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 چکیده
رویددادهای   و الگوها جهانی تغییرات. پذیرند آسیب اقلیمی مخاطراتدر برابر  شدت به توسعه حال در کشورهای
 هدای  نظدا   بدر  ای گسدترده  تدثییر  وضدعیت  ایدن  .دهد می تغییر را طبیعی منابع دسترسی به و کیفیت اقلیمی،

د. جوامدع  شدو  هدای آیندده قلمدداد مدی     برای جوامع امدرو  و نسد    یکه تهدید دارد آنها اقتصادی و ماعیاجت
حفاظت ا  برای که  ،اقلیمی است مخاطراتو  ها نوسان تثییرهایی است که بسیار تحت  روستایی ا  جمله بخش
مقابلده و  بدرای   کده ارانه اندد  سدا گ اقلیمی نیا مند اعمدال  مخاطرات و  ها نوسانات تثییرمعیشت خود در مقاب  

ظرفیدت  ایدن پدهوهش بدا هددر بررسدی       مینده  در ایدن  . اسدت سا گاری با آنها، به فهم و شناخت علمی نیا  
 رویکدرد  ا  اسدتفاده  دو روستای سدفیدبر  و بیوندسدفلی بدا    اقلیمی در مخاطراتآن به  یها مؤلفهو  سا گاری
. متغیرهدای واردشدده در   گرفدت های پرسشنامه انجا   هتحلیلی مبنی بر داد -با روش توصیفی ترکیبی شاخص

شدام  عوامد    مخداطرات اقلیمدی   بده   ظرفیدت سدا گاری  هدای   های فردی و شاخص این تحقیق شام  ویهگی
 و هدا  مؤلفده ید  ا    هدر  یرگدذار یتثی. میداان  اسدت دولدت   و اقتصادی، اجتمداعی،  یرسداخت، داندش فدردی    

نشدان داد کده   پهوهش  . نتایجشدآماری پردا ش  های روشتفاده ا  شده با اس گردآوریهای  داده  یوتحل هیتجا
کمتر ا  میدانگین   11/2و روستای سفیدبر  با میانگین  99/2محلی روستای بیوندسفلی با میانگین  اجتماعات
ظرفیدت   .دند دارمخاطرات اقلیمدی  در مواجهه با اندکی سا گاری   ظرفیتو است ( 9) ظرفیت سا گاریمتوسط 
اقتصادی، اجتماعی،  یرسداخت، داندش فدردی و     یها مؤلفهبا  طور مستقیم بهدو روستای مذکور  کم سا گاری
ی، اقتصدادی، اجتمداع   یهدا  مؤلفده و  سترا دارا ظرفیت سا گاری یرساخت بیشترین  ۀمؤلف دارد.ارتباط دولت 

 یدت سدا گاری  ظرف ارتقدا و بهبدود وضدعیت    بدرای بندابراین  . کمی دارند ظرفیت سا گاریدانش فردی و دولت 
 قبلدی  آگداهی . ای شدود  ه ویدهه توجد بایدد   اقتصدادی، اجتمداعی، داندش فدردی و دولدت      یها مؤلفه درجوامع 
ظرفیدت   افداایش  تواند میهای حمایتی  سیاست اتخاذو  ظرفیت سا گاری بر مؤیر عوام  ا  های مرتبط سا مان

   .دکن ذیرپ امکان را مدیریت تغییر راهبردهای ریای برنامه در سا گاری

  .یاقلیم مخاطراتظرفیت سا گاری، مدیریت،  یرساخت،  تغییر راهبردهای کلیدی: های واژه
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 مقدمه

و  اندد   اقلیمدی حسدا   مخداطرات  بده  کشدور مدا   ا  جمله اقلدیم  خش   خش  و نیمه های  اقلیم

هدای آیندده    برای جوامع امرو  و نس  یبه نوعی تهدید ها . این اقلیمدنپذیری بیشتری دار آسیب

 بیشدتری نیدا  اسدت   به فهم و شناخت علمدی   ،برای مقابله و سا گاری با آنها ند وشو قلمداد می

 ید   در ایدر  کده  دارد اشداره  سیستمی پتانسی  بهمخاطرات اقلیمی  در برابر پذیری آسیب .[9]

 بده  حساسدیت  ،آسدیب  معدر   در گرفتن قرار ا  عملکرد این .است دیده آسیب خارجی تهدید

نشدان  ظرفیدت سدا گاری  . اسدت  تشکی  شده سا گاری یا مقابله برای ناتوانی یا یتوانای و ایرات

 .[27] اسدت  تغییدر  مقاب  در پیشرفت و رشد با مقابله برای جامعه یا منطقه ی  توانایی ةدهند

 و هدا  انسان نهادها، ها، سیستم توانایی" را ظرفیت سا گاری [IPCC] تغییر اقلیم الدول نیبت اهی

 بده  دادن پاسدخ  یدا  هدا  فرصدت  ا  استفاده احتمالی، های آسیب سا گاری با برای موجودات سایر

مخداطرات   بده  ظرفیت سدا گاری  که اقتصادی -اجتماعی ام عو. [11]. کند می تعریف "پیامدها

 و داندش  اطالعدات،   یرسداخت،  و وریافند  اقتصدادی،  ۀتوسدع  شدام   کنند می تعیین رااقلیمی 

 .  [27] است عیاجتما سرمایۀ و نهادها مهارت،

 محیطدی  -اجتمداعی  هدای  سیسدتم  پدذیری  آسیب  مینۀ بیشتر در ظرفیت سا گاری مفهو 

 بده  سیسدتم  ید   حساسدیت  و معدر  قدرار گدرفتن    در ا  ترکیبدی  پدذیری  آسیب کاربرد دارد.

