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 مقاله پژوهشی

سالی و آوری کشاورزان روستایی در برابر خشکارزیابی ابعاد تاب

بخش مرکزی شهرستان : مطالعه موردی) شناسایی راهبردهای معیشتی

  1شازند(

 
 3فرزانه قاسمی، 2آستانهعلیرضا دربان

 7/8/1397: تاریخ پذیرش   1397 /29/3: تاریخ دریافت

 
 دهیچک

منظور کاهش اثرات منفی خشکسالی بر منابع معیشتی، امری ضروری به آوری کشاورزانافزایش تاب
عنوان قرار گرفته و به یادیگذشته مورد توجه ز یهادهه یدر ط ییدار مردم روستایشت پایاست. بهبود مع

مطرح بوده است. لذا هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل ابعاد  ییدار روستایتوسعه پا یاز اهداف اصل یکی
راهبردهای معیشتی در بخش مرکزی شهرستان شازند است. برای این منظور  ارائهآوری کشاورزان و تاب

آوری شد که با استفاده از روستا جمع 12از طریق تکمیل پرسشنامه از  1395اطالعات مورد نیاز در سال 

                                                                                                                                                              
به راهنمایی روستایی ریزی جغرافیا و برنامهرشته قاسمی  سرکار خانم فرزانهارشد نامه کارشناسیاین مقاله مستخرج از پایان -1

 آستانه در دانشگاه تهران است.دکتر علیرضا دربانجناب آقای 

 (astaneali@ut. ac.ir)  ایران. تهران، ریزی روستایی، دانشگاه تهران،یار جغرافیا و برنامهدانشنویسنده مسئول و  -2

 ایران. تهران، ریزی روستایی، دانشگاه تهران،جغرافیا و برنامه جوی دکتریدانش -3
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بعد اقتصادی، اجتماعی،  آوری روستاهای مذکور از چهارگیری تصادفی انتخاب شدند. برای ارزیابی تابنمونه
 داد. نتایج تحقیق نشان شدمحیطی بر اساس چارچوب معیشت پایدار استفاده زیست-نهادی و کالبدی

-های کالبدیدار و در شاخصیناپا ،آوری کشاورزان در شرایط خشکسالی در ابعاد اقتصادی و نهادی تاب
، پنج راهبرد یال خوشهیاصل از روش تحلج حیمحیطی و اجتماعی در وضعیت پایدار قرار دارد. نتازیست

و  یعمق یشامل راهبرد اول ناظر بر کشاورز یکشاورزان در برابر خشکسال یآورجبران و تاب یبرا یشتیمع
و در  یو خانگ یرکشاورزیغ یهاتیبه فعال یبخشدوم، سوم و چهارم بر تنوع ی، راهبردهایورش بهرهیافزا
 و کشاورزان از دولت تیحما راستا نیا در. شده ئو ارا ییل به مهاجرت شناسایبر تما یت راهبرد پنجم مبتنینها
ی هاتیفعال به یبخشتنوع و کشاورزانی ریپذبیآس کاهش جهت در هاآنی برا ژهیو التیتسه هئارا

 .شودیم شنهادیپ کشاورزان

 .لی، کشاورزان، شهرستان شازند، خشکسایشتیمع ی، راهبردهایآور: تابهاکلیدواژه

 مقدمه

 یهایتوانمند یف و نابودیکه موجبات تضع یناگهان یرمترقبه و در مواردیغ یعیهر اتفاق طب
 ی، منابع اقتصادییربنایسات زیب تأسی، تخریو مال یمانند خسارات جان یکیزیو ف ی، اجتماعیاقتصاد

 Keshavarzشود )یقلمداد م یعیطب یعنوان بالزوال اشتغال جامعه را فراهم آورد، به یهانهیو زم

and Karami, 2008روبرو  یاری(. اقتصاد روستاها با ابعاد مختلف خود امروزه با مخاطرات بس
 یران بر رویا یریاست که با توجه به قرارگ ییروستا ی، کشاورزین ابعاد اقتصادیاز ا یکیهستند. 

موجب کاهش  ی(. وقوع خشکسال Sarani et al., 2021)روبرو است  یبا مخاطرات یکمربند خشکسال
شدت ن بودجه خانوار بهین دوران تأمید. در اشویم یحاصل از کشاورز خانوار به درآمد یوابستگ

را پاسخ گفت  یاتیح یازهاین رهگذر بتوان نیتا از ا افراد خانوار است یهاییبر دارامعطوف 
(Keshavarz and Karami, 2008)یدیتهد یتوان استنباط کرد که خشکسالین اساس می. بر ا 

 یامدهایاند. پوابسته یامرار معاش به بخش کشاورز یاست که برا یخانوارها و جوامع یبزرگ برا
 (.Poortaheri et al., 2013نجامد )یب ییشت روستایمع یثباتیتواند به بیم یخشکسال

شده است.  ارائهدر راستای کاهش خطرات خشکسالی بر جوامع انسانی راهکارهای متفاوتی 
های استفاده از منابع آبی در راستای کاهش اثرات خشکسالی، اصالح گذشته از اصالح روش

یکی از راهکارهای جدید  نیزآوری در راستای ارتقای تاب های مدیریت و نحوه زندگی روستایی روش
 22وگو در ی. چارچوب طرح ه(Maracchi, 2000)و موفق در کاهش اثرات زیانبار خشکسالی است 
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د، یرس 1(UNISDR) بحران سازمان ملل متحد کاهش یالمللنیب یب استراتژیبه تصو 2005ه یژانو
 یهدف اصلگرایش . (Mayunga, 2007)شود یم نه محسوبین زمیمثبت در ا یکه خود حرکت

عالوه بر ، یحه قانونین الیب ایاز زمان تصوپس  طره و کاهش خطر بحرانمخا یبرا یزیربرنامه
 ,.Pendall et al)در جوامع است  یآورجاد تابیا بربارز تمرکز  ینحوبه ،یریپذبیکاهش آس

2007 .) 

