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 مقدمه .1
و   نوسانات اقلیمی  هاي طبیعی از جملهمخاطرهامروزه  

اند شررمندان و پهوهشررگران را   ۀگرما ش جهانی ذه  هم

هرراي طبیعرری را (. مخرراطره9لب كرررده اسررت  جبه خود  

توان صرفاً رو دادي طبیعی برشمرد و به عل  پیچیده نمی

ها توجه نکرد. اغلررب ا رر  علرر  برره تركیبرری از عوامرر  آن

(. همواره در 31شوند  اجتماعی نسبت داده می  -اقتصادي

در   شرردهبتر  یعرر یطب  يا سال گذشته، شمار بال  20طول  

است. كرره   دهیمورد رس  400مورد به    200از    باً جهان تقر

خود را از دست بدهنررد و   یهزار نفر زندگ  960ده  باعث ش

 وارد  هابه آن  يدالر خسارت اقتصاد  اردیلیم  1193معادل  

هشرردار داد   انیهاي اخیر به جهاندر دهه  كهطوريبه  شود

شرردت رو برره به   یسررکونت در كررره زمرر   تیرر شده كه قابل

شام    یعیتعداد حوادث طب  كهيطوربه  (.28است    د تهد

فشرران و آتش  ،یسررالخشک   ،یلزله، سررونامطوفان، ز   ،یس

را   یتوجرره و ناگهررانرشررد قاب   ریرر سررال اخ  50  یطرر   رهیغ

اتفاقررات طبیعرری   .نسبت به زمان قب  از آن داشررته اسررت

شرردن و نررابودي  عیفغیرمترقبرره و ناگهررانی موجررب  رر 

هرراي اقتصررادي، اجتمرراعی و فیز کرری ماننررد توانمنرردي

ز ربنا ی و منررابع   ساتیخسارات جانی، مالی، تخر ب تیس

عنوان بال رراي طبیعرری معرفرری برره شرروندیاقتصررادي م

توان زلزله، سی ، از مصاد ق بارز ا   مو وع می  .شوندمی

سرروزي فشرران، آتررشآفررات طبیعرری، آتش ،یخشکسررال

 (.7  دهاي جوي را نا  برپد ده و  اهجنگ 

رشررد، افررزا ش دمررا و ذوب شرردن   ۀافزا ش طررول دور

 بررارش  كاهش  ها،آب  تراز  آمدن  باال  و  شمال  قطب  هاي خ

 سرریالب،  رخررداد  افزا ش  شد د،  و  پیاپی  هايخشکسالی  و

 از هررا یهسرما به عنوان نشان مواجا  كاهش  و  گرما ی  امواج

 فراوانی  اجتماعی  و  اقتصادي  مشکالت  موجب  اقلیم،  تغییر

رونررد عناصررر   رییرر . هم اكنررون تغاندشده  جهان  سراسر  در

 ینیشده و هم به صورت ع  د یتا  یهم از ابعاد علم  یمیاقل

 رینظ  یطیمح  ست ز  دهیچیمشکالت پ  .قاب  مشاهده است

 یجوامع علمرر    یباعث شده است كه در ب  یمیاقل  راتییتغ

 .(4برخوردار شود    ياد ز  تیاز اهم  یو دولت

دهررد كرره درون یتجربه محققان مختلف نشان م  ج نتا

و  ه رر تخصص به تجز ک  توان با ینم دهیچیمشکالت پ    ا

 ک  رر پهوهشررگران بررا    شررتریمشکالت پرداخررت و ب   یتحل

  یكه متوجرره روابرر  برر   يارشته   یجامع و نگاه ب  کرد رو

موافررق   شررتریباشررد ب  ک  رر اكولوژ  ی واجتمرراع  يهاستمیس

 ی و تغییر اقلیم در ا ررران مسررئلهآبكموقوع    (.25د  هستن

از   ک  چیهها نشان داده است كه  جد دي نیست و بررسی

 كررهينحوبهباشررد، مناطق كشور از ا   پد ده در امان نمی

شرررا   طبیعرری و  برحسرربهررر  ررک از منرراطق كشررور 

جغرافیا ی خود، آرار ا   پد ررده مخرررب را تجربرره نمرروده 

هاي متمررادي برره هاي كشور طی سالو اغلب استان  است

 (.24اند  نحوي از آرار آن متضرر شده

گسررتردگی و    ازنظررر ی ناشی از تغییر اقلرریم  آب كم  درواقع 

گررذارد، جررزو  حجم خسررارات اقتصررادي كرره بررر جرراي مرری 

شود كه خسارات  تر   بال اي طبیعی محسوب می پرمخاطره 

منابع آب كشور وارد    ي را بر بخش كشاورزي و ر   ناپذ جبران 

هرراي  و رانگري را برره بخررش   رات ی تیر   گر   د عبارت به سازد. می 

  كنررد ی وارد مرری ط ی مح ست   ز تولیدي، اقتصادي، اجتماعی و 

در ا رر  میرران معیشررت جوامررع وابسررته برره بخررش    (. 33  

  كشاورزي، بیش از آن به تغییرات آب و هوا ی وابسته است 

برره دلیرر  ارتبررات تنگاتنررو روسررتا و كشرراورزي،  (.  28  

ی طی چند سال بر اقتصاد روستا ی و  آب كم پیامدهاي منفی  

شود و تداو  آن موجب تغییررر  معیشت كشاورزان نما ان می 

مهرراجرت روسررتا ی    ت  رر درنها یشررت و  كرراركرد و شرریوه مع 

ا   امر بخصرروص در جرروامعی كرره اقتصرراد    (. 24گردد   می 

هستند، نمود    اس ی مق كوچک معیشتی دارند  عنی كشاورزان  

ا   قشر از كشاورزان وابستگی   چراكه كند، بیشتري پیدا می 

 (. 2  كاملی به طبیعت و كشاورزي دارند  

محیطرری،   راتیترریرتوانررد  مرری  هوا  و  آببنابرا   تغییر  

 اسیرر مق كوچک اجتماعی و اقتصادي جدي بررر كشرراورزان  

ها ي كه معیشت آنكارم دكشاورزانی    هه وبهداشته باشد،  

اهمیررت بخررش  برراوجودوابسررته برره بررارش برراران اسررت 

عوامرر  گونرراگون   واسطهبهكشاورزي در اقتصاد ا   بخش  

ی و سی  تحررت سالخشک بال اي طبیعی همچون    ازجمله
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 به  نیاز  و  جمعیت  بنابرا  ، افزا ش  (.2 گیرد  می  قرار  ریتیر

 آب،  منررابع  كرراهش  بررر  اقلرریم  تغییررر  تیریر  همچنی   و  آب

اسررت   نمرروده  ا جرراد  سررازانتصررمیم  براي  را  بزرگی  چالش

 گسررترده و كلرری نوسرران اقلرریم، تغییررر طوركلی(. برره17 

 كرراهش زمرری ، گررر  شرردن و اسررت منطقرره وهرروايآب

 تغییررر  از  بخشرری  شد د  بادهاي  وزش  افزا ش  و  هابارندگی

 شوند.می  قلمداد  اقلیم

  برانگیررز چررالش    مسائ    از    کی   اقلیمی   تغییرات   رو، ازا   

  چالشرری   اسررت؛   خشک   مناطق   در   و هه به   توسعه   آ نده   براي 

  معیشررت   تهد ررد   و   كشرراورزي   محصرروالت   تولید   كه كاهش 

  اسررت   اكوسیسررتم   خرردمات   بررر   آن  احتمالی  آرار  از  روستا ی 

  كرره   معضررالتی   از    کرری   نمررود   بیرران   توان می   واقع   در   (. 23  

  را  انسررانی  جوامررع  زنرردگی  متمررادي  قرون  طی  در   و   همواره 

  در   كرره   اسررت   ها ی بحران   وقوع   است،   داده   قرار   تهد د   مورد 

  صرردمات   رفترره   رفترره   آمررادگی،   نداشررت    و   آگرراهی نا   صورت 

  از   اعررم   هررا انسرران   زنرردگی   مختلررف   ابعاد   به   ناپذ ري   جبران 

  محیطرری،   ز سررت   اقتصررادي،   اجتماعی،   سکونتی،   هاي حوزه 

  رو کرررد   ، 1980  دهرره   تررا   (. 6    كنررد می   وارد ...  و  روانشناختی 

  نظررري  متررون  بررر   بحررران   بررا   مقابلرره   و   پذ ري آسیب   كاهش 

  خصرروص   برره   و   1980  دهرره   از .  بررود   حرراكم   بحران   مد ر ت 

  طبیعرری   علو    رو کرد   نقد  به  اجتماعی  علو   محققان  ، 1990

  كررره   بودنرررد   معتقرررد   و   پرداختنرررد   بحرررران   مرررد ر ت   در 

  برره   و   دارد   نیررز   اجتمرراعی   خصوصرریت    ررک   پذ ري آسرریب 

  پرر    آن   از .  شررود نمرری   محدود   فیز کی   و   جمعیتی   خسارت 

  غالررب   پررارادا م   در   تغییررر   جهررت   هررا ی تررالش   رفترره   رفترره 

  در  امررروزه  رو،  ا رر   از . اسررت  گرفترره   صورت   بحران   مد ر ت 

  هررا بحررران   برره   نگرررش   در   چشمگیري   تغییرات   جهان   سطح 

  بررر   صر    تمركز  از  غالب  د دگاه  كه  طوري  به  شود؛ می  د ده 

  مقابرر    در   آوري ترراب   افررزا ش   برره   پررذ ري آسرریب   كرراهش 

  واقررع   در   (. 12    اسررت   كرده   پیدا   تغییر   ها بحران   و   مخاطرات 

  در   پررذ ري   آسرریب   كرراهش   اساسرری   راهکارهرراي   از    کرری 

  جوامررع   پا ررداري   تقو ررت   نتیجه   در   و   اجتماعی   هاي سیستم 

  تغییرررات  جمله  از  محیطی  ز ست  هاي بحران  برابر  در   محلی 

  اختالل   برابر   در   جوامع   ا     آوري تاب   میزان   افزا ش   اقلیمی، 

  باشررد مرری   اكولوژ کی   هاي سیستم   در   شده   ا جاد   آشفتگی   و 

  26 .) 