 در .اسدت  هدایی  تدنش  چندین  ابد  سیستم مقابلۀ توانایی یا ظرفیت سا گاری و خارجی های تنش

 عدالت نهادها، ها،  یرساخت دانش، فناوری، آمو ش، اقتصادی، توسعۀ یها مؤلفه تحقیقات برخی

 اسدت  شدده  شناسدایی  ظرفیت سا گاری عمومی یها کننده نییتع عنوان به اجتماعی و اجتماعی

 طدول  در ،مختلف افرادِ و اجتماعی های گروه ،مناطق ،جوامع در کشورها، ظرفیت سا گاری. [1]

. تفداوت دارد  نیدا  ماهیدت ا  نظدر   بلکده  ار ش لحدا   ا  تنهدا  نه ؛ این ظرفیتاست متفاوت  مان

 مانندد  وسدیع  مقیدا   مبنای بر ظرفیت سا گاری ار یابی برای تحلیلی های چارچوب ا  بسیاری

 اجتمداعی  و محلدی  سدطح  در ظرفیت سدا گاری  دادن نشان به یکمتر توجه و ملی بوده سطح

 ،مددیریتی  مانندد تواندایی   عواملی تثییر تحت ظرفیت سا گاری محلی سطح در. [27] است بوده

 سا گاری آن در که سا مانی محیط ،رساختی  اطالعات، و تکنولوژیکی مالی، منابع به دسترسی

 در شدده  اسدتفاده  هدای  شداخص  خویشداوندی اسدت.   های سیاسی و شبکه گیرد، نفوذ می صورت

 یهدا  دارایدی  دسدتۀ  پدنج  شدام   و اسدت  پایدار معیشت چارچوب سا ابر اغلب اخیر های  مان

 .[1] شود می مالی و فیایکی طبیعی، اجتماعی، انسانی، سرمایۀ

 ایدرات  بده  شددت  بده  کنند، می تکیه اکوسیستم خدمات و کاالها به طور مستقیم به که جوامعی
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 ،قددیمی  آوری فدن  محددود،  اقتصادی منابع دارای کشورهای .[21] پذیرند آسیبمخاطرات اقلیمی 

 یتوانمندسدا   و ضدعیف،  و مداناکار نهادهای ضعیف، های  یرساخت ضعیف، های مهارت و اطالعات

بنابراین  .پذیرند آسیب بسیار ودارند  سا گاری برای کمتری ظرفیت منابع، به دسترسی کم نابرابر و

بده   سا گاری .[14] است منابع به آنها دسترسی تابع"مخاطرات اقلیمی  با سا گاری در آنها توانایی

ظرفیدت   اسدت تدا  وابسدته   جوامدع  و هدا  سدا مان  افدراد،  تواندایی  به  یادی تا حدیمی مخاطرات اقل

 ،ظرفیدت سدا گاری   تجهیدا  و ایجداد  .کنندد  تجهیا را خود اقتصادی و اجتماعی سیستم سا گاری

 هدا،  سیسدتم  سدا گاری،  منظدور  بده . [12] داردنیا   اجتماعی یادگیری به که است یمستمر یندافر

 آسدیب  بده  سدا گاری » تواندایی  یعنی دارند، نیا  خود ظرفیت سا گاری وسعۀت به افراد یا مؤسسات

مخداطرات   به مؤیر پاسخ برای .«مخاطرات اقلیمی پیامدهای به پاسخ یا ها فرصت ا  استفاده بالقوه،

 بده  ملدی  مقیدا   ا  حکومت سطوح همۀ در تعام  با سطح چنددر  حکومتی رویکردهای ،اقلیمی

مخداطرات  سدا گاری بده    میندۀ  متعدددی در   تحقیقدات  .[24] دارد یتاهم محلی و ایالت مقیا 

 شود.   در اینجا به چند مورد اشاره می که استگرفته در سطح دنیا انجا  اقلیمی 

با اطالعدات پیمایشدی و    کاچوین آبخیا ضۀحو روستای 22 در یسا گار تیظرفدر تحقیقی، 

شدد و  بررسدی   چنددمتغیره  آمداری  یهدا  روش اسدتفاده ا  پایددار و   معیشدت  براسا  چارچوب

 .[19] دادندد  نشدان  انددا   چشدم  موقعیدت  و ظرفیت سدا گاری  بین تنگاتنگی ارتباط ها شاخص

 توصدیفی   یوتحل هیتجابا استفاده ا   باغبانی ةدکنندیتول 517 در ،مخاطرات اقلیمی با سا گاری

 رفیدت سدا گاری  ظ کده  نشدان داد  . نتدایج شدد  بررسی بندی رتبه برای و نی میانگین شاخص و

 امکاندات  مارعه، تجهیاات با ار، به دسترسی ،یاقلیم مالی، منابع به دسترسی عوام  به خانوارها

ظرفیدت   هدای  شداخص  ساخت برای. [21] دارد بستگی نهادی های حمایت دیگر و سا ی ذخیره

