااارمایه ها ،اثرگذاری و قدرت بیشاااتری در تأمین
شااارایط اولیۀ زندگی مرد دارد ،هم چنین سااارمایههای
انساااانی که بیشاااتر به کمیت گروه های مختلف مربوط
میشاااود نیز در در جۀ دو قرار دارد و مرد برای بهبود
و یعیت زندگی خود به اق شار مختلفی از مرد نیاز دارند.

نیز مطرح اسااات و به دل یل ناد یده گرفتن راه حل های
اقت صادی مختلف (که در پر س شنامه مطرح شده ا ست) و
تکیه کردن مرد بر منابع فقط طبیعی ،اقتصاد روستاییان
با مشااکل مواجه شااده اساات ،ولی ساارمایههای طبیعی
روسااتاها در چند سااال اخیر به دلیل خشااکسااالی منابع
محدودی را در اختیار کشااااورزان قرار داده اسااات و این

سااارمایههای انساااانی نیز برای مرد روساااتاهای منطقۀ
کویری به دل یل وجود افراد با تجر به ،نیروی کار جوان و
فعال ،جمعیت زیاد و وجود افراد تحصااایلکرده و آموزش

پدیده باع شده که منابع مالی و اقت صادی رو ستاییان به
شااادت کاهش پ یدا ک ند ،لذا این سااار ما یه ها و م نابع
نمیتوانند مرد را در برابر تغییرات اقلیمی محافظت کند.

دهنده از اهمیت باالیی برخودار اسااات و در مصااااحبه و
پر سش و پا سه ،پا سه دادهاند که در صورت بودن چنین
افرادی ،رو ستاها میتوانند پی شرفت و ترقی خوبی دا شته
باشند .سرمایههای انسانی به دلیل ایجاد تنوعی از دانشها

در همین رابطه پژوهشگرانی دریافتند که فقر یا فقدان
منابع مالی یکی از محدودیت های اصااالی ساااازگاری با
تغییرات شرایط آب و هوایی است [ .]12،18در این رابطه
میتوان بیان کرد کشاورزانی که از لحاظ مالی در ویعیت

و تواناییهای مختلف میتواند ظرفیت ساااازگاری مرد را
ارتقاء دهند .به این ترتیب سااارمایۀ اجتماعی و سااارمایۀ
انسانی میتوانند در کنار یکدیگر تسهیلکنندۀ ارتباطات و
اعت ماد مرد در بین ی کدیگر باشاااد .سااار ما یۀ فیزیکی
روسااتاها در درجۀ سااو قرار دارد .وجود زیرساااختهای
ب هداشاااتی و ارت باطی م ثل تلفن و اینتر نت برای مرد
اهمیت زیادی برای زندگی آنها در رو ستا دارد .همچنین
امکانات آموزشااای و اجتماعی نظیر مسااااجد و مدارس،
میتوا ند با ع دلگرمی و افزایش عال قۀ مرد محلی به
زندگی در روساااتاها شاااود ،چرا که حداقل سااارمایهها و
زیرسااااخت های فیزیکی برای مرد میتواند یک زندگی
ساده را ایجاد کند .سرمایۀ طبیعی و سرمایههای اقتصادی
کمترین و پایینترین رتبه را دارد و این مویاااو نشاااان
میدهد که این نو سرمایهها در مقادیر پایینی در منطقۀ
کویری وجود دارد .اگرچه این سااارمایه ها ،برای مرد در
اولو یت قرار دارد ،ا ما با تو جه به این که مرد محلی از
اقدامات و سازوکارهای مطرح شده در پر س شنامه آگاهی
کمی داشتهاند و از اهمیت این مویوعات در تأمین زندگی
خود ،اطالعات دقیقی نداشاااتند ،اولویتی به مساااائل و
راهحلهای طبیعی مطرح شده در پرسشنامه برای تقویت
معیشت خود ندادهاند .این مویو دربارۀ سرمایۀ اقتصادی

نامناسااابی قرار دارند ،نه تنها در مقابل تغییرات اقلیمی،
ساااازگار نمیشاااوند ،بلکه همواره در برابر این تغییرات از
آسیب پذیری باالیی برخوردار هستند [.]24
با توجه به وجود یا کمبود منابع مختلف (پنج سرمایه)
در هر یک از روستاها میتوان ظرفیت سازگاری را بررسی
کرد ،تحقیقات و نتایج بهدست آمده در هر منطقه منحصر
به فرد میباشاااد .همچنین ،جوامع محلی مختلف با توجه
به اقلیمهای مختلفی که در آن ها ساکن هستند ،همزمان
با تغییرات اقلیمی ،پیو سته در حال تغییر و تحول ه ستند
و پویایی خاص خود را دارند .بنابراین مطالعات مربوط به
ظرفیت ساااازگاری جوامع محلی در برابر تغییرات اقلیمی
در کشور ایران بایستی با کشوری با شرایط اقلیمی مشابه
مقایسه شود.
در همین راسااتا پژوهشااگرانی در پژوهش خود تعیین
کردند که در جوامع رو ستایی ا سترالیایی بی شترین نقطه
یاعفی که برای ظرفیت ساازگاری روساتاییان وجود دارد
نقطه یعف اطالعاتی و فناوری ا ست و این مورد بای ستی
که در جوامع روستایی استرالیا تقویت شود []2
همچنین محققانی دریافتند که جوامع دامدار جنوب
اسااترالیا به دلیل کاهش تولید پشاام ،جوامع دامدار شاارق
اساااترالیا به دلیل کمبود علوفه و کاهش تولید بره های
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و انسانی که از جمله منابع قدرتمند روستاییان است ابتدا
به ای جاد یک ه ماهنگی و هم فکری جمعی برای تقو یت
ظرفیت سااازگاری در برابر تغییر اقلیم دساات پیدا کرد و
سااپس با اسااتفاده ازساارمایههای دیگر مثل ساارمایههای
طبیعی و اقتصادی که یعیف هستند و به جریان انداختن
آنها شااارو به تقویت منابع مالی و اقتصاااادی جایگزین

 در برابر تغییرات اقلیمی آسااایبپذیری بیشاااتری،جدید
.]17[ دارند
در بر نا مهریزی های توانم ندسااااازی جوامع محلی و
آبخیزنشینان بایستی با استفاده از منابع قدرتمندی که در
روسااتا وجود دارد به ساامت تقویت دیگر منابع یااعیفتر
 لذا توصااایه میشاااود که در برنامهریزیهای.حرکت کرد

برای کاهش م صرف منابع طبیعی در زمان خ شک سالی و
.پدیدههای خطرناک طبیعی کرد

توانمندسااازی آبخیزنشااینان منطقۀ کویری شااهرسااتان
 با تو جه به این که در این منط قه مشاااکالت،گ نا باد
چندگانهای وجود دارد با ا ستفاده از سرمایههای اجتماعی
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