 است  پا داري  تحقق  عوام   تر  مهم  از   کی  آوريتاب

 سررال  از  سرروانح  مررد ر ت  مباحررث  برره  آوريتاب  واژه  ورود

 دو  هررر  در  تدر جبه  و  شد  مطرح  هیوگو  هما ش  در  2005

 جا گرراه  سرروانح،  خطرهرراي  كرراهش  عملرری  و  نظري  زمینه

 برره  اغلررب  آوريترراب  واژه.  داد  اختصرراص  خود  به  بیشتري

 از  كرره  رودمرری  كار  به  «گذشته  به  بازگشت»  مفهو   معناي

 گرفترره  «گذشته  به  پرش»  معناي  به  Resilio  التی   ر شه

 در  هولینررو   بار  نخستی   را  اصطالح  ا  (.  21   است  شده

. كرررد  مطرررح  اكولرروژ کی  مفهررومی  عنرروان  به  1973  سال

  ررک  ظرفیررت برره حا ررر حررال در آن اصررطالحی معنرراي

 مجرردد،  سازماندهی  اختالالت،  جذب  در  اجتماعی  سیستم

 قبلرری  بازخوردهاي  و  هو ت  ساختار،  عملکرد،  همان  حفظ

 ماننررد  مفرراهیمی  اخیررر  هايسال  در  .(11   شودمی  تعر ف

 در معمررول طررور برره آورترراب معیشررت و آورترراب جوامررع

 (.22   است  كاررفتهبه  علمی  مقاالت

پررذ ري بینرری كامرر  آسرریببرره علررت عررد  پرریش

هاي جررامع و هاي اجتماعی و فراهم كردن ارز ابیسیستم

 عنوانبررهتوانررد آوري مررینگر در مقاب  مخاطرات، تابكلی

هررا در برابررر تغییرررات، برردون سیسررتم توانررا ی سررازگاري

آوري برره فروپاشی در زمان مخرراطرات مطرررح شررود. ترراب

امعه در برابررر مخرراطرات، نرروعی دلی  پو ا بودن واكنش ج

هرراي سیاسررتی و نگري است و به گسترش گررز نشآ نده

كنررد در قطعیت و تغییررر كمررک مرریبراي رو ارو ی با عد 

توانررد آوري در برابر مخاطرات میا   صورت، افزا ش تاب

به ا جاد افزا ش ظرفیت سازگاري و معیشت پا دار جامعه 

 (.32،  22منجر گردد  

تواند به عنوان پذ ري میبیان شد انعطا   همانگونه كه

هررا بررراي زنررده مانرردن و رشررد در شرررا   توانا ی سیستم

بررا ا رر  حررال،  ررک در  كلرری از  نامساعد تعر ررف شررود.

هاي پا دار كننده قابلیت انعطا  پذ ري هنوز هررم مکانیز 

شررود ، لذا در مطالعات سعی بر آن می(16، 8دشوار است  

گیري كننررد ند سطح بررسی و انرردازهآوري را از چكه تاب
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ها آوري چندسطحی معرو  اسررت. ا رر  جنبررهكه به تاب