 یلچنددعام   ید وتحل هید تجاسدریالنکا براسدا     خانوار 24777 های های دارایی ا  داده سا گاری

[FAMD] هدای  دارایدی  و ظرفیت سا گاری بین مثبت ۀرابط ةدهند نشان ها بررسی، شد  استفاده 

 شدغلی  ظرفیدت سدا گاری   و پذیری آسیب .[27] است فیایکی های دارایی و اقتصادی اجتماعی،

شد. بررسی دومینیکن با استفاده ا  پرسشنامه  ساحلی در جوامعمخاطرات اقلیمی در برابر  افراد

 ةافرادی کده اسدتفاد   به نسبت ،کنند منابع استفاده می مستقیم ا  طور بهافرادی که  ،نتایجۀ برپای

مخداطرات   بده  کشداور ان  سا گاری بررسی. [21] بیشتری دارند کنند وابستگی میغیرمستقیم 

 کده  سدا گاری نشدان داد   مواندع  و انتخاب بر مؤیر عوام  شناسایی اتیوپی، با نی  ۀحوضاقلیمی 

 مربدوط  اطالعدات  اعتبار، به دسترسی، خانوار سرپرست یروت و سن جنسیت، الت،تحصی سطح

 اصلی موانع گذارد و می تثییر کشاور ان انتخاب بر حرارت، ۀدرج اجتماعی و ۀسرمای ،وهوا آب به

 .[15] است مالی های محدودیت و انطباق های روش بارةدر اطالعات نداشتن شام 
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در را های نواحی جنوبی استان خو سدتان   پذیری  یرساخت سیببندی آ پهنه رحیمی و همکاران،

کنددال  -تحلی  روند تخمینگر شیب سنس و تحلی  روند مدن  شرایط تغییر اقلیم با استفاده ا  آ مون

ررسدی  ب ArcGIS افداار  نر و  AHP با استفاده ا  الگوریتمو  CMIP5 پنجم گاارشبراسا  سناریوهای 

را در شددت   تدثییر ترتیب بیشترین  الب، گردوغبار و سپس امواج گر  بهسی نشان داد که نتایج. کردند

شدناخت نگدرش    ،در پهوهشی .[5] اند های مختلف منطقه داشته  ایی اقلیمی برای  یرساخت خسارت

آمداری پدردا ش   فندون  های میددانی و اسدتفاده ا     با بررسی ،مخاطرات اقلیمیمرد  برای سا گاری با 

مخاطرات اقلیمدی  انتخاب رفتار سا شی با در پی که بیشتر مرد  این منطقه  گرفته شدنتیجه شده و 

خشکسالی در بدین چهدار دهسدتان    با  ظرفیت سا گاریبندی سطح  اولویتدر تحقیقی،  .[1]هستند 

روش ای یکطرفده،   نمونده  تد   تی آ مونا  بخش مرکای شهرستان روانسر استان کرمانشاه با استفاده 

و  آبداد  حسنهای  که مناطق روستایی دهستان شده و نتیجه گرفته شدبررسی  تاپسیس گلوله برفی و

. [6]را دارندد  خشکسدالی   با ظرفیت سا گاریکمترین  آباد دولتای بدر و ه  الوب بیشترین و دهستان

مخداطرات  بدا  ذهداب   کار شهرسدتان سدرپ    کشاور  گند  977بر توان سا گاری  مؤیر، عوام  محققان

های آماری بررسی کردندد.   ای، اباار پرسشنامه و آ مون گیری خوشه نمونهاده ا  روش را با استفاقلیمی 

سدطح  مانندد  هدای فدردی، اجتمداعی و اقتصدادی کشداور ان       نتایج نشدان داد کده برخدی ا  ویهگدی    

مندددی ا  خدددمات آمو شددی و  تحصددیالت، مهددارت، ع ددویت در نهادهددای اجتمدداعی، تجربدده، بهددره

تدوان سدا گاری   حدد  سطح مکانیااسیون، درآمد و استفاده ا  اعتبدارات در  هواشناسی، عملکرد گند ، 

جوامع محلدی بده مخداطرات اقلیمدی      ظرفیت سا گاریسنجش و تحلی   .[9] است مؤیرکاران  گند 

 ،گفته شدد  آنچهبا توجه به  .موضوع مهم و جدیدی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است

 مقیدا   جوامع محلی در برای شده  یتعد های شاخصمع، با استفاده ا  جوا ظرفیت سا گاری ار یابی

 مینده  در ایدن   .اسدت ضروری  فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، ای، منطقه های  مینه به توجه با کوچ 

 سدطح  در ترکیبی شاخص رویکرد ا  استفاده بادو روستای سفیدبر  و بیوندسفلی  ظرفیت سا گاری

 .است شدهبررسی  محلی

 ها و روش مواد
 ۀ تحقیقمنطقمعرفی 

 95 حدداق   بدین  اسدتان،  ایدن  غربی شمال در که است استان کرمانشاه های شهرستان ا  جوانرود

 و دقیقده  44 و درجه 54 حداق  و شمالی عر  ۀدقیق 7 و درجه 94 حداکثر و دقیقه 57 و درجه

 مهدم  کوه رشته ۀادام در شهرستان اینواقع شده است.  شرقی طول ۀدقیق 95 و درجه 56 حداکثر