زش به یا خیجهش » یدارد که به معنا Resalireن یالت یشه در واژهیر 2یآورتاب یواژه
عنوان به  3نگیتوسط هول 1973ن مفهوم در سال یا (.Gunderson, 2010)د شویترجمه م« عقب

 ،(. به اعتقاد هولینگKarrholm et al., 2014) شد یمعرف یدر اکولوژ یفیک اصطالح توصی
ها یا میزان تخریب و آوری ظرفیت کاهش خطر یا توانایی یک سیستم برای جذب نابسامانی تاب

 (.Cutter et al., 2008ر ساختارها، قادر به جذب آن است )یزیانی است که یک سیستم پیش از تغی
اجتماعات کشاورز  یآورو تاب یریپذزان انعطافیشدت اثرپذیری روستاها از خشکسالی وابسته به م

گر متفاوت ید هبه منطق یااز منطقه و گریبه گروه د یگر، از گروهیبه جامعه د یابوده و از جامعه
طرات را دارا مواجه با مخا یبرا یشتریب یزان آمادگی، میریشگیل پیاز اجتماعات به دل ی. برخاست

 (.Sadeghloo and Sojasi Qidari, 2015)هستند 
نخستین گام ضروری برای مقابله با خشکسالی و تعدیل تبعات آن، شناخت و درک دقیق از 

پذیری آن است که در اغلب پذیری و مقاومت افراد برای ارتقای آستانه تحمل و انعطافابعاد آسیب
 Heidari Sareban andهای در حال توسعه از جمله ایران مورد غفلت قرار گرفته است )کشور

Majnooni Toutakhane, 2016تواند ابزار رسد معیشت پایدار می(. در این زمینه به نظر می
 به ایجاد افزایش ظرفیت تواندآوری در برابر سوانح میکار باشد زیرا افزایش تاب مناسبی برای این

 در اواخر دهه 4داریشت پای(. راهبرد معRafieian et al., 2012د )شوسازگاری و معیشت پایدار منجر 
از  ییفقرزدا یشرفت و در راستایبا هدف پ 5ست و توسعهیط زیمح یون جهانیسیدر کم 1980

عنصر اصلی راهبرد معیشت پایدار، (. Addinsall et al., 2015) آمدبه وجود  ییاجتماعات روستا
  .است 6چارچوب معیشت پایدار

                                                                                                                                                              
1. UN International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) 

2. Resilience 

3. Holling 

4. Sustainable Livelihood 

5. World Commission on Environment and Development 

6. Sustainable Livelihood Framework 
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 یق دسترسیاز طرتوان می مختلف یهانهیدهد چگونه در زمیدار نشان میشت پایچارچوب مع
 یهای( به استراتژیتماعو اج ی، انسانی، اقتصادیعیه طبیاز منابع امرار معاش )سرما یعیف وسیبه ط

 یهاید. استراتژشو مهاجرت( منجر  یشتیمع گسترده، تنوع یافشرده  یمختلف امرار معاش )کشاورز
دهد یها قرار مار آنیدر اخت ییشت مردم روستایمع یها را برانهیاز گز یاف گستردهیط یشتیمع
(Ellis, 2000 .)یبرا ییهاروش و ابزارها جادیا یبرا که هستند ییهاتیفعال یشتیمع یراهبردها 

 از نوع سه اسکنز(. Jomehpoor and Ahmadi, 2011) شوندیم گرفته کاره ب خانوارها یبقا
 حفظ یبرا ییروستا یخانوارها که است کرده ذکر توسعه حال در یکشورها در را یشتیمع یراهبردها

 روستا از مهاجرت و یشتیمع تنوع گسترده، ای فشرده یکشاورز شامل که کنندیم انتخاب خود تشیمع
 (. Scoones, 1998) است

کلیه  (Yousefi et al., 2015)بنابر بررسی صورت گرفته توسط یوسفی و همکاران 
( دچار خشکسالی 1392-1379ساله ) 13آماری مشترک  با طول دوره های استان مرکزیانشهرست

ی شهرستان های تحقیق، جمعیت بخش مرکزافتهیاند. با عنایت به این موضوع که بر اساس شده
، این موضوع نشانگر این است که اکثر خانوارهای روستایی هستندکشاورز  درصد 87شازند در حدود 

بر همین اساس، ازند در بخش کشاورزی فعالیت دارند. ساکن در بخش مرکزی شهرستان ش
عنوان کانون تولید، به تواند آثار اقتصادی و اجتماعی را در بخش کشاورزی و روستا، بهخشکسالی می