ربات، توان بهبود  ا بازگشت و ظرفیررت سررازگاري "شام   

باشد. ربات و مقاومررت در برابررر اخررتالل در می  " ا تطبیق

تواند در مقاب  چرره دهد كه سیستم میسیستم، نشان می

آنکه بشررکند. باز ررابی  ررا مقدار خطر مقاومت كند قب  از  

توان بهبود در واقع اشاره به توانررا ی  ررک سیسررتم بررراي 

بهبود  ا خودتعمیري دارد كه با توجرره برره سرررعت آن در 

برابر اختالل، گاهی كم هز نه است. ظرفیت سررازگاري  ررا 

تطبیق  ک سیستم، توانا ی در تغییر ساختار  ا ساختمان 

زا ش تما رر   ک سیستم جهت افزا ش شان  خررود و افرر 

 (.20خود در برابر تغییرات است  

هاي غیررسررمی كرراربران منررابع و ( شبکه13   محققان

اندركاران، هاي كنشگران، رهبررران، دسررتنفعان، گروهذي

كننررردگان دانرررش و كارآفر نررران نهرررادي را در منتق 

ها، بسیج اعتمادسازي و ح  و فص  اختالفات و كشمکش

حکمرانرری ناپا رردار برره هرراي منررابع مهررم و تبررد   روش

هرراي در ررا ی و الگوهرراي سررازگار و چندسررطحی محی 

داننرررد. همچنررری  خشرررکی داراي نرررسش اساسررری می

( در تحقیقی با عنوان بحران تغییر اقلرریم و 1   پهوهشگري

پذ ري  م  اشاره به پد ده تغییررر لزو  استراتهي انعطا 

و   سررت ز   یبررر محرر   آن  ریو تررار  یدر سررطح جهرراناقلیم  

 راتییرر تغ جرراد ا یاصررل  عامرر ي را  اگلخانه  يانسان، گازها

 و  دیرر تول  زانیرر مهمچنرری   ،  دادهمورد توجرره قرررار    یمیاقل

را  ران رر ا گرراه جا و ایرر در دن ياگلخانرره يگازهررا انتشررار

قرررار  یرا مورد بررس مقابله با آن يها ياستراته  یهمچن

 افررزا شلررزو   داده است. وي  کی از ا   استراتهي هررا را  

و ا جرراد جوامررع  میاقلرر  راتییدر مقاب  بحران تغ  آوريتاب

در مقابرر   ير پررذانعطررا   يبرررا  یعنوان راه  هب  آور راتاب

 ی بیان نموده است.میاقل  راتییتغ

آور و با عنوان جامعه ترراب  تحقیقی( در  3   پهوهشگري

در   بازسررازي  و  هادرباره پاسخ  اي مطالعه  ر پذبیمرد  آس

 ک  رر كه اساسا  دهدی( نشان ميمركز تنا  در و   یبرابر س

در   يمركررز  تنررا  و   یسرراكن  اتیرر از تجرب  یمطالعه تجربرر 

اسررت.  1999  یدر برابررر سرر  يو سررازگار يبازساز  ندآ فر

   كرره در شرررا  شررودیشام  پنج روستا م  یمکان  دودهمح

كرره   دهرردینشرران مرر   ج قرررار دارد. نتررا   یایمختلف جغراف 

در جوامع مطالعه شده نسرربتا برراال   يآوراگرچه سطح تاب

 جررهیدر نت  دیرر ماننررد مشررکالت تول  هررا یاست اما چررالش

 یو نبررود ارا رر   یاهل  واناتیح  يماریب  د، شد  هايیبارندگ

 .وجود دارد  يآوراببر سر راه ت  عیوس

 يا رر با هد  كاهش اررات بال(  5   محققان در تحقیقی

  یمتحررده، برره شناسررا  االت در ا  یبر جوامع محل  یعیطب

ي آورترراب يریگانرردازه يبرررا  یو اسررتانداردها ارهررایمع

 يریرر گانرردازه  يارهررایمع  نتررا ج نشرران داد كرره.  ندپرداخت

مکرران بررا مکرران  ک    سه در طول زمان و در مقا  يآورتاب

آن است كه   انگریپهوهش ب    ا  ج متفاوت است. نتا  گر، د

در منرراطق مختلررف وجررود   يآوردر تاب   یاختالفات فضا

 يمناسب برررا  يهايانواع استراته(  18اي  در مطالعه.  دارد

 منطقررهبررا آن را در  يو سررازگار یمرر یكرراهش اررررات اقل

گذاشررتند.  یبرره نظرسررنج یجنرروب يقررا در آفر 1وهمررب

و بررادوا  در   دار رر پا  يهرراحرر بررا راه  شتریدهندگان بپاسخ

آب   يآورمنطقه مانند جمع  يآورتاب  ش افزا  يمنطقه برا

باال بررردن سررطح   هه، و  يهاباران، كاشت درختان، آموزش

آسرران تررر برره  یو دسترسرر  يهررا، خرردمات نهررادمهررارت

 ها مس  بازار و آب مناسب موافق بودند.ساختر ز

  ی شررمال   ی نررواح   آوري ترراب   ی اب  رر به ارز ( 18   تحقیقی در 

  5كرره بازترراب    ها شرراخص از    ي ا اروپا با استفاده از مجموعرره 

نشان داد كه    ی اب   ارز   ج   بود پرداختند. نتا   آوري ۀ تاب محدود 

    ی برخوردارنررد امررا برر    ی برراال   آوري ترراب از    ی شررمال   ی نررواح 

  آن وجررود دارد.   زان یرر در م   ي دار   ی كشررورها اخررتال  معنرر 

  ي خررود برررا نتررا ج      یرر ( در تحل 14    محققرران در پهوهشرری 

  ده  رر بررا پد   ي سررازگار   ي هررا دسررتورالعم      ی تطابق ب   ی اب   ارز 

  ي آن در كشررورها   ی اررررات احتمررال   ی ن ی ب ش ی و پ   م ی اقل   ر یی تغ 

    ی گرفتنرررد كررره بررر   جررره ی دانمررار ، نرررروژ و سررروئد، نت 

   ی و خطرات تجربه شده آب و هرروا   ي سازگار   ي ها ي استراته 

  ی نرر ی ب ش ی پرر   ی اررات احتمال     ی ب   ما وجود دارد ا   ی تطابق خوب 

 
1 Vhembe 
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بررا آن   ي سررازگار  ي ها با دستورالعم   م ی اقل  ر یی تغ   د   شده جد 

خود اشاره كردنررد   ق ی منظور در تحق      تطابق ندارد. بد  اد   ز 

  ی ت   ر   مو وع بهتر است از كمک فعرراالن مررد       رفع ا   ي برا 

بررا اسررتفاده از    ي تررر استفاده كنند و راه ح  مناسررب   ی محل 

 كنند.   دا ی موجود در مناطق مورد مطالعه پ  ي ها   ت ی ظرف 

 اد مداو  و مهاجرت ز  يهایوقوع خشکسالبه  با توجه  

 ر قنرروات و سررا  یآبده  ،یو كاهش بارندگ  ریدر سنوات اخ

 حوزه آبخیررز ندوشرر    یساكن  شتیمع  د و تهد  یمنابع آب

ناهمگ    یهستند و از نظر اجتماع  یكه وابسته به منابع آب

 یبررسلزو  قرار دارند،    یبوده و در سطوح مختلف اجتماع

 یاجتمرراع همگ نا يآوري در واحدهاتابو طراحی الگوي 

 ک  رر  ،یآبرر عل  الخصوص كررم یمیاقل راتییدر مواجه با تغ

   رر حا ررر برره ا قیرر شود كرره در تحق ی رورت محسوب م

 مو وع پرداخته خواهد شد.

 از طبیعرری هايسیستم با اجتماعی  هايسیستم  ارتبات

 پهوهشررگران  اخیررر  هايدهرره  در  كه  است  جد دي  مسائ 

 و  مفرراهیم  هنرروز  اسررت، و  كرررده  درگیر  خود  با  را  بسیاري

 ا رر  در. اسررت نظررراختال  دچررار آن  ادبی  و  نظري  مبانی

هرراي آبخیررز برره تغییر به سمت مد ر ت پا دار حرروزه بی 

آوري اي براي ارتقرراء سررالمت، پا ررداري و تررابعنوان پا ه

محیطرری و -انسررانیحوزه آبخیز به عنرروان  ررک سیاسررت  

گذاري هاي كالن مورد تاكید است. در واحدكاري سیاست

پذ ر نمررودن جوامررع محلرری در برابررر ا   راستا با انعطا 

هرراي موجررود ها و بال اي طبیعی، شناسا ی سرررما هبحران

ها و بررسی رواب  آنها با هم و همچنی  شناسا ی در حوزه

 رسد.عوام  پنهانی،  روري به نظر می

 

 روش تحقیق. 2

 منطقه مورد مطالعه. 2.1
 و  درجرره  31  ندوش  در گستره جغرافیا ی  زیحوزه آبخ

 52  و  شررمالی  عررر   دقیقرره  15  و  درجه  32  تا  دقیقه  46

 با  شرقی  طول  دقیقه  47  و  درجه  53  تا  دقیقه  24  و  درجه

در بررزرح حرروزه آبخیررز   هکتار  128997  معادل  مساحتی

 بارنرردگی  متوسرر .  اسررت  شررده  واقررع  اردكرران  - زد  دشت

 دمرراي  متوسرر   و  مترررلیمی  125  ا   حوزه آبخیررز  ساالنه

 مطالعرره  مورد  است، منطقه  گرادسانتی  درجه  4/14  ساالنه

 منرراطق  طبقررات  در  دومارت   اقلیمی  بنديتقسیم  براساس

بررر   و  خشررک   اقلرریم  بیشتر  توسعه  با  خشک   نیمه  و  خشک 

 خشررک   نیمرره  سرد،  خشک   طبقات  در  آمبرژه  روش  اساس

 خشک   منطقه  عمده  گسترش  با  سرد  مرطوب  نیمه  و  سرد

و  هرراي نرراهموار يحرروزه دارا   رر ا اند.شررده واقررع سرررد

 یباتالق گاو خررون  ینمک كه درحوال  يهاهاست و كفهكوه

 ياترانرره مد  يهوا  ان برخوردار از جرا   حوزه    قرار دارد.

 يا رر شررمال غرررب از مبررداً در انررات  از سمت غرب( و جر

و وجررود جبررال   ریدو مسرر     رر ا  اد رر باشد. طول ز  یم  اهیس

به   دنیقب  از رس  ان دو جر    البرز و زاگرس باعث شده ا

و همرری    رطوبت خررود را از دسررت بدهررد  نزوالت  ،منطقه

 مو وع باعث كاهش بارندگی در منطقه شده است.

 متررر 3260 تررا متر 1530 ارتفاعی  حدود  در  حوزه  ا  

 روسررتاي  نزد ک    حوزه  خروجی  نقطه  در.  است  شده  واقع

 بلنرردتر   و متررر 1530 برابررر در ا سطح از  ارتفاع  ،(نیو 

 3260  در ررا  سررطح  از  كه  باشدمی  گلو ک   قله  در  آن  نقطه

 نظررر  حرروزه آبخیررز از  ا رر   مراتع  بنابرا  .  اردد  ارتفاع  متر

از   .گردنرردمی  محسوب   یالقی  و  قشالقی  برداريبهره  فص 

شمال به شهرستان اردكان، از شمال شرق برره شهرسررتان 

از جنوب به شهرستان ابركوه، از شرق به شهرستان   بد،یم

اشکذر و شهرستان تفت و از غرب به استان فارس محدود 

 .شودمی

 آوری و تحلیل اطالعاتروش جمع. 2.2

 یكم  يهااز نوع پهوهش  تیماه  از نظر  پهوهش حا ر

برره شررمار  تحلیلرری – یف یاز نوع توص قیاست و روش تحق 

جامعرره روسررتا ی مطالعرره،      رر در ا  يرود. جامعه آمارمی

قرررار  نوسررانات اقلیمرریر معر  حوزه آبخیز ندوش  كه د

یري در ا رر  پررهوهش گانرردازهابررزار باشررد. داشررتند می
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باشد. در بخررش اول بخش می  2بوده كه شام     پرسشنامه

آوري را سنجیده و در بخش دو  نیررز پرسشنامه ابعاد تاب

گو ه مررورد سررنجش قرررار گرفررت.   3هاي فردي با  گی هو

اي لیکرررت  نررهگز  5هاي افراد نیز در قالررب طیررف  د دگاه

آوري شد. در ا   پهوهش براي تعیی  روا رری از روش گرد

كه بد   منظور از نظر روا ی صوري  شکلی( استفاده شد  

و همچنرری  متخصصان و اساتید مربوطه بهره گرفته شررد  

ا ا ی آن نیز از شاخص آلفرراي كرونبررا  به منظور بررسی پ

استفاده شد؛ كه مقرردار  رررا ب برراال و مناسررب محاسرربه 

 (.1گرد د  جدول  

 

 ندوشن آبخیز حوزه  تیموقع .1 شکل

 

 مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش .1 جدول

 و عیت  مقدار آلفاي كرونبا   تعداد گو ه ها  متغیر

 عالی  82/0 5 شبکه محلی 

 عالی  83/0 3 اعتماد به دولت 

 مناسب  62/0 3 تعام  و رواب  متقاب  

 قاب  قبول  48/0 3 تالش و زمان 

 قاب  قبول  50/0 4 مالی و ز رساخت 

 مناسب  61/0 3 ابتکار و نوع آوري 

 قاب  قبول  54/0 4 مد ر ت سازگار 

 عالی  73/0 4 پذ ري ر سک

 عالی  74/0 7 حکمرانی 

 قاب  قبول  55/0 3 اطالعات و آگاهی 

 (1397هاي پهوهش،   منبع:  افته

 
اطالعررات برره صررورت پیما شرری گررردآوري گرد ررد. 