 کوهسدتانی  معتددل  منطقده،  ایدن  یوهوا آب .است گرفته قرار گا بنی و شاهو های کوه بین  اگر 
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 گیرچشم بسیار شهرستان این در طبیعی گیاهی پوشش کافی، و مناسب های بارش دلی  به واست 

 تشدکی   ای یده کوهپا گونداگون  ةگسترد گیاهی پوشش و مراتع ها، جنگ  را هاآن ترین مهم که است

 ایدن  سداکنان  درصدد  77 حددود در  ایدران،  آمدار  مرکدا  سرشدماری  براسدا   همچندین . دنده می

 سدال  در کده  درحالی. دارند سکونت روستایی نقاط در نیا آنها ا  درصد 97 و شهرنشین شهرستان

 غیرساکن بقیه و روستانشین درصد 1/47 و شهری درصد 1/51 شهرستان، این جمعیت ا  ،1974

، افداایش   اگدر   پشدت  کمبا توجه به حساسیت موقعیت جغرافیایی منطقه و پوشش  .[2] اند بوده

و افداایش  در دهدۀ اخیدر    آسدا  های سی  های جوی همچون ریاگردها، امواج گرمایی و بارش پدیده

 .صورت گرفتی سفیدبر  و بیوندسفلی روستا دو در این پهوهش ،مهاجرت ا  روستا به شهر

 
 ۀ تحقیقغرافیایی منطقموقعیت ج .1شکل 

 تحقیق روش

ی و قاب  درک بدرای  کمّ صورت بههستند که اطالعات پیچیده و گسترده را  یها اباارهای شاخص

منطقدی و مطدابق بدا شدرایط هدر       صورت بهها  شاخص اگرکنند.  گیران فراهم می عمو  و تصمیم

ها و تحوالت هدر   دگرگونیاطالعاتی مستندی برخوردار باشند،  ۀند و ا  پشتوانشوکشور انتخاب 
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محیطی، اقتصدادی و   های  یست شاخص. [4] ندکن مینمایان  یخوب بههای آن را  سیستم و حو ه

هدای طبیعدی اسدتفاده     دادن شرایط انسدان و اکوسیسدتم   اجتماعی در سراسر جهان برای نشان

. اسدت  فداوت شدده مت  گاارش در نظر گرفته گیری و نیا  وند. ساختار شاخص بسته به اندا هش می

مدوردی کشدورهای مختلدف،     تحقیقدات هدا و   ، ا  طریق پروژهظرفیت سا گاری بررسی منظور به

در بخشدی خداص یدا در چندد بخدش در       ظرفیدت سدا گاری  گیدری   یابیم که برای انددا ه  درمی

 گرفته شدود کار  منظم در سطح محلی به صورت بهها،  بسیاری ا  شاخص ، بایدهای مختلف مکان

[26 ،22 ،11، 15]. 

مخداطرات  بده   ظرفیدت سدا گاری  هدای   و شناسایی شاخص درک این تحقیق با هدر بهبود

. پدهوهش  صورت گرفتدر دو روستای شهرستان جوانرود  ظرفیت سا گاری حدو تعیین اقلیمی 

های پرسشنامه بدرای   تحلیلی مبنی بر داده -به لحا  ماهیت ا  نوع کاربردی و با روش توصیفی

ای  کتابخانده  تحقیقات برپایۀجوامع محلی انجا  گرفت. این پرسشنامه  ریظرفیت سا گابررسی 

ی کردن معیارهای کیفی تحقیق متناسب با نوع اطالعات مدورد نظدر   کمّ برایو نظر کارشناسان 

)جدنس، سدن و سدطح     های فردی اردشده در این تحقیق شام  ویهگی. متغیرهای وشدطراحی 

شدام  عوامد  اقتصدادی،    مخداطرات اقلیمدی   بده   ظرفیدت سدا گاری  های  تحصیالت( و شاخص

آماری سداکنان جوامدع محلدی     ۀ. جامع(2)شک   استاجتماعی،  یرساخت، دانش فردی، دولت 

 صدورت  به دهنده پاسخ 67ند که هستدو روستای سفیدبر  و بیوندسفلی در شهرستان جوانرود 

داندش  اجتماعی،  یرساخت، تصادفی ا  بین آنها انتخاب شدند. پرسشنامه در پنج بخش اقتصاد، 

 هدای هدر   پاسدخ  ةنمدر  کردن جمع با ها شاخص ا  ی  هر ةو دولت تدوین شده است. نمر یفرد

 نمدره  کمترین و 4 نمره رینیشتب که جایی شد، تعیین (7-4) لیکرت مقیا  به نسبت شاخص

 بده  تجمعدی  واکنش ةنمر با برابر( لیکرت مقیا  در من امتیا  حداکثر) 4 ةنمر بنابراین. است 1

ی و رسدا گا   ظرفیدت  یهدا  مؤلفههری  ا   یرگذاریتثیمیاان . است تجمعی پاسخ امتیا  حداکثر

 . شدپردا ش   SPSSافاار نر  آماری فنونبا استفاده ا   شده یگردآورهای  داده  یوتحل هیتجا

ناطق م یگروه احیااستادان ها، پرسشنامه توسط  آوری داده روایی اباار جمع نییتع منظور به