همراه داشته باشد. یکی از مهمترین آثار خشکسالی بر بخش کشاورزی، کاهش عملکرد محصوالت 
. بنابراین خشکسالی نه تنها بر اقتصاد خانوارهای روستایی استکشاورزی و به تبع آن کاهش تولید 

گذارد، بلکه آثار اجتماعی جدی مانند مهاجرت را نیز به همراه دارد. به همین دلیل در این تأثیر می
آوری کشاورزان در برابر خشکسالی پرداخته شده است و تحقیق به تحلیل و بررسی ابعاد تاب

های پژوهش به شرح زیر بر این اساس پرسشرایطی ارائه شده است. راهبردهای معیشتی در چنین ش
 اند:تدوین شده

آوری کشاورزان ابـادی( تـنه و محیطیزیست-یالبدـتصادی، کـتماعی، اقـعاد )اجـت ابـوضعی -1
 آوری کشاورزان کدام است؟ اولویت و اهمیت ابعاد تاب -2در شرایط خشکسالی چگونه است؟ 

 یشتی کشاورزان در شرایط خشکسالی به چه صورت است؟راهبردهای مع -3
نظران آوری دخیل دانست. با وجود این، صاحبتوان در ارتقاء تابعوامل بسیاری را می

و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، نهادی و کالبدی از عوامل  استآوری، مفهومی چندجانبه معتقدند که تاب
 ,.Rafieian et alرفیعیان و همکاران ) شوند.خاطرات تلقی میآوری در برابر متأثیرگذار بر ارتقاء تاب
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آور در برابر مخاطرات تاب سازی برای تحلیل و ارتقای جوامعتحقیقی به منظور شاخص (2012
 را در قالب آوری در برابر سوانحای سنجش تابهای مؤثر برشاخصدر نهایت،  و انجام داده طبیعی

خیلی و اند. درستکار گلبندی کردهکالبدی طبقه -چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، نهادی و محیطی
ها در برابر ری سکونتگاهآو( برای ارزیابی میزان تابDorostkar Gol Khili et al., 2016همکاران )

یرساختی و نهادی بر اساس مدل مکان محور سیالب از چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، ز مخاطره
های مورد مطالعه در شرایط متفاوتی از که سکونتگاه دادنشان ها آنهای تحقیق افتهی. کردنداستفاده 
برای شناسایی و تحلیل تأثیر ( Salmani et al., 2016)آوری قرار دارند. سلمانی و همکاران نظر تاب

-یرها را در چهار گروه اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدیآوری، متغهای تابمتغیرها و شاخص
اند و به ارزیابی عوامل تأثیرگذار، تأثیرپذیر، کلیدی و استراتژیک بر سیستم و کرده یبندفیزیکی طبقه

اند. نتایج نشان داد که تأثیرگذاری متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و پایداری یا ناپایداری آن پرداخته
. استفیزیکی کمتر از تأثیرپذیری آن -ها و تأثیرگذاری متغیر کالبدیتأثیرپذیری آن نهادی بیش از

ده از آوری با استفاهای ابعاد تابدر ارزیابی و بررسی شاخص (Cutter et al., 2010کاتر و همکاران )
ل ابعاد اجتماعی، پذیری شامانعطاف ترتیبآوری، بههای تابلفهؤمدل مکانی نشان دادند که م

آوری های تابها تدوین و طراحی شاخص. هدف اصلی آناستزیرساختی  و اقتصادی، نهادی
 هاینظام . در این مدل، شرایطاستآوری جوامع ن یا تعیین معیار شرایط تابآزمومخاطرات برای 

آوری مورد پذیری و تابیزان آسیبمحیطی، قبل از وقوع یک حادثه، برای شناسایی مزیست انسانی و
ساربان و حیدری آوری بر معیشت پایدار در نواحی روستایی، گیرند. در زمینه تأثیر تاببررسی قرار می

( با هدف بررسی Heidari Sareban and Majnooni Toutakhane, 2016) توتاخانه مجنونی
 با شرایط خشکسالی دریاچه ارومیه مواجههی از رویکردهای مناسب برای عنوان یکمعیشتی به تنوع

ی آوری بیشتر خانوارهامعیشتی منجر به تاببخشی به منابع تنوعنشان دادند که اتخاذ رویکرد 
شدیدتری قرار  یدر شرایط خشکسالی شده است. در روستاهایی که در معرض خشکسال روستایی

 Roknedin Eftekhariالدین افتخاری و همکاران )شتر بوده است. رکنمعیشتی بی داشتند، این تنوع

et al., 2014آوری معیشتی در تاب معیشت پایدار به بررسی نقش تنوع ( با استفاده از چارچوب
آوری بیشتر تاب معیشتی منجر به نشان داد که اتخاذ رویکرد تنوعخانوارهای روستایی پرداختند. نتایج 

 خانوارها در شرایط خشکسالی شده است. 
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 نییتب آمده دست به یهاشاخص وبر اساس بررسی پیشینه تحقیق  پژوهش ینظر چارچوب
 و ینهاد ،یاجتماع ،یاقتصاد ابعاد در یآورتاب ،1 شکل در مندرج شده ارائه مدل در. است شده
 .ردیگیم قرار یابیارز و سنجش مورد یطیمحستیز-یکالبد