هاي مرروردنظر در ا رر  روسررتاها درنها ررت پرسشررنامه

منظور برآورد حجم نمونه از فرمول آوري گرد ده و بهجمع

 ( استفاده شد.1كوكران  معادله  

𝑛  ( 1  معادله  =
𝑁(𝑡.𝑠)2

𝑁𝑑2+(𝑡.𝑠)2
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براي تعیی  دقت احتمررالی مطلرروب و انحرررا  معیررار 

نمونرره از جامعرره آمرراري  30موردمطالعرره، تعررداد جامعرره 

شود، سرر   آزمون میشده و پیشطور تصادفی انتخاببه

شررد و آزمون تعیی آمده از ا   پیشدستانحرا  معیار به

نفر مصاحبه گرد د، لررذا   102با استفاده از فرمول كوكران  

در بازد د دو  از روستاهاي حوره آبخیز ندوش ، با در نظر 

برداران ا   نفر از جامعه محلی بهره  102روستا،    6  گرفت 

آوري آنان در مواجهه بررا نوسررانات حوزه براي سنجش تاب

و به صورت تصادفی ساده برره عنرروان اقلیمی مصاحبه شد  

نمونه آماري انتخاب و اطالعات برره صررورت حضرروري برره 

سررازي معررادالت پردازي مرردلدست آمد. روش غالب داده

، 8.8Lisrelسرراختاري بررود كرره بررا اسررتفاده از نررر  افررزار 

هررا از نررر  افررزار تجز ه و تحلیرر  دادههمچنی  به منظور  

25SPSS .مرردل مفهررومی 1در شررک    اسررتفاده شررد ،)

پهوهش براساس مبانی نظري و پیشینه تحقیق ارائرره شررد 

 است.

 

 مدل مفهومی تحقیق  .2شکل 

 

 . نتایج3

 آمار توصیفی .3.1

بررسی و شناخت خصوصیات جامعه محلرری به منظور  

هرراي صررورت گرفررت. بررسرری، آمرراربرداري و هگی مررورد

دهد كه افراد مررورد مطالعرره در محرردوده ها نشان می افته

سررال،  66/54سررال برروده  میررانگی :  81تررا  20سررنی 

با توجه به دامنه سررنی افررراد سال(.    48/14معیار:  انحرا 

سنی قرار گرفتنررد. بررر مطالعه در چهار طبقه    جامعه مورد

شررود ( مشاهده می2جدول  در    آمدهدستبهاساس نتا ج  

 60كه بیشتر   فراوانی مربوت به طبقرره سررنی بیشررتر از  

دهنررد. یمدرصد از افراد را تشررکی     08/46است كه    سال

 نوآوریابتکار و 

 مدیریت سازگار

 ریسک پذیری

 حکمرانی

 اطالعات و آگاهی

 شبکه های محلی

 اعتماد به دولت

 تعامل و روابط متقابل

 تالش و زمان

 مالی و زیرساخت

آوري تاب  
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دهررد (، نشان می2طبق نتا ج تحقیق و مندرج در جدول  

بررسرری در حررد درصد از افررراد مررورد    86/6كه تنها سواد  

نیررز داراي  هرراآن درصررد 18/41لیسان  و برراالتر برروده و 

نفر(  42بیشتر   فراوانی   باشند كهتحصیالت ابتدا ی می

 نشرران  پررهوهش  ا رر   هايرا به خود اختصاص دادند.  افته

 1  دامنرره  در  مطالعه  مورد  افراد  میان  در  خانوار  بعد  كه  داد

 شررده  آورده(  2   جرردول  در  بخش  ا    نتا ج.  بود  هنفر  9  تا

 طبقرره  در  خانوارها  بیشتر  جدول  ا    نتا ج  اساس  بر.  است

 جامعرره  افررراد  از  درصررد  29/35  كه  دارند  قرار  هنفر  8  تا  5

 .است  داده  اختصاص خود به  را  مطالعه  مورد

 افراد مود مطالعهای  حرفه -های فردی. توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس ویژگی2جدول  

 درصد تجمعی  درصد  فراوانی  هاي سنی سال( گروه

 90/4 90/4 5 30كمتر از 

31-45 18 65/17 55/22 

46-60 32 37/31 92/53 

 100 08/46 47 60از  بیشتر 

 - 0/100 102 ك 

 درصد تجمعی  درصد  فراوانی  میزان تحصیالت 

 43/28 43/28 29 سواد بی

 61/69 18/41 42 ابتدا ی 

 35/82 75/12 13 سیک 

 14/93 78/10 11 د  لم

 100 86/6 7 لیسان  

 - 100 102 ك 

 درصد تجمعی  درصد  فراوانی  خانوار  بعد 

 53/23 53/23 24 نفر   2كمتر از 

 92/53 39/30 31 4تا  2

 22/89 29/35 36 8تا  5

 100 78/10 11 به باال  8

  100 102 ك 

 

آوري هاي ترراببنرردي مولفررهمنظور اولو تهمچنی  به

در مواجهه با نوسانات اقلیمرری،   مطالعه  جامعه محلی مورد

ها ی در پرسشررنامه آوري براسرراس گو ررهمعیارهرراي ترراب

بررسرری   مررورد  افرررادو پ  از تکمی  توسرر     شدطراحی  

نتررا ج مررورد تحلیرر  قرررار گرفتنررد. نتررا ج نشرران داد كرره 

 محلرری  هررايگروه  با  ارتبات  برقراري  نتیجه  در"متغیرهاي  

 شکسررالیخ شرررا   در چگونرره كرره دانممرری بهتررر مرر 

ارتبررات   جهیدر نت"و    "كنم  مد ر ت  را  مرتع  از  برداريبهره

ترروانم از تولیررد مرتررع و یبهتررر م ،یمحلرر  يهررابررا گروه

در بعررد شرربکه از   "خود اسررتفاده بهینرره نمررا م  يتوانمند

 ت بیشتري برخوردارند وآوري از اهمیت و اولتابظرفیت  

 هايگروه  با  ارتبات  ا جاد  نتیجه  در"و در مقاب  متغیرهاي  

و   "دار   دامررداري  ادامرره  بررراي  بیشتري  توانا ی  م   محلی

 ترراریر  مرر   محلی،  هاي  گروه  با  ارتبات  برقراري  نتیجه  در"

 خررود  هررايدارا ی  بر  محیطی  و  اقتصادي  اجتماعی،  عوام 

برره ترتیررب از اولو ررت و اهمیررت  "كنممرری در  بهتررر

آوري جامعرره تررابهرراي محلرری  تري در مولفه شبکهپا ی 

 محلی مورد مطالعه قرار گرفتند.
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 ارتبررات  نتیجه  در"همچنی  نتا ج نشان داد كه متغیر  

 دولترری  كارشناسرران  به  بیشتري  اعتماد  محلی،  هايگروه  با

دولررت از   به  در بعد اعتماد  "شودمی  ا جاد(  نهادي  اعتماد 

آوري از اهمیت و اولو ت بیشررتري برخرروردار اسررت و بتا

اولو ررت اول را برره خررود اختصرراص داد. در مقابرر  متغیررر 

 هايبرنامرره  با  مشاركت  كه  دار   باور  مراتع،  مد ر ت  براي"

به   "كنندمی  تغییر  همیشه  آنها  كه  چرا  است  اشتباه  دولتی

 دولررت  به  تري در اعتمادترتیب در اولو ت و اهمیت پا ی 

 بررراي"متغیررر    در بی  افراد مررورد مطالعرره قرررار گرفتنررد.

 كنم،مرری  زنرردگی  آن  در  كه  ايجامعه  به  كمک   و  همکاري

متقابرر   رواب  و در بعد تعام  "كنممی مسئولیت  احساس

آوري از اهمیت و اولو ت بیشتري برخوردار اسررت و باز تا

اولو ررت اول را برره خررود اختصرراص داده اسررت. در مقابرر  

برره   "معموال پشررتیبان  کد گرنررد  مرد  ا   روستا"متغیر  

 روابرر  و تررري در تعامرر ترتیب در اولو ت و اهمیت پا ی 

متغیررر در بی  افراد مررورد مطالعرره قرررار گرفتنررد.    متقاب 

ترروانم در زمینرره مشغله كاري م  ز اد است و عمالً نمرری"

در   "مسائ  آب و خا  و احیا مراتع در روستا كاري كررنم

 آوري از اهمیت و اولو ت بیشتريبزمان از تا  و  بعد تالش

برخوردار است و اولو ت اول را به خررود اختصرراص داد. در 

و   دوست دار  از توانم براي مررد ر ت مرتررع"مقاب  متغیر  

برره ترتیررب در   "ها در منطقه استفاده كنم.مد ر ت رواناب

زمرران در   و  تري از ا   بعررد تررالشاولو ت و اهمیت پا ی 

 بی  جامعه محلی مورد مطالعه برخوردار بود.