)اعتبار( بده   . مفهو  رواییشدمنابع طبیعی دانشگاه تهران ار یابی  ةخش  و کوهستانی دانشکد

 یدرسدت  بده مدورد نظدر را    ۀتدا چده حدد خصیصد     یریگ اندا هدهد که اباار  این پرسش پاسخ می

بدرای سدنجش   . [1] تحقیق خواهد بود سؤاالتعبارتی آیا این تحقیق پاسخگوی  سنجد و به می

توان اسدتفاده کدرد    های مختلفی می روشمختلف ا  های  شاخصبین   )پایایی( درونیهماهنگی 

نباخ ا  ضرایب پایدایی یدا   ونباخ یکی ا  آنهاست. ضریب آلفای کروکه استفاده ا  ضریب آلفای کر

 شد.پس پایایی پرسشنامه با استفاده ا  آلفای کرونباخ محاسبه شود.  می محسوبقابلیت اعتماد 
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های اقتصاد، اجتماعی،  یرساخت، دانش فدردی،   اولیه آلفای کرونباخ برای شاخص ۀدر پرسشنام

دار اقتصداد مقد   در شداخص بود.  742/7، 611/7، 617/7، 611/7، 997/7ترتیب برابر با  دولت به

پدس ا  بدا نگری و اصدالحات     .دبدو  سدؤاالت همبسدتگی دروندی    نبدود آلفای کرونباخ حداکی ا   

هرچده همبسدتگی بدین     بود. 416/7ترتیب برابر با  لفای کرونباخ بهمقادیر آ یادشدههای  شاخص

حاکی  شده محاسبهضریب آلفای  ۀمحاسب .یابد میبیشتر شود، مقدار ضریب آلفا افاایش  سؤاالت

 .استشاخص پنج هر های  و در جهت مثبت بین واریانس  یادا  وجود واریانس مشترک 

 
تحقیقمفهومی  مدل .2 شکل  
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  بحثنتایج و 

 های اقتصادی، اجتماعی،  یرسداخت، داندش   ظرفیت یرگذاریتثی ةدر واقع نحو ظرفیت سا گاری

 ،های مستخرج ا  پرسشنامه با توجه به بررسی است. ظرفیت سا گاریفردی و دولت در افاایش 

ظرفیت سا گاری در جوامع هدر  یها مؤلفهر ی  ا  ه ظرفیت سا گاریبررسی  1نتایج جدول 

دو روسدتای   در هدا  مؤلفه ظرفیت سا گاری حددهد.  را نشان میاطرات اقلیمی مخدر مواجهه با 

 یهدا  مؤلفده دهدد کده    نشدان مدی   آمدده  دست بههای  . بررسی میانگیناستمورد بررسی متفاوت 

 99/2و  72/2، 27/2، 47/2عدددی  ترتیدب بدا مقددار     اقتصاد، اجتماعی، دانش فردی و دولت به

 یرسداخت بدا مقددار     ۀمؤلفد همچندین   و ( بدوده 9) ا گاریظرفیت سد تر ا  میانگین متوسط کم

محسدوب  که بهترین ار ش  است ی برخوردارربیشت ظرفیت سا گاریا  میانگین  21/9میانگین 

 بدترین ار ش را داشته است.  27/2اجتماعی با مقدار میانگین  ۀمؤلفو شود  می

تری نسدبت بده   ت بیشد عد  مطلوبی 99/2 یسا گار تیظرف نیانگیمروستای بیوندسفلی با 

کمتدری دارد.   ظرفیدت سدا گاری  و  داشدته  11/2با مقدار روستای سفیدبر   ظرفیت سا گاری

 ابدر بدا  سدفیدبر  و بیوندسدفلی بر   یاجتماعات محلدی در دو روسدتا   ظرفیت سا گاریمیانگین 

تغییدر اقلدیم    ةپدیدد در مواجهه با  تحقیق ۀمنطقمحلی  اجتماعات گفتتوان  که می است 67/2

 ۀبیشدین ینده و  . همچنین با توجه به مثبت بودن حددود کم اندک است ظرفیت سا گاریای دار

صد خطای نوع اول در در 1توان بیان داشت که تو یع آماری با در نظر گرفتن  ، میها مؤلفه همۀ

بده دو روسدتای    هدای سدا مانی   ریدای  کده در برنامده   اسدت شود. بنابراین ضروری  نظر گرفته می

 ای شود. سفلی توجه ویههسفیدبر  و بیوند

در حدد   ظرفیت سا گاری یها مؤلفهدهد که در روستای سفیدبر   نشان می 2نتایج جدول 

 ۀمؤلفد دهدد کده    نشدان مدی   آمده دست به یها مؤلفهمطلوبی ار یابی شده است. بررسی میانگین 

 411/2اجتماعی بدا مقددار میدانگین     ۀمؤلفبهترین ار ش و  244/9 یرساخت با مقدار میانگین 

 یرساخت با  ۀمؤلفیابیم که  اند. همچنین با توجه به نتایج فریدمن درمی کمترین ار ش را داشته

داندش فدردی بدا     ۀمؤلفد دو ،  ۀدر رتبد  11/2اقتصادی با مقدار  ۀمؤلفاول،  ۀدر رتب 12/5مقدار 