 
 . چارچوب نظری پژوهش1شکل 

 تحقیق شناسیروش

تحلیلی است. برای -پژوهش حاضر، به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی
های میدانی و اسنادی کمک گرفته شد و اطالعات در قالب پرسشنامه گردآوری اطالعات، از روش

های آماری نیز از دو دسته آمار لیل دادهساخته در منطقه مورد مطالعه گردآوری و برای تحمحقق
افزارهای های تحقیق با استفاده از نرم. تحلیل بخش اصلی دادهوصیفی و استنباطی استفاده شدت

Excel  وSPSS های گیری از آزمونو با بهرهt ،ANOVA، Tukey ای صورت تحلیل خوشه و
یی، بررسی و پس از انجام برخی اصالحات ریزی روستاروایی پرسشنامه با کمک اساتید برنامهگرفت. 

مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ ارزیابی شد و با توجه به مقدار 
جامعه آماری پژوهش را سرپرستان خانوارهای روستاهای بخش مرکزی تأیید شد.  82/0محاسبه شده 



  .....در برابر ییکشاورزان روستا آوری ابعاد تاب یابیرزا

7 

روستا به صورت  12تعداد ، 1395حجم نمونه در سال  دهد. برای تعیینشهرستان شازند تشکیل می
. شد محاسبه خانوار 350 کوکران فرمول گیری تصادفی انتخاب شد و حجم نمونه با استفاده ازنمونه
 .است شده آورده 1 جدول در روستا هر از شده انتخاب نمونه حجم و یآمار جامعه

 رمول کوکرانآماری و حجم نمونه بر اساس ف . تعداد جامعه1جدول 

 تعداد نمونه تعداد خانوار تعداد جمعیت نام روستا

 30 420 1245 قلعه آقاحمید

 25 320 1054 نییپا یسرسخت

 20 207 499 پاکل

 20 243 781 رآبادیظه

 20 190 524 آبادعباس

 50 609 1908 زکزا

 20 206 594 سورانه

 20 223 526 باال یسرسخت

 40 607 1815 اکبرآباد

 40 579 1882 نریغ

 15 186 633 آبادجمال

 50 682 1963 قدمگاه

 350 4472 13424 جمع کل

 های پژوهشیافتهو ( Statistical Center of Iran, 2016) رانیا آمار مرکز: مأخذ

 متغیرهای تحقیق
بر منابع  آوری، پس از مروریابی میزان تابهای ارزبه منظور دستیابی به متغیرها و شاخص

با  های نهاییشاخص . سپسشدهای به کار رفته در این مطالعات استخراج وجود، متغیرها و شاخصم
ریزی روستایی و اساتید دانشگاهی با در نظر گرفتن منطقه مورد استفاده از نظر کارشناسان برنامه

 شده است. ارائه 2ها در جدول مطالعه، انتخاب و در تحقیق به کار گرفته شد. این شاخص
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 یآورها و ابعاد تاب: شاخص2 جدول

 متغیر شاخص ابعاد

اد
ص

اقت
 ی

 طیشرا یدورنما
 یاقتصاد

کاهش درآمد حاصل از کشاورزی، کاهش وابستگی کشاورزان به درآمد کشاورزی و 
 انداز و آمادگی برای شرایط بحرانی.توسعه خدمات، افزایش پس

 یهاراه بودن باز
 درآمد نیگزیجا

غیرکشاورزی در منطقه،  مشاغلاغل مرتبط با بخش کشاورزی، افزایش بخشی به مشتنوع
 های درآمدزای خانگی.افزایش فعالیت

 منابع از شناخت درجه
 یرونیب

افزایش استفاده از بذور مقاوم به خشکی، باال بردن پیوستگی مکانی قطعات اراضی زراعی، 
 افزایش ذخیره علوفه.

اع
تم

اج
 ی

از  یریگزان بهرهیو م ی، توجه به دانش بومینه کشاورزیدر زم یمحل یهاتشکل توسعه خودبهیمتک جامعه
 آن.

 ل به مهاجرت به شهر.یکشاورزان، تما یت مشارکت محلیتقو جامعه به تعلق احساس

آالت نیماش یریو به کارگ ی، سطح برخورداریدرباره خشکسال یش دانش و آگاهیافزا یآگاه
 .یکشاورز

ی
اد

نه
 

 .یکننده مرتبط با کشاورزملع یدولت یروهاین یهماهنگ ینهاد یهماهنگ

 رهبران یشیدوراند
 یمحل

اعتبارات و وام به  یباال توسط دولت، اعطا یاز آبیممانعت از کشت محصوالت با ن
، یاریآب یهاروش یبهساز یارانه برایو پرداخت  یبانیدگان از مخاطرات، پشتید بیآس

 .یمقابله با خشکسال یآموزش یهاکالس یبرگزار ،یمه محصوالت کشاورزیتوسعه ب
بد

کال
-ی

یز
ت

س
ح

م
طی

 ی

زان یت آب، میریو مد یاریهای آبوهیش خاک، اصالح شیت اقدامات کنترل فرسایتقو یطیمحستیز یداریپا
که به  یر کشت به محصوالتیی، تغییایمین، استفاده از کود شیا چندباره زمیکشت دوباره 

ر زمان کاشت، داشت و یی، تغیاریانتقال آب آب یها، اصالح کانالازمند هستندیآب کم ن
 برداشت.