 تجربرره  را  جد ررد  چیزهرراي  كه  مند عالقه  م "متغیر  

 آنهررا رسرراندن انجررا   برره  بررراي  پررول  كردن  پیدا  ولی  كنم،

از   هرراز رسرراخت  و  مررالیدر بعررد    "باشررد  مشررک   تواندمی

آوري از اهمیت و اولو ت بیشررتري برخرروردار اسررت و تاب

 "متغیررر    ،اولو ت اول را به خود اختصرراص داد. در مقابرر 

در اولو ت   "م  منابع مالی كافی براي مد ر ت مرتع دار .

هررا در برری  ز رسرراخت  و  و اهمیت چهار  از مولفرره مررالی

 جامعه محلی مورد مطالعه برخوردار بود.

 اي ا ررده هرراي تررازه و جررا گز  مرر  پررذ ر"متغیررر 

 نوآوري  و  ابتکاردر بعد    "هاي نو   مرتعداري هستم.روش

آوري اهمیت و اولو ت اول را به خود اختصاص داد. باز تا

عالقه اي ندار  چیزهاي تازه را آزمررا ش "در مقاب  متغیر  

 نرروآوري و ابتکرراردر اولو ت و اهمیت سو  از مولفه   "كنم.

از "متغیررر در برری  افررراد مررورد مطالعرره برخرروردار بررود. 

 "كنمهاي خود در گذشته براي آ نده اسررتفاده مرریتجربه

آوري اهمیت و اولو ررت اول باز تاسازگار    مد ر تدر بعد  

بررراي مررد ر ت "را به خود اختصاص داد. در مقاب  متغیر  

در اولو ررت و   "ا ر زي كررردهمرتع خود برره خرروبی برنامرره

سررازگار در برری  افررراد  ي مررد ر تیت چهار  از مولفهاهم

 مورد مطالعه برخوردار بود.

هاي اقتصررادي را مررد ر ت م  قادر  تا چالش"متغیر  

برره پررذ ري    ر سررک اهمیت و اولو ت اول را در بعد    "كنم.

از نظر اقتصادي، مرر  "خود اختصاص داد. در مقاب  متغیر 

در   "كنم.  امتحانهاي جد د را  توانم ر سک كنم و ا دهمی

اولو ت و اهمیت چهار  از ا   مولفه در بی  جامعه محلی 

دار  دولت در دادن باور"متغیر  مورد مطالعه برخوردار بود.  

هرراي مرتعررداري بهررره بررراي ا جرراد روشكررم تسررهیالت

اهمیررت و اولو ررت اول را در بعررد  "همکرراري خرروبی دارد.

از  "یررر برره خررود اختصرراص داد. در مقابرر  متغ حکمرانرری

عملکرد تعاونی فراگیر منررابع طبیعرری در بخررش ندوشرر  

در اولو ررت   "براي مد ر ت اررات خشکسالی را ی هستم.

 در"متغیررر و اهمیت آخر مولفه حکمرانی را برخوردار بود. 

 منررابع  هررايروزنامرره   ررا  هاخبرنامرره  گذشته  سال  10  طی

 ".اسررت بوده  مفید  اطالعات  آن  و  نموده  استفاده  را  طبیعی

به خررود   آگاهی  و  اطالعاتاهمیت و اولو ت اول را در بعد  

سررال گذشررته   10در طی  "اختصاص داد. در مقاب  متغیر  

هاي آموزشرری مربرروت مررد ر ت مراتررع شررركت در كارگاه

در اولو ت   "مفید بوده است.  نموده و اطالعات كسب شده

آگرراهی برخرروردار بررود   و  و اهمیت آخررر مولفرره اطالعررات

 (.3 جدول  
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 آوری حوره آبخیز ندوشن بندی متغیرهای ابعاد تاب. اولویت3جدول 

  متغیر میانگین انحراف معیار تغییراتضریب اولویت

1 13/0 52/0 97/3 
 دانممری بهتر م  محلی( هايگروه   نهادهاي  با  ارتبات  برقراري  نتیجه  در

 .كنم  مد ر ت  را  مرتع  از  برداري  بهره  خشکسالی  شرا    در  چگونه  كه

شبکه
ی

حل
ی م

ها
 2 13/0 54/0 06/4 

تروانم از تولیرد مرترع و یبهترر م ،یمحلر  يهراارتبات برا گروه  جهیدر نت

 .خود استفاده بهینه نما م  يتوانمند

3 14/0 58/0 03/4 
شرو  كره روش یبهترر متوجره م  ،یمحلر  يهراارتبات با گروه  جهیدر نت

 ..بر تولید مرتع دارد يریدامداري م  چه تار

4 16/0 61/0 90/3 
 ،یعوام  اجتمراعتاریر م   ،یمحل يارتبات با گروه ها يبرقرار  جهیدر نت

 كنم.هاي خود بهتر در  میدارا یبر   یطیو مح  ياقتصاد

5 17/0 68/0 10/4 
 برراي بیشرتري توانرا ی مر  محلری هاي گروه  با  ارتبات  ا جاد  نتیجه  در

 .دار   دامداري  ادامه

1 22/0 86/0 82/3 
در نتیجه ارتبات با گروه هاي محلری، اعتمراد بیشرتري بره كارشناسران 

 شود.دولتی  اعتماد نهادي( ا جاد می

اعتماد
 

به
 

ت
دول

 

2 32/0 08/1 41/3 
هاي توان بره سرازمانباور دار  كه می براي كنترل بازدهی و تولید مرتع،

 دولتی اعتماد كرد.

3 42/0 27/1 01/3 
هاي دولتری اشرتباه براي مد ر ت مراتع، باور دار  كه مشاركت با برنامره

 كنند.+است چرا كه آنها همیشه تغییر می

1 18/0 76/0 24/4 
كنم، احسراس اي كه در آن زنردگی مریبراي همکاري و كمک به جامعه

 كنم.مسئولیت می

ل
تعام

و 
 

ط 
رواب

 

2 26/0 99/0 78/3 
و  اگر مشک  جدي اي در ا   جامعه به وجود بیا د، مرد  با هم هسرتند

 كنند.حلش می

 معموال پشتیبان  کد گرند.  مرد  ا   روستا 71/3 03/1 28/0 3

1 17/0 99/0 85/2 
تروانم در زمینره مسرائ  آب و مشغله كاري م  ز اد است و عمرالً نمری

 روستا كاري كنم.خا  و احیا مراتع در 

ش
ال

ت
و 

 
ن

زما
 

2 68/0 03/1 07/4 
با وجود آنکه زمان ز ادي ندار  ولی مد ر ت مسائ  دا  و مرتع برا م در 

 روستا اولو ت دارد.

3 85/0 76/0 14/4 
هرا در منطقره و مد ر ت رواناب  دوست دار  از توانم براي مد ر ت مرتع

 استفاده كنم.

1 26/0 03/1 92/3 
عالقه مند  كه چیزهاي جد د را تجربه كنم، ولی پیردا كرردن پرول م   

 تواند مشک  باشد.براي به انجا  رساندن آنها می

ی
مال

  و 
ت

ز رساخ
ها 

 

2 26/0 02/1 89/3 
گیرري در مرورد مسرائ  دامرداري و به خراطر مشرکالت پرولی تصرمیم

 مرتعداري برا م سخت است.

3 47/0 24/1 62/2 
هراي سرازي روشهاي مرورد نیراز برراي پیادهز رساختم  تجهیزات و  

 نو   مرتعداري را دار .

 م  منابع مالی كافی براي مد ر ت مرتع دار . 49/2 26/1 50/0 4

 هاي نو   مرتعداري هستم.روش  هاي تازه و جا گز  م  پذ راي ا ده 01/4 07/1 27/0 1

ابتکار
و 

 
ی 

نوآور
 

 هاي جد د براي م  مهم است.ها و روشتکنولوژيآگاهی از   99/3 09/1 27/0 2

 اي ندار  چیزهاي تازه را آزما ش كنم.عالقه 74/2 47/1 54/0 3
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 3جدول ادامه 

  متغیر میانگین انحراف معیار تغییراتضریب اولویت

 كنم.هاي خود در گذشته براي آ نده استفاده میاز تجربه 33/4 24/1 17/0 1

ت 
مدیری

 
سازگار 

 

2 18/0 02/1 09/4 
توانم به هد  خود از مرترع توانم ترسیم كنم كه چگونه میدر ذهنم می

 دست  ابم.

 كنم.خود در گذشته براي آ نده استفاده می  هاياز تجربه 93/3 85/0 22/0 3

 ا .ر زي كردهبراي مد ر ت مرتع خود به خوبی برنامه 76/3 03/1 28/0 4

 هاي اقتصادي را مد ر ت كنم.م  قادر  تا چالش 40/3 08/1 32/0 1

ک
س

ری
ی 

پذیر
 

 م  قادر  شرا   خشکسالی و كاهش تولید مراتع را مد ر ت كنم. 03/3 10/1 36/0 2

 مد ر ت كنم.  م  قادر  تا خطرات ز ست محیطی را 02/3 12/1 37/0 3

 كنم.   هاي جد د را امتحان توانم ر سک كنم و ا ده می از نظر اقتصادي، م   85/2 17/1 41/0 4

1 38/0 24/1 24/3 
هرراي بهررره بررراي ا جرراد روشكررمدار  دولررت در دادن تسررهیالت برراور

 مرتعداري همکاري خوبی دارد.