 ۀی در رتباجتماع ۀمؤلفچهار  و  ۀدر رتب 61/2دولت با مقدار  ۀمؤلفسو ،  ۀدر رتب 2/ 12مقدار 

کده   اسدت  7771/7داری حاص  ا  آ مون فریدمن بدا مقددار    )آخر( قرار دارد. سطح معنی پنجم

 دارند. یدار یمعنتفاوت  ظرفیت سا گاریا  نظر  شده بررسی یها مؤلفه دهد نشان می
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در دو روستای  یاقلیم مخاطراتآن در مواجهه با  یها مؤلفهو  ظرفیت سازگاریوضعیت  .1 جدول

 و بیوندسفلیرگ سفیدب

 میانگین تعداد روستا مؤلفه
انحراف 

 معیار
 خطای

 استاندارد
 بیشینه کمینه

 
 اقتصاد

15/2 97 سفیدبر   47/7  71/7  75/2  74/2  
27/2 97 بیوندسفلی  55/7  71/7  79/2  96/2  

47/2 67 ک   41/7  77/7  51/2  72/2  

 
 اجتماعی

41/2 97 سفیدبر   76/7  19/7  97/2  17/2  
یبیوندسفل  97 11/1  57/7  75/7  64/1  16/1  
27/2 67 ک   72/7  71/7  71/2  91/2  

 
  یرساخت

24/9 97 سفیدبر   51/7  71/7  77/9  59/9  
17/9 97 بیوندسفلی  91/7  74/7  74/9  21/9  

21/9 67 ک   57/7  74/7  11/9  92/9  
 

دانش 
 فردی

17/2 97 سفیدبر   61/7  12/7  61/2  19/9  
46/2 97 بیوندسفلی  44/7  17/7  94/2  77/2  

72/2 67 ک   65/7  71/7  44/2  11/2  

 
 دولت

74/2 97 سفیدبر   61/7  12/7  51/2  77/9  
12/1 97 بیوندسفلی  59/7  77/7  76/1  71/2  

99/2 67 ک   77/7  71/7  14/2  42/2  

ظرفیت 
 سا گاری

11/2 97 سفیدبر   52/7  77/7  72/2  75/9  
99/2 97 بیوندسفلی  27/7  74/7  29/2  59/2  

67/2 67 ک   54/7  74/7  51/2  72/2  

  آزمون فریدمن در روستای سفیدبرگ براساس ظرفیت سازگاریتحلیل وضعیت متغیرهای  .2 جدول

 میانگین تعداد مؤلفه
انحراف 

 معیار
 رتبه فریدمن ماکزیمم مینیمم

 2 11/2 71/9 67/1 475/7 157/2 97 اقتصادی

 4 97/2 99/5 77/1 761/7 411/2 97 اجتماعی

 1 12/5 19/9 99/2 512/7 244/9 97  یرساخت

 9 12/2 99/5 67/1 617/7 177/2 97 دانش فردی

 5 61/2 16/9 21/1 611/7 742/2 97 دولت

 57/22 مقدار کای اسکوئر

 5 آ ادیدرجۀ 

 7771/7 یدار یمعنسطح 
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ظرفیدت   یهدا  مؤلفده در روسدتای بیوندسدفلی    گفتتوان  می 9در جدول  شده ارائهنتایج براسا  

در ایدن بررسدی    آمدده  دست به یها مؤلفهدر حد مطلوبی ار یابی شده است. بررسی میانگین  سا گاری

اجتماعی بدا مقددار    ۀمؤلفبهترین ار ش و  177/9 یرساخت با مقدار میانگین  ۀمؤلفدهد که  نشان می

دهدد کده    نشدان مدی  آ مون فریددمن   جینتا نهی م نیااند. در  کمترین ار ش را داشته 466/2میانگین 

 مؤلفدۀ دو ،  رتبدۀ در  47/9دانش فردی بدا مقددار    مؤلفۀاول،  رتبۀدر  71/5 یرساخت با مقدار  ۀمؤلف

اجتمداعی در   مؤلفۀچهار  و  رتبۀدر  14/1دولت با مقدار  مؤلفۀسو ،  رتبۀدر  11/2اقتصادی با مقدار 

کده   اسدت  7771/7مقددار   داری حاصد  ا  آ مدون فریددمن بدا     پدنجم قدرار دارد. سدطح معندی     رتبۀ

  داری دارند.  تفاوت معنی ظرفیت سا گاریمورد بررسی ا  نظر  یها مؤلفهاین است که  ةدهند نشان

 بر اساس آزمون فریدمن در روستای بیوند سفلی ظرفیت سازگاریتحلیل وضعیت متغیرهای  .3جدول

 میانگین تعداد مؤلفه
انحراف 

 معیار
 رتبه فریدمن ماکزیمم مینیمم

 9 11/2 11/2 99/1 557/7 279/2 97 اقتصادی

 4 79/1 67/2 99/1 577/7 111/1 97 اجتماعی

 1 17/5 67/9 47/2 911/7 177/9 97  یرساخت

 2 47/9 67/9 99/1 445/7 466/2 97 دانش فردی

 5 14/1 16/2 21/1 597/7 129/1 97 دولت

 972/71 مقدار کای اسکوئر

 5 درجه آ ادی

 7771/7 داری سطح معنی

 

بدا مقددار    رسداخت ی  یهدا  مؤلفده  Zدهد که با توجه به قدر مطلق آماره  نشان می 5نتایج جدول 