 های پژوهشیافته مآخذ:

 نتایج و بحث
درصد از جامعه نمونه  1/77آن است که  دهندهمستخرج از پرسشنامه نشان بررسی نتایج

ت جغرافیایی دهد. با توجه به موقعیدرصد را زنان تشکیل می 9/22)سرپرست خانوار( را مردان و 
ری، دامداری و های کشاورزی شامل باغداروستاهای مورد مطالعه شغل بیشتر ساکنین را فعالیت

درصد از جامعه نمونه را کشاورزان تشکیل  78د. نتایج بیانگر آن است که دهزراعت تشکیل می
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ن خانوار سواد سرپرستادرصد  1/85 ،دهند. بررسی سطح سواد هم بیانگر آن است که در مجموع می
 سانس و باالتر است. یدرصد ل 9/14و  دیپلم و کمتر

 آوری اقتصادیتاب
آوری اقتصادی کشاورزان در بین نتایج آنالیز واریانس برای تحلیل و بررسی وضعیت تاب

برابر  Fمقدار آماره  ،شده است. بر اساس نتایج به دست آمده ارائه 3روستاهای مورد مطالعه در جدول 
آوری توان نتیجه گرفت میانگین تابمعنادار شده است و لذا می 01/0ون در سطح و آزم 736/8

 ها تفاوت معناداری وجود دارد. اقتصادی روستاهای مورد مطالعه با یکدیگر یکسان نیستند و بین آن

آوری اقتصادی روستاهای مورد مطالعه با روش آنالیز . بررسی سطح معناداری تاب3جدول 
 واریانس

 داریمعنیسطح  Fآماره  ن مربعاتیانگیم یدرجه آزاد مجموع مربعات ابعاد

 000/0 736/8 473/1 11 198/16 هان گروهیب

 - - 169/0 338 976/56 هادرون گروه

 - - - 349 174/73 کل

 های پژوهشمأخذ: یافته

وکی آوری اقتصادی در بین روستاهای نمونه از آزمون تبرای تحلیل اکتشافی وضعیت تاب
بندی شده با توجه به نتایج به دست آمده، روستاهای نمونه به سه گروه تقسیم .استفاده شده است

داری با یکدیگر کسان بوده و تفاوت معنییآوری اقتصادی روستاهای هر گروه میانگین تاب .است
ختی پایین با نمره و سرس 40/3ی سورانه برابر آوری اقتصادی روستاامتیاز تاب نتایج نشان دادندارند. 

در  66/2همچنین روستای قلعه آقاحمید با کمترین نمره  .است بوده، بیش از سایر روستاها 37/3
جمعیت  دادها نشان (. به عبارت دیگر این یافته4ترین رتبه در بین روستاها قرار دارد )جدولپایین

آوری بیشتری ر هستند و تابتری برخورداساکن در روستاهای گروه سوم از وضعیت اقتصادی مطلوب
افزایش  ،های تأثیرگذار در بعد اقتصادی این روستاهاهای اقتصادی دارند. از جمله متغیردر برابر بحران

. برخی از استانداز و آمادگی برای شرایط بحرانی غیرکشاورزی، افزایش پس هایاشتغال در بخش
کاهش سطح درآمد ، تاهای گروه اول و دومصادی در روسآوری در بعد اقتدالیل پایین بودن تاب

کشت به نوع روستاییان از تولیدات کشاورزی به دلیل کشت دیم اراضی منطقه و وابستگی این 
 .استهای شغلی و اتکا به درآمد کشاورزی کاهش فرصتهمچنین نزوالت جوی و 
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 آوری اقتصادی به روش توکیاساس تاب روستاها بر یبند. گروه4جدول 

ستانام رو  حجم نمونه 
Subset for alpha = 05/0  

1 2 3 

حمیدقلعه آقا  30 66/2    

68/2 40 غینر    

95/2 20 پاکل  95/2   

98/2 40 اکبرآباد  98/2   

04/3 50 قدمگاه  04/3  04/3  

08/3  20 ظهیرآباد  08/3  

09/3  20 سرسختی باال  09/3  

آبادعباس  20  13/3  13/3  

14/3  50 کزاز  14/3  

آبادالجم  15  20/3  20/3  

37/3   25 سرسختی پایین  

40/3   20 سورانه  

داریمعنی  
 

056/0  539/0  096/0  

 های پژوهشمأخذ: یافته

 آوری اجتماعیتاب
آوری اجتماعی کشاورزان در سطح روستاهای مورد تحلیل و بررسی وضعیت میانگین تاب

 01/0در سطح  و 939/11برابر  Fمقدار آماره  ددامطالعه با استفاده از روش آنالیز واریانس نشان 
آوری اجتماعی روستاهای مورد مطالعه با یکدیگر تفاوت معناداری بنابراین میانگین تاب .استدار یمعن

 .یستعی حداقل دو روستا برابر نآوری اجتما(. به عبارتی میانگین تاب5دارند )جدول

ی روستاهای مورد مطالعه با روش آنالیز آوری اجتماع. بررسی سطح معناداری تاب5جدول 
 واریانس