ی 
حکمران

 

 است.باور دار  دولت در بخش بیمه مراتع همکاري مناسبی داشته 83/2 16/1 41/0 2

3 47/0 13/1 40/2 
ر زي هراي مرتعرداري برنامرهباور دار  دولرت در اجرا ری نمرودن طررح

 منسجمی دارد

4 48/0 15/1 40/2 
هاي محلی در مواجه برا هاي دولتی غیر دولتی و گروهبه باور م  سازمان

 خشکسالی و سی  د دگاه مشتر  دارند.

5 48/0 13/1 36/2 
هاي ز ست محیطری خرود برنامهباور دار  دولت نظرات م  را در تدو    

 كندبصورت عادالنه اعمال می

6 48/0 05/1 17/2 
باور دار  كره ادارت دولتری رهبرري خروبی در مواجره برا خشکسرالی و 

 كاهش تولیدات مراتع دارند.

7 52/0 15/1 21/2 
از عملکرد تعاونی فراگیر منابع طبیعی در بخش ندوش  برراي مرد ر ت 

 را ی هستم.اررات خشکسالی  

1 46/0 02/1 23/2 
هراي منرابع طبیعری را ها  را روزنامرهنامرهخبر  سال گذشته  10در طی  

 و آن اطالعات مفید بوده است.  استفاده نموده

ت 
اطالعا

 و 
ی 

آگاه
 

2 50/0 10/1 20/2 
سال گذشته از  ک مشاور و  را كارشرناس بخرش خصوصری   10در طی

 اطالعاات ارائه شده مفید بوده استمنابع طبیعی استففاده نموده و  

3 35/0 15/1 26/3 
هاي آموزشی مربوت مرد ر ت مراترع سال گذشته در كارگاه  10در طی  

 مفید بوده است.  شركت نموده و اطالعات كسب شده

 

اي پرسشررنامه و برررازش به منظور بررسی اعتبار سررازه

آوري جامعرره ابعاد تاب"مربوت به سازه  گیري  الگوي اندازه

هاي گررردآوري شررده برره ، داده"محلی حوز آبخیز ندوش 

و با استفاده از تحلی  عاملی تا یدي   كمک نر  افزار لیزرل

مورد تجز ه و تحلی  قرار گرفتنررد. ا رر  روش در پرری آن 

گیري شررده هاي اندازهاست كه تعیی  كند؛ آ ا تعداد عام 

رفررت، با آن چه بر اساس تئوري و مدل نظررري انتظررار می

انطباق دارد. به عبارت د گر، برره آزمررون میررزان انطبرراق و 
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دهنررده و سررازه تجربرری نوا ی بی  متغیرهرراي تشررکی هم

در ا رر  مرحلرره بررراي ارز ررابی نقررش  .پررردازدتحقیررق می

آوري افررراد گیررري ابعرراد تررابي مورر در شررک هاشاخص

ي دو  اسررتفاده طالعه از روش تحلی  عاملی مرتبررهموردم

ي دو  برره نرروع شد. دلی  استفاده از تحلی  عاملی مرتبرره

شررود. در اررات علی در مدل انتزاعی تحقیررق مربرروت مرری

توان د ررد كرره سرراختارهاي عرراملی مدل طراحی شده می

گانه،  ک ساختار عاملی مجزا را در سررطح دو  تشررکی  ده

دل تحقیررق، ا رر  مرردل در نررر  افررزار دهند. براساس ممی

سازي شده و مدل تحلیرر  عرراملی مرتبرره دو  لیزرل پیاده

 از استفاده با ،4 جدول درقاب  قبولی اجرا و به دست آمد. 

 بررراي دو  مرتبرره  یررديتی عرراملی تحلیرر  لیزرل افزارنر 

 شد. پرداخته یرهامتغ

 در مواجهه با نوسانات اقلیمی در حوزه ابخیز ندوشن بردارانآوری بهرههای تابپنهان مولفهیرهای متغ .4جدول 

 NET TRU RIC TIM FIIN INT MAD RISK AWI GOV عالمت اختصاري 

پنهان   متغیر

 زا روند
 محلی شبکه

  اعتماد

 به دولت 

تعام  و  

رواب   

 متقاب  

تالش و  

 زمان 

مالی و  

 ز رساختی 

ابتکار و  

 نوآوري

مد ر ت  

 سازگاري 
 پذ ري ر سک

آگاهی و  

 اطالعات 
 حکمرانی 

 

داري مرردل ، مقرراد ر بررار عرراملی و معنرری5در جرردول 

برداران در مواجهه بررا آوري بهرههاي تابگیري مولفهاندازه

نشرران داده شررده نوسانات اقلیمی در حوزه ابخیز ندوشرر   

 است.

 موردمطالعه در سطح اول  بردارانآوری بهرهگیری تابمدل اندازه . بار عاملی متغیرهای5 جدول

 و عیت  T مقدار  بار عاملی  عالمت در مدل  سازه تحقیق

 های شبکه محلیشبکه

N1 43/0 -  شد معنی دار 

N2 71/0 08/4  معنی دار شد 

N3 91/0 37/4  معنی دار شد 

N4 76/0 19/4  معنی دار شد 

N5 75/0 17/4  معنی دار شد 

 اعتماد به دولت

TU1 39/0 -  معنی دار شد 

TU2 45/0 72/2  معنی دار شد 

TU3 79/0- 96/2 -  معنی دار شد 

 تالش و زمان
 

TI1 84/0 -  معنی دار شد 

TI2 16/0 19/1  معنی دار نشد 

TI3 18/0 31/1  معنی دار نشد 

 تعامل و روابط متقابل 

RI1 54/0 -  معنی دار شد 

RI2 35/0 - 46/2 -  معنی دار شد 

RI3 41/0 75/2  معنی دار شد 

 مالی و زیرساخت

FIN1 49/0 -  معنی دار شد 

FIN 2 44/0 - 93/2 -  معنی دار شد 

FIN3 49/0 - 11/3 -  معنی دار شد 

FIN4 40/0 74/2  معنی دار شد 
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 5 جدولادامه 

 و عیت  T مقدار  بار عاملی  عالمت در مدل  سازه تحقیق

 ابتکار و نوآوری 

IN1 61/0 -  معنی دار شد 

IN2 39/0 - 15/3 -  معنی دار شد 

IN3 67/0 61/4  معنی دار شد 

 مدیریت سازگار 

MA1 46/0 -  معنی دار شد 

MA 2 43/0 79/2  معنی دار شد 

MA 3 70/0 31/3  معنی دار شد 

MA 4 35/0 43/2  معنی دار شد 

 پذیری ریسک

Ri1 57/0 -  معنی دار شد 

Ri2 98/0 86/4  معنی دار شد 

Ri3 64/0 23/5  معنی دار شد 

RI4 33/0 06/3  معنی دار شد 

 حکمرانی 

GO1 52/0 -  معنی دار شد 

GO2 26/0 21/2  دار شد معنی 

GO3 60/0 10/4  معنی دار شد 

GO4 72/0 49/4  معنی دار شد 

GO5 62/0 18/4  معنی دار شد 

GO6 63/0 24/4  معنی دار شد 

GO7 46/0 44/3  معنی دار شد 

 آگاهی و اطالعات

AW1 68/0 -  معنی دار شد 

AW 2 74/0 83/1  معنی دار نشد 

AW 3 24/0 81/1  معنی دار نشد 

 

 

 در حالت استاندارد در مواجهه با نوسانات اقلیمی  بردارانآوری بهرهتاب هایمولفه تحلیل عاملی مرتبه دوم -2شکل 



 1400، تابستان  2، شماره  74مرتع و آبخیزداري، مجله منابع طبیعی ا ران، دوره  

 

 

316 

( و شررک  5دسررت آمررده در جرردول  براساس نتا ج به

دو گو ه از سازه تعام    به دست آمده به جز  t(، مقاد ر  3 

ي زمان و تررالش بررراي گو ه از مولفهو رواب  متقاب  و دو  

بزرگتررر برروده و در  96/1تمامی متغیرهاي مورد مطالعه از 

دار هرراي مربوطرره معنررینتیجه رواب  ا   متغیرها با عام 

 هرراي ا رر  بخررش نشررانشده است. به عبارت د گر،  افته

دهد كه تمامی نشانگرهاي انتخابی براي سنجش ابعرراد می

ردمطالعه از دقررت الز  و كررافی آوري جامعه محلی موتاب

ترروان بیرران كرررد كرره رو، مرریانررد؛ از ا رر برخرروردار برروده

ي استفاده شده، با ز ربناي نظري تحقیق تطابق هاشاخص

درواقع نتررا ج جرردول فرروق دهند.  قاب  قبولی را نشان می

دهد؛ كه آنچه محقق توس  سررالاالت پرسشررنامه نشان می

اسررت توسرر  ا رر  ابررزار ها را داشررته  گیري آنقصد اندازه

ها  ررا متغیرهرراي محقق شده است. لذا روابرر  برری  سررازه

 و باشررندیم معنادار رواب  كلیه و پنهان قاب  استناد است

 .شوندیم یدتائ فر یات تمامی

 