 مؤلفدۀ یعندی دو   شدده  رفتهیپذ H0بوده و فر   11/1کمتر ا   449/1و دانش فردی با مقدار  167/7

 یهدا  فده مؤلداری ندارندد و قددر مطلدق     سفیدبر  و بیوند سفلی تفاوت معندی مذکور در دو روستای 

کده   اسدت  11/1بداالتر ا    427/5و  571/5، 191/5اقتصادی، اجتماعی و دولت به ترتیب بدا مقدادیر   

کندیم کده    داری مشداهده مدی   . همچنین با توجه به سطح معندی ستها مؤلفهاهمیت این  دهنده نشان

ادار معند  ،12/7و  91/7داری  ح معندی وسدط  مقدادیر به ترتیب بدا   یدانش فرد یرساخت و  یها مؤلفه

 کده  این معن بد ؛است 74/7 تر ا  کم داری اقتصاد، اجتماعی  و دولت سطح معنی یها مؤلفه، در نیستند

اقتصدادی،   یهدا  مؤلفده  گفتتوان  که می نددار در منطقه معنی ها مؤلفهاین  ظرفیت سا گاریمیانگین 

 .  اند دارای تفاوتبر  و بیوند سفلی در دو روستای سفید ظرفیت سا گاریاجتماعی و دولت ا  نظر 
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 آزمون من ویتنیسفلی با روستای سفیدبرگ و بیوند دو یها مؤلفهتعیین تفاوت بین  .4جدول

سطح 

 داری معنا
مقدار 

Z 

ۀ آمارمقدار 

 ویلکاکسن

مقدار آماره 

 یویتن–ی من

مجموع 

 رتبه

میانگین 

 رتبه
 مؤلفه روستا تعداد

777/7 191/5- 411 125 
 سفیدبر  97 97/51 1251

 ادیاقتص
 بیوندسفلی 97 69/11 411

777/7 571/5- 692 141 
 سفیدبر  97 29/57 1277

 اجتماعی
 بیوندسفلی 97 77/27 629

917/7 167/7- 4/147 4/92 
 سفیدبر  97 52/92 4/172

  یرساخت
 بیوندسفلی 97 41/21 4/147

127/7 449/1- 4/111 4/956 
دانش  سفیدبر  97 14/99 4/1711

 بیوندسفلی 97 74/27 4/111 فردی

777/7 427/5- 617 154 
 سفیدبر  97 67/57 1227

 دولت
 بیوندسفلی 97 99/27 617

777/7 694/5- 4/671 4/196 
ظرفیت  سفیدبر  97 14/57 4/1221

 بیوندسفلی 97 74/27 4/671 سا گاری

 یریگ جهینت

 مخداطرات اقلیمدی   و پذیرند آسیب اقلیمی مخاطرات ردر براب شدت به توسعه حال در کشورهای

مخداطرات   بده  سدا گاری . شود می وهوا آب شدید بالیای و حوادث شدت و میاان افاایش موجب

 دنبدال  توسعه حال در کشورهای توسط که توسعه های مدل و فعلی ظرفیت سا گاری به اقلیمی

 بده  پدذیری  آسیب همچنین و هوایی،وآب مخاطرات به پذیری آسیب. [25] داردشود بستگی  می

 معندا  بددان  ایدن  .اسدت  پدذیری  آسیب اصلی ا  عوام  فقر اگرچه ،نیست فقر با مترادر خطرات،

 یندد افر دو هدر  که است شده استدالل واقع، در. نیستند بیشتری خطر معر  در فقرا که نیست

 اقتصدادی  تارهایسداخ  تقویدت  سدبب  احتماالً وهوایی آب مخاطرات به سا گاری و پذیری آسیب

تا حد  تواند می هوایی و آب شدید رویدادهای مدیریت برای ظرفیت افاایش. [17] شوند می نابرابر

 نظدر  ا  را هدا  گدذاری  سدرمایه آسدیب   نهایت در و انسانی و اجتماعی اقتصادی، های آسیب  یادی

 یدشدد  حدوادث  بده  پدذیری  آسدیب . دهدد  کداهش  دهندده  وا  هدای  سدا مان  ا  پول گرفتن قر 

 در درا مددت  پایددار  ۀتوسدع  ریدای  برنامده  ا  بخشدی  بایدد  انطبداق  و بالیدا  مدیریت هوایی، و آب

 هدای  سیاسدت  اصدالح  بده  ،اهداکنندگان و دهنده وا  های آژانس. باشد توسعه حال در کشورهای

 در گدذاری  سدرمایه  صدرر  یجا به تا دارند نیا  توسعه حال در کشورهای در خود گذاری سرمایه

 حاضدر  حدال  در. [25] شوند متمرکا سا ی ظرفیت بر بیشتر  یرساخت، ۀتوسع و بهبود عملیات

 مخداطرات  بده  توجده  مسدتلا   مددت  یطوالن های گذاری سرمایه به مربوط تصمیمات ا  بسیاری
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 مخداطرات  بده  توجده  بدا  .1: نیسدت  آسدان  دلید   دو بده  کدم  دست کار این اما .وهوایی است آب

کده   شدوند  رو هروبوهوایی  آب مخاطرات ا  وسیعی دامنۀ با باید دجدی های هوایی،  یرساخت و آب