 داریمعنیسطح  Fآماره  ن مربعاتیانگیم یدرجه آزاد مجموع مربعات ابعاد

 000/0 939/11 073/3 11 805/33 هان گروهیب

 - - 257/0 338 002/87 هادرون گروه

 - - - 349 807/120 کل

 های پژوهشمأخذ: یافته
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آوری اجتماعی به چهار ، روستاهای نمونه را از نظر تاب6در جدول  نتایج آزمون توکی مندرج
آوری اجتماعی روستاهای سرسختی پایین با پایداری تاب . نتایج نشان دادبندی کرده استگروه دسته

به قرار ترین رتدر پایین 73/2، بیشترین و روستای غینر با نمره 66/3و قلعه آقاحمید با  87/3نمره 
- آوری اجتماعی روستاهای قدمگاه، ظهیرآباد، سورانه، قلعهتابگروه ، اس نتایج حاصلاس دارد. بر

سطح ها دارند. یکسان بوده و پایداری بیشتری نسبت به سایر گروهپایین آقاحمید و سرسختی 
از آالت کشاورزی، افزایش دانش و آگاهی درباره خشکسالی برخورداری و به کارگیری ماشین

 .هستندآوری اجتماعی در این روستاها گذار در افزایش تابمتغیرهای تأثیر

 آوری اجتماعی به روش توکیاساس تاب روستاها بر یبند. گروه6جدول 

 حجم نمونه نام روستا
Subset for alpha = 05/0   

1 2 3 4 
73/2 40 غینر     

باالسرسختی   20 08/3  08/3    

09/3 50 کزاز  09/3    

12/3 40 اکبرآباد  12/3    

14/3 50 پاکل  14/3    

آبادجمال  15  23/3  23/3   

آبادعباس  20  30/3  30/3   

41/3  50 قدمگاه  41/3  41/3  

50/3   20 ظهیرآباد  50/3  

65/3   20 سورانه  65/3  

66/3   30 قلعه آقاحمید  66/3  

87/3    25 سرسختی پایین  

داریمعنی  
 

166/0  144/0  107/0  064/0  

 های پژوهشتهمأخذ: یاف

 آوری نهادیتاب
آوری نهادی کشاورزان در سطح روستاهای مورد مطالعه از برای بررسی وضعیت میانگین تاب

دهد نشان می 7استفاده شد. نتایج جدول  یرهبران محل یشیو دوراند ینهاد یدو شاخص هماهنگ
توان نتیجه این اساس می ردار است. بیمعن 01/0و در سطح  433/17 برابر با Fمقدار آماره آزمون 

آوری نهادی تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارتی گرفت بین روستاهای مورد مطالعه در بعد تاب
 .استآوری نهادی حداقل دو روستا متفاوت میانگین تاب
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 آوری نهادی روستاهای مورد مطالعه با روش آنالیز واریانس. بررسی سطح معناداری تاب7جدول 

 داریمعنیسطح  Fآماره  ن مربعاتیانگیم یدرجه آزاد موع مربعاتمج ابعاد

 000/0 433/17 178/4 11 963/45 هان گروهیب

 - - 24/0 338 016/81 هادرون گروه

 - - - 349 98/126 کل

 های پژوهشمأخذ: یافته

هادی آوری نروستاهای نمونه به چهار گروه تقسیم شده که تاب توکی نشان داد نتایج آزمون
آوری نهادی ، از نظر تاب8داری با یکدیگر ندارند. مطابق جدول روستاهای هر گروه تفاوت معنی

نسبت به بقیه روستاها دارد. در این نهادی را  آوریتاببیشترین  83/3قلعه آقاحمید با نمره  یروستا
آوری دالیل پایین بودن تاباز  .ترین رتبه قرار دارددر پایین 48/2میان روستای غینر با کمترین نمره 

توان به عدم حمایت دولت از کشاورزان و عدم اعطای وام و اعتبارات به نهادی در این روستا می
 دیده اشاره نمود. کشاورزان آسیب

 آوری نهادی به روش توکیاساس تاب روستاها بر یبند. گروه8جدول 

 حجم نمونه نام روستا
Subset for alpha = 05/0   

1 2 3 4 

48/2 40 غینر     

57/2 40 اکبرآباد  57/2    

آبادعباس  20 90/2  90/2  90/2   
91/2 20 پاکل  91/2  91/2   
92/2 50 کزاز  92/2  92/2   

94/2 20 ظهیرآباد  94/2  94/2   
95/2  20 سورانه  95/2   

آبادجمال  15   05/3   
07/3   20 سرسختی باال   

29/3   50 قدمگاه   
ینسرسختی پای  25   30/3   

83/3    30 قلعه آقا حمید  

داریمعنی  
 

052/0  242/0  052/0  1 

 های پژوهشمأخذ: یافته
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 محیطیزیست-آوری کالبدیتاب

محیطی کشاورزان در سطح روستاهای زیست-آوری کالبدیتحلیل و بررسی وضعیت تاب
دار است. یمعن 01/0سطح  و در 201/7برابر  Fآماره  دادمورد مطالعه به کمک آنالیز واریانس نشان 