 داری مواجهه با نوسانات اقلیمی در حالت معنیدر  بردارانآوری بهرهتاب های. تحلیل عاملی مرتبه دوم مولفه3شکل 

 

ي برازنرردگی كرره در هاشرراخصهمچنی  با توجرره برره  

توان بیرران كرررد كرره ( نشان داده شده است، می6جدول  

آوري جامعرره محلرری حرروزه آبخیررز گیري تررابمدل اندازه

ها ه(، به منظور برازش رواب  بی  ساز3و  2ندوش   شک ،  

   باشد.ها معتبر و قاب  قبول میو نشانگرهاي مربوت به آن

آوري نسرربت برره ترراب هررايعامرر  گیررري انرردازه مدل

 تخمی  حالت در را موردمطالعه منطقه در نوسانات اقلیمی

می دهد. نتا ج تخمی  حرراكی از مناسررب  نشان استاندارد

 لیررزرل خروجرری برره توجرره بودن مدل است. همچنی ، با

 باشررد. پررا ی می 38/1برابررر  شررده محاسبه df/2Xمقدار 

 میرران انررد  تفرراوت دهندهنشان شاخص ا   میزان بودن

 كرره اسررت؛ تحقیق شده مشاهده هايداده با مفهومی مدل

 مشرراهده كرره همانگونه دارد. برازش مناسب بودن از نشان

ترروان در مررورد هاي ا رر  مرردل میبر اساس  افته شودمی

گیري مناسب بودن سالاالت انتخررابی محقررق بررراي انرردازه

معنی هر سررازه ها و احتماالً كنار گذاشت  سالاالت بیسازه

گیري با دقت بسیار بیشتري نسبت به مدل اولیرره تصررمیم

 وار رران  برررآورد دو   مقرردار ر شرره  GFIنمود. عررالوه بررر  

، نیز مقدار بسیار خوبی است ز را RMSEAتقر ب    خطاي

ترروان رو میآمده اسررت. ازا رر دسررتبه 062/0 مقرردار
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اتکا دانست؛ پارامترهاي برآورد شده را به لحاظ آماري قاب 

هاي مررورد پررذ ري نشررانگرها بررا سررازهجهت تطابقو از آن

 ا رر  چه مجاز هر حد در مقدار ا  مطالعه استفاده نمود. 

 اسررت. بهتررري برررازش داراي لمررد باشررد كمتررر مقرردار

تطبیقی همگی برازش عررالی و خرروب  برازش يهاشاخص

ي برازنرردگی هاشرراخصدهند. همچنرری   مدل را نشان می

هررا كورا ان  و هرراوار ان  نسرربی مقرردار از مطلررق كرره

شررود. می توجیه مدل بوسیله مشتر  ايگونه باشد؛ بهمی

 هرراداده برررازش باشررد نزد کتررر  ررک  برره مقدار ا   هرچه

 نمونرره حجم به بستگی شاخص بود. ا   خواهد ترمناسب

است كرره   87/0و    0/  90ا   مقدار در ا نجا برابر با    .ندارد

 باشد.مناسب می

 اقلیمیبرداران به نوسانات آوری بهرههای تابی برازش برای مدل اندازه گیری مولفههاشاخص. 6جدول 

 قبول مقدار قاب  شده مقدار شاخص گزارش شاخص  ها شاخصبندي  گروه

 ي برازش مطلق هاشاخص
GFI 90/0 90/0از   بیشتر 

AGFI 87/0 0/ 90بیشتر از 

 ي برازش تطبیقیهاشاخص

NNFI 91/0 0/ 90بیشتر از 

NFI 82/0   90/0بیشتر از 

CFI 88/0   90/0بیشتر از 

IFI 84/0   90/0بیشتر از 

 ي برازش مقتصد هاشاخص

PNFI 58/0 0/ 50بیشتر از 

RMSEA 062/0 08/0كمتر از 

/df2X 38/1  3كمتر از 

 

هاي مربوت برره خررود را نشانگرها در كنار  کد گر سازه

درستی تائید نمودند. با توجه به ساختار موردنظر محقق به

استفاده از روش تحلی  عرراملی تائیرردي ز را مدل حا ر با  

توجهی مشرراهده درستی اجراشده است؛ و تررداخ  قابرر به

 برررآورد دو  شررود. بررا توجرره برره ا نکرره مقرردار ر شررهنمی

 070/0شررده  بررراي مرردل اصالحتقر ررب    خطرراي  وار ان 

هاي ا رر  مرردل رو بررر اسرراس  افتررهشررده، از ا رر گزارش

سررالاالت انتخررابی محقررق توان در مورد مناسب بررودن  می

دهد پارامترهاي برآورد گیري نمود. نتا ج نشان میتصمیم

جهررت   آن  اتکا بوده و ازشده در مدل به لحاظ آماري قاب 

هاي موردمطالعرره اسررتفاده پذ ري نشانگرها با سررازهتطابق

مناسررب بررودن مرردل   دهندهنشررانافزار  خروجی نر   نمود.

از   تركوچک   dfبه    2Xساختاري برازش  افته است. نسبت  

مقرردار پررا ی  و مناسرربی   2Xباشد بنابرا   میررزان  سه می

ي برازش مدل در جدول امده است. هاشاخصاست. سا ر  

افزار لیررزرل بدسررت باتوجه به نتا ج ز ر كه از خروجی نر 

 آمده است برازش مناسب مدل نتیجه گرفته شد.

كرره   تعیرری  گرد ررد  گانهدههاي عوام    تاولودر ادامه  

 يهاشرراخص ارررر يبنرردرتبه( آمررده اسررت. 7در جدول  

مقرردار مرتبه دو ، همراه با  يسازه تشکی  در اول يمرتبه

t اسررت. شرردهداده نشان هاو بارهاي عاملی هر ک از سازه 

ي اول هامرتبهشدت رابطه بی   توانندیم بار عاملی مقاد ر

با  ر ب مسرریر   ابتکار و نوآوريسازه  و دو  را نشان دهد.  

درصد( اهمیت و اولو ت اول را به خود اختصاص داد.   91 

 مررورد   بررردارانآوري بهرررهگذار بر تررابهاي اررسا ر سازه

( 7طالعه نیز به ترتیب میزان اهمیت و اررشان در جدول  

 ارائه شده است.
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 برداران به نوسانات اقلیمیآوری بهرهتابهای بندی سازه. اولویت7جدول 

 T Sigمقدار  بار عاملی  ي مرتبه دو  هاشاخص رتبه

 1/0 24/5 91/0 ابتکار و نوآوري  1

 1/0 31/3 84/0 حکمرانی  2

 1/0 68/0 82/0 تالش و زمان  3

 1/0 - 92/3 72/0 تعام  و رواب  متقاب   4

 1/0 72/2 70/0 مالی و ز رساخت  5

 1/0 17/4 60/0 اعتماد به دولت  6

 1/0 - 32/2 - 55/0 پذ ري ر سک 7

 1/0 56/2 36/0 هاي محلی شبکه 8

 1/0 91/5 - 10/0 آگاهی و اطالعات  9

 1/0 - 70/0 - 08/0 مد ر ت سازگار  10

 