 157  نددگی  2777 سال. در شود ترگران وسا  ساخت و دشوارتر یطراح که شودیم سبب این

 و بدار   یشدهرها  در  یسد  ا  حفاظدت  بده  هاییدارا ا  دالر اردیلیم 94777 یان و نفر ونیلیم

 ت،ید جمع رشدد  یبد یترک ایدر   ید دلبده  نید ا کده  ددار یبسدتگ  جهان سراسر در بار  یهابندر

 مدواد  کمبدود وهدوایی   آب مخداطرات . [16] ستایدر سطح شیافاا و یاقتصاد رشد ،ینیشهرنش

 هددر  .اسدت  داده افداایش  را ها جنگ حتی و های محلی درگیری اجتماعی، های ناآرامی غذایی،

 اقلیمدی  مخداطرات  یرتدثی  چگونده  کندیم  بدرآورد  کده  است این سا گاری  یوتحل هیتجا مشترک

 .[11] شود جبران یا یابد کاهش «تثییر با انطباق» توانایی توسط تواند می

 در آنهدا  تواندایی  یدا  تماید   بدر  جوامدع  و کشدورها  جوامدع،  ظرفیت سا گاری بر مؤیر عوام 

 اجتمداعی،  اقتصادی، شرایط ظرفیت سا گاری ةکنند نییتع عوام  گذارد. این می تثییر سا گاری

 بر در را سا گاری اقدامات گسترش و توسعه ساختن محدود یا تسهی  که است وریناف و نهادی

و  هدا  نوسدان  تدثییر هایی است کده بسدیار تحدت     بخش کشاور ی ا  جمله بخش . [14] گیرد می

و  هدا  نوسدان ات تدثییر است. کشاور ان برای حفاظت ا  معیشت خود در مقاب   اقلیمی مخاطرات

 ،جامعه یا سیستم ی  ظرفیت سا گاری .[7] اعمال سا گارانه هستند نیا مند اقلیمی مخاطرات

 بهتدر  خدارجی  تغییدرات  شرایط در تا شود می هاآن رفتار یا ها ویهگی تغییر برای آن تواناییسبب 

بنابراین سا گاری ی  عم  پیشگیرانه بوده و برای کاهش عوار  و پیامدهای ناشدی   .کند عم 

 .[17] دجوامع اهمیت بساایی داربالقوة ها و ماایای  ه ا  تواناییو استفاد اقلیمی مخاطراتا  

جوامع محلی دو روستای سفیدبر  و بیوندسدفلی بیدانگر    ظرفیت سا گارینتایج حاص  ا  

ی سدفیدبر  بدا   و روسدتا  99/2محلی روستای بیوندسفلی بدا میدانگین    که اجتماعات استاین 

 ظرفیدت سدا گاری   .دندار اقلیمی مخاطراتبا  در مواجهه کمی ظرفیت سا گاری 11/2میانگین 

اقتصدادی، اجتمداعی،  یرسداخت، داندش      یهدا  مؤلفهدو روستای مذکور ارتباط مستقیمی با  کم

ظرفیدت   یرسداخت بیشدترین    مؤلفدۀ . همچنین دو روستای مذکور ا  لحا  داردفردی و دولت 

ظرفیدت   کمتدرین  ،ولدت د اقتصدادی، اجتمداعی، داندش فدردی و     یها مؤلفهو  دارندرا  سا گاری

اقتصدادی، اجتمداعی، داندش فدردی و     ارتقا و بهبود وضدعیت   باید بهبنابراین . را دارند سا گاری

 برای مددیران  تواند می ظرفیت سا گاری بر مؤیر عوام  ا  قبلی آگاهی .ای شود توجه ویهه دولت

 تغییر راهبردهای ریای برنامه و فردی مقیا  در ظرفیت سا گاری افاایش امکان منابع و صنعت

 افاایش باوهوایی  آب مخاطراتا   آگاهی که است داده نشان ما تحقیقات .کند فراهم را مدیریت

 بدرای  ار شمند یگذار هیسرما ی وهوایی  آب مخاطرات ا  آگاهی .است همراه ظرفیت سا گاری
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کدی ا   تغییدر الگدوی کشدت ی   . [29] سدت وهوا آب تغییدر  خطرات مدیریت و صنایع یایر برنامه

ا  کداهش  یدان ناشدی     مقابلده بدا  جوامدع بددون هاینده در     یتوانمندسدا  راهکارهای تطبیق و 

نوین در بخدش آبیداری و    یها یفناور ۀتوسع. استتغییرات اقلیمی در مناطق هدر  یها بیآس

هدای حمدایتی در بخدش     ارائده سیاسدت   همچندین  مددرن  یهدا  روشسنتی به  یها روشتغییر 

روسدتایی و   اجتماعدات های مرتبط به  سوی سا مان ا  نش فردی و دولتاقتصادی، اجتماعی، دا

، هدا  اسدت یس یریپدذ  هید توجو  روسدتایی  ۀجامعد شغلی جدید در  یها فرصت ایجاد ،یی ا اشتغال

ظرفیت  ،آب و انرژی همانندسا گاری با توجه به هاینه و فراهمی اقال  پایه  یها طرحها و  برنامه

 .دهد میافاایش اقلیمی های  آسیبو  مخاطراتابر در بر را این جوامع سا گاری
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