کسان نبوده و یمحیطی روستاهای مورد مطالعه زیست-آوری کالبدیتوان نتیجه گرفت تابپس می
 استمحیطی حداقل دو روستا متفاوت زیست-آوری کالبدیتفاوت معناداری با هم دارند و لذا تاب

 (. 9 )جدول

محیطی روستاهای مورد مطالعه با روش تزیس-آوری کالبدی. بررسی سطح معناداری تاب9جدول 

 آنالیز واریانس

 داریمعنیسطح  Fآماره  ن مربعاتیانگیم یدرجه آزاد مجموع مربعات ابعاد

 000/0 201/7 387/1 11 26/15 هان گروهیب

 - - 193/0 338 115/65 هادرون گروه

 - - - 349 375/80 کل

 های پژوهشمأخذ: یافته

-آوری کالبدیبندی کرده که تابوستاهای نمونه را به سه گروه دسته، رنتایج آزمون توکی
قدمگاه با نمره  یدارند. بر این اساس روستاداری با هم ناحیطی روستاهای هر گروه تفاوت معنمزیست

محیطی، امتیاز بیشتری نسبت به بقیه زیست-آوری کالبدیلحاظ تاب به 47/3و ظهیرآباد با  50/3
اصالح  ،محیطی در این روستاهازیست-آوری کالبدیاز جمله دالیل باال بودن تاب .روستاها دارند

نیاز کمتری به آب که است محصوالتی سمت تغییر کشت به نیز های آبیاری و مدیریت آب و شیوه
 را دارد. 88/2روستای غینر کمترین نمره  داد. همچنین نتایج نشان دارند
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 محیطی به روش توکیزیست-آوری کالبدیساس تابروستاها برا یبند. گروه10جدول 

 حجم نمونه نام روستا
Subset for alpha = 05/0  

1 2 3 

   88/2 40 غینر

   98/2 40 اکبرآباد

   99/2 20 سرسختی باال

  02/3 02/3 20 سورانه

 11/3 11/3 11/3 50 کزاز

 14/3 14/3 14/3 30 قلعه آقاحمید

 19/3 19/3 19/3 20 پاکل

 21/3 21/3 21/3 15 آبادجمال

 23/3 23/3 23/3 20 آبادعباس

 42/3 42/3  25 سرسختی پایین

 47/3   20 ظهیرآباد

 50/3   50 قدمگاه

 داریمعنی
 

177/0 061/0 07/0 

 های پژوهشمأخذ: یافته

 آوریآزمون مقایسه میانگین ابعاد تاب
نتایج آزمون  .شد استفاده tکشاورزان از آزمون  آوریبرای مقایسه میانگین هر یک از ابعاد تاب

آوری، از . در این آزمون با توجه به اینکه برای سنجش تابآورده شده است به تفکیک 11 در جدول
ری باال( و امتیاز پذیآوری )آسیبکمترین میزان تاب دهندهنشان 1فاده شده و امتیاز طیف لیکرت است

به عنوان میانگین نظری  1/3آوری است، به این ترتیب عدد اببیشترین میزان ت دهندهنشان 5
. با توجه به حد وسط شددست آمده با آن مقایسه  آوری بهانگین تابیها در نظر گرفته شده و م پاسخ
مورد  "است 1/3آوری کشاورزان برابر میانگین نظری میانگین تاب"ها، فرضیه صفر به شرح پاسخ

ارت دیگر رد شدن فرض صفر بیانگر این است که اگر میانگین شاخص بیشتر . به عبآزمون قرار گرفت
دهنده ناپایداری نشان 1/3دارد و میانگین کمتر از باشد، شاخص مورد بررسی رو به پایداری  1/3از 

داری حاصل از آزمون و اینکه با توجه به سطح معنی دادهای تحقیق نشان . یافتهاستشاخص 
کمتر از  007/3و  03/3ب برابر یبه ترت یو نهاد یابعاد اقتصادشاورزان در ک یآورمیانگین تاب

اساس سطح  داری دارند. بریتوان گفت این ابعاد میل به ناپا، لذا میاست( 1/3میانگین نظری )
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و با توجه به اینکه  یطیمحستیز-یو کالبد یحاصل از ابعاد اجتماع ین عددیانگیل میداری تحل معنی
جه گرفت ابعاد مورد بررسی میل یتوان نتی، ماستابعاد باالتر از میانگین نظری آزمون  میانگین این

 دارند. یداریبه پا

 یاتک نمونه tبا استفاده از آزمون کشاورزان  یآورتاب. پایداری ابعاد 11جدول 

 (1/3 = )مقدار آزمون tآماره  اریمعانحراف نیانگیم شاخص

 45789/0 0346/3 اقتصادی
**672/2- 

 769/5** 58835/0 2814/3 اجتماعی

 -865/2** 60319/0 0076/3 نهادی

 087/3** 47990/0 1792/3 محیطیزیست-کالبدی

 درصد 1** معنی داری در سطح  های پژوهشمأخذ: یافته

آوری کشاورزان منطقه مورد مطالعه در ن ابعاد تابیانگیسه میمقا یانس برایز واریج آنالینتا
پایداری توان گفت که یدرصد م 99نان یبا اطم که دادحاصل نشان  یداریسطح معنو  12جدول 

 .یستکسان نیحداقل دو بعد 

 آوری. نتایج آزمون تجزیه واریانس یک طرفه مقایسه میانگین ابعاد تاب12جدول 

 داریمعنیسطح  Fآماره  ن مربعاتیانگیم یدرجه آزاد مجموع مربعات ابعاد

 000/0 098/20 776/5 3 328/17 هان گروهیب

 - - 287/0 1396 192/401 هادرون گروه

 - - - 1399 519/418 کل

  های پژوهشمأخذ: یافته

های اکتشافی و تعقیبی برای تعیین ، به منظور تحلیلFدار بودن آزمون ابا توجه به معن
 13زمون توکی مندرج در جدول اساس نتایج آ بندی ابعاد پایدار، بربا اثرات نابرابر و گروه ییهاشاخص

محیطی و اجتماعی در زیست-شود که ابعاد نهادی و اقتصادی در یک گروه و ابعاد کالبدیمشاهده می
اساس میانگین  با هم ندارند. بر یداربندی شده که ابعاد هر گروه اختالف معنیگروه دیگر تقسیم

محیطی، اقتصادی و زیست-د اجتماعی، کالبدیترتیب بع آوری و به لحاظ اهمیت، بهامتیاز ابعاد تاب
 .است مؤثرآوری کشاورزان نهادی در تاب
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 یآوری با استفاده از آزمون توکن ابعاد تابیانگیسه می. مقا13جدول 

 حجم نمونه ابعاد
Subset for alpha = 05/0  

1 2 

  0075/3 350 ینهاد
  0347/3 350 یاقتصاد

 1792/3  350 یطیست محیز-یکالبد

 2819/3  350 یاجتماع

 055/0 908/0  داریمعنی

  های پژوهشمأخذ: یافته

معیشتی، کشاورزی عمقی  راهبردهای معیشتی در نظر گرفته شده در این پژوهش شامل تنوع
و مهاجرت از روستا بوده است. به منظور شناسایی راهبردهای معیشتی روستاییان در منطقه مورد 

دهد در مجموع پنج نشان می 2ای استفاده شد که نتایج آن بر اساس شکل همطالعه از تحلیل خوش
آوری در برابر خشکسالی در روستاهای مورد مطالعه قابل مشاهده راهبرد معیشتی برای جبران و تاب

وری از طریق استفاده از است. راهبرد معیشتی اول بیشتر ناظر بر کشاورزی عمقی و افزایش بهره
های کشت محصول تر، تقویت خاک، تغییر زمانآالت بهتر، استفاده از ارقام مناسبینتجهیزات و ماش

 .استهای محلی و دولتی در این زمینه و افزایش حمایت
های غیرکشاورزی و بخشی به فعالیتراهبردهای دوم، سوم و چهارم در مجموع ناظر بر تنوع

تا در مواقع بحرانی امکان مقاومت در  خانگی و کاهش وابستگی به منابع درآمدی کشاورزی است
در نهایت راهبرد پنجم راهبرد تمایل به مهاجرت است که در  شود.برابر پیامدهای خشکسالی فراهم 

آوری در برابر مشکالت محیطی است که بر اساس واقع راهبرد فرار از مشکالت و عدم توانایی و تاب
 هبرد شناسایی شد.عنوان آخرین رانتایج تحقیق در این مطالعه به
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 یال خوشهیبا استفاه از تحل یان در برابر خشکسالییروستا یشتیمع ی. راهبردها2شکل 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

ها صرفاً برای ریزیسوانح، اهداف و برنامهبحران و به اعتقاد محققان در فرایند مدیریت 
آوری، معطوف شده ایش تابو افز کاهش خطرات ناشی از سوانح و به طور گسترده در جهت بهبود

رو، میزان آسیب و خسارات ناشی از بالیای طبیعی مانند خشکسالی به میزان آمادگی ایناست. از
های جوامع و نیز آوری در راستای تقویت توانمندیجامعه در برابر حادثه بستگی دارد. رویکرد تاب

بخشد. در این پژوهش یی را ارتقا میهای روستاآوری سکونتگاهها، تابپذیری آنکاهش آسیب
ج یآوری جوامع روستایی بخش مرکزی شهرستان شازند )استان مرکزی( بررسی شد. نتاوضعیت تاب
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آوری کمتری در پذیری در روستاهایی وجود دارند که تابنشان داد که بیشترین میزان آسیب tآزمون 
صادی و نهادی ناپایداری در مواجهه با اند و ساختارهای اقتمواجهه با شرایط خشکسالی داشته

زیست محیطی میل به -آوری کشاورزان در ابعاد اجتماعی و کالبدی. تابهستندپذیری را دارا  آسیب
دار یک از ابعاد مورد بررسی معنیهر یرگذاریزان تأثیتوان گفت که ممی یپایداری دارد. به طور کل

ر ابعاد کمتر یت قرار داشته و نقش سایدر اولو یطیمحستیز-یاجتماعی و کالبد یهابوده و شاخص
 نوری و سپهوند ،(Rezaei et al., 2016) رضایی و همکاران . این یافته با نتایج مطالعهاست

(Noori and Sepahvand, 2016،) خیلی