 گیری نتیجهبحث و . 4
شرررا   آوري در ترراب هررايمولفرره سررنجش و تحلیرر 

گیررري تغییرررات اقلرریم اهمیررت ز ررادي دارد و انرردازه

توانررد در مواجهرره بررا شرررا   آوري مرریي تررابهاشاخص

 بررراي  تررالشنوسانات اقلیمی مورر باشررد. برررا   اسرراس،  

آوري با تغییررر اقلرریم ي تابهاشاخصشناسا ی و سنجش  

 پسررا  مررد ر تدر    توانرردمی  و عیت خشکسررالی  به  نسبت

 ا رر   انجررا   منظوردر ا   راسررتا، برره.  باشدمسمررمر    تغییر

 مرردل ارائرره بررراي نظررري چررارچوب ترردو   برره تحقیررق

در حرروزه آبخیررز ندوشرر    اقلیمرری  تغییرررات  بررا  آوريتاب

آور و ترراب  سررازگارانه  هررايچنرری  و هگیشد. هم  پرداخته

رو کردشرران نسرربت برره  و جد ررد تغییرات با  جامعه محلی

 فرهنررو   اشرراعه  رو،از ا رر .  نوسانات اقلیمرری بررسرری شررد

محققررران و  كررره اسرررت رو کردهرررا ی از سرررازيمدل

 و  طبیعی  مخاطرات  مد ر ت  جهت  نظران متعدديصاحب

 اند.كرده  اتخاذ  اقلیم  تغییر  پیامدهاي

توان گفت كرره برررازش  آمده می دست با توجه به نتا ج به 

آوري در و ررعیت مطلرروب قرررار  گیري ترراب كلی مدل اندازه 

  اسررتفاده سررازگاري دارد؛ برره   مررورد هرراي  داشررته و بررا داده 

گیررري تحقیررق مطلرروب  د گر برازش كلی مدل اندازه عبارت 

 تحقیررق  طور كه مالحظه شد نتا ج شود. همان سنجیده می 

تحلیرر  عرراملی   ي ها شرراخص  براسرراس مقرراد ر  كه  داد  نشان 

هرراي میرردانی در میرران  داده   دسررت آمررده از برره  تا یرردي 

و نرروآوري جامعرره  ابتکررار  "شده، مولفرره  ي بررسی ها شاخص 

تر    عنوان قرروي درصررد برره   91بررا  ررر ب مسرریر    "محلرری 

برررداران مررورد مطالعرره  آوري بهره شرراخص مرررتب  بررا ترراب 

باشررد. در ا رر  راسررتا، بررا نتررا ج  شناسا ی شررده اسررت مرری 

برره اهمیررت ا رر  عامرر  در    كرره   ( 27  ،  ( 5  ، ( 3  پهوهشگران  

  مولفرره   آوري دسررت  افتنررد مطابقررت داشررت. ظرفیت ترراب 

بررا نتررا ج  ا    افترره در اولو ت دو  قرار گرفت.  "حکمرانی "

در پهوهش خود برره  كه  ( 27  ( و 5،   ( 3  ،  ( 1سا ر محققان   

عامرر    . همخرروانی دارد   آوري اشاره كردند اهمیت آن در تاب 

است كه جامعرره محلرری   "تالش و زمانی "آوري سو  در تاب 

لی  براي استفاده بهینه از منابع طبیعی در شرررا   خشکسررا 

،  ( 27    محققرران   ي كنند. ا    افته با نتا ج مطالعه صر  می 

  "تعام  و روابرر  متقابرر  "  مولفه   باشد. ( همسو می 5    و   ( 3  

بررا نتررا ج  ا رر  عامرر   آوري را تشکی  داد.  عام  چهار  تاب 

 ( همخوانی داشت. 5و     ( 3  ،  ( 18  ،  ( 27  ها پهوهش سا ر  

مررالی و "همچنرری  نتررا ج پررهوهش نشرران داد عامرر  

ي درصررد پنجمرری  سررازه  70با  ر ب مسیر    "ز رساخت

باشد. ا رر   افترره بررا نتررا ج تحقیررق آوري میمورر در تاب

تطررابق داشررت. بنررابرا     (18 و    (27 پهوهشگران د گررر  
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سررازي ز رسرراخت مناسررب سرربب حما ت مررالی و فررراهم

شود آوري كشاورزان در شرا   بروز بحران میافزا ش تاب

بیشتري به كسب و كار ب ردازند. عام  ششم ي  و با انگیزه

 و (1 محققرران هاي باشد كه با  افتهمی  "اعتماد به دولت"

آوري در ترراب، باشررد. عامرر  هفررتمهمسررو مرری (27 

( 5   تحقیررقنتررا ج    درا   راستا،  باشد.می  "پذ رير سک "

 .كندمی  ا    افته را تا یدنیز 

درصررد    50با  ررر ب مسرریر    "هاي محلی شبکه "مولفه  

آوري افررراد مررورد  عنوان شاخص هشررتم مرررتب  بررا ترراب به 

ترروان گفررت  مطالعه شناسا ی شده است. بر ا   اسرراس مرری 

هرراي محلرری  در ا جاد شرربکه  مشاركت و همبستگی  فرهنو 

  روري  بسترهاي  اساس سا ر  و  پا ه  حتی و    ز ربنا ی  عاملی 

 ي واسررطه  برره  توانررد مرری  كرره  آوري است ي تاب توسعه  براي 

در   جامعرره محلرری  تمررامی   درگیركررردن  و   ذ ري پرر انعطررا  

 و  اعتمادسررازي  هررا، قابلیررت  بهبود  ، گیري هاي تصمیم شبکه 

مرد  روستا ی   میان  بیشتر  انسجا   ا جاد  و  تسهی  ارتباطات 

 اساسرری  نقشرری  و به خصوص جامعرره محلرری موردمطالعرره 

و    ( 3  (، 1  محققرران متعررددي   نتا ج  با   افته  داشته باشد. ا   

 تشررکی   ا رر  مولفرره در  اهمیت  بر  خود  مطالعات  ( كه در 5  

سررا ر    دارد.  داشررتند همخرروانی  ز ادي  آوري تیكید ابعاد تاب 

آوري ذ نفعان محلی برره ترتیررب  گذار بر تاب ي ارر ها شاخص 

آگرراهی و اطالعررات بررا  ررر ب    انررد از: میزان اررشان عبارت 

بررا  در اولو ت نهم قرار گرفت. در ا   زمینه  درصد   43مسیر 

نیز كرره برره اهمیررت   ( 18  ( و 1   ، ( 27   ات تحقیق سا ر نتا ج 

 ا   عام  دست  افتند همخوانی دارد. 

ي آوري دهم تررابمولفه  "مد ر ت سازگار"و در نها ت  

 ،(3 هاي محققان د گري  را  ه خود اختصاص داد. با  افته

آوري اهمیت ا رر  عامرر  در ترراببه  كه    (18 و    (27 (،  5 

 .تا ید شد  اندتاكید داشته

 و  میرردانی  كار  از  آمده  دستبه  تجربی  نتا ج  به  توجه  با

 بررا  تحقیررق و  آمرراري  جامعرره  برره  مربرروت  اطالعات  تحلی 

 جمع بندي   ک   به  میتوان  تحقیق،  نظري  الگوي  به  نگاهی

 مغررا رت نتررا ج  ررا و تی یررد موارد و رسید  تجربی  الگوي  از

 .نمود  بررسی را مربوت  هاينظر ه با  آمده دستبه

 پیشنهاد

با توجه به نتا ج به دست آمده پیشنهادها ی در ادامرره 

 ارائه شده است:

توان اذعان نمررود كرره می  هاي تحقیقافته براساس  *  

 مورداسررتفاده  هدفمنررد  اقرردامات  توانررد درمی  ا   تحقیق

 بررا  مقابلرره  هايمکانیسررم  تصررو ب  و  ترو ج  و در  قرارگرفته

 سررازگاري  و  آوريترراب  ا جاد  بحران نوسانات اقلیمی براي

شررود كرره در روسررتاهاي مورر باشد. بنابرا   پیشنهاد مرری

مورد مطالعه سرما ه انسررانی كرره شررام  تعامرر  و روابرر  

باشررد تقو ررت گررردد و متقابرر  برری  جامعرره محلرری مرری

آگاهی هاي آموزشی جهت باالبردن سطح  همچنی  كارگاه

شان نسبت به بحررران آوريافراد و افزا ش توانمندي و تاب

 خشکسالی و نوسانات اقلیمی در منطقه برگزار گردد.

هاي بخررش ها و تشک عملکرد بسیار  عیف تعاونی*  

منابع طبیعی در حرروزه آبخیررز ندوشرر  برره واسررطه عررد  

آشررنا ی و شررناخت كامرر  نسرربت برره رسررالت و كررارآ ی 

ه است، سرما ه اجتماعی حرروزه آبخیررز ها باعث شدتعاونی

ندوش  مورد تهد ررد قرررار گیرررد؛ لررذا در جهررت افررزا ش 

سرما ه اجتماعی جوامع محلی الز  اسررت ابترردا در مررورد 

هررا کرررد چنررد دهرره اخیررر تعرراونیمسررئله تعرراونی و عمل

 شناسی صررورت گیرررد، سرر   در جهررت تقو ررت وآسیب

اعررم از اقرردامات هررا اقرردامات الز   افزا ش كارآ ی تعرراونی

 آموزشی و حما تی الز  صورت گیرد.

اعتمادسرراز از طر ررق   هررايا جاد برنامهو در نها ت،    *

هررا از دار، ح  تعار ات مرد  با دستگاهح  مسائ  اولو ت

طر ق افزا ش و ا جاد ارتبات بی  بخشی، افزا ش آگرراهی 

سررازي و افزا ی از طر ق تدو   سند اجرا ی ظرفیتو توان

گیررران بخررش افزا ی با حضور تما  ذ نفعان و تصمیمتوان

ها گیريدهی مرد  در تصمیمدولتی، مشاركتدولتی و غیر

آبخیررز، واگررذاري امررور برره هرراي حرروزهر ررزيو برنامرره

محلرری و در نها ررت اجرا رری نمررودن حکمرانرری هايتشک 

 گردد.سطحی پیشنهاد میچند



 1400، تابستان  2، شماره  74مرتع و آبخیزداري، مجله منابع طبیعی ا ران، دوره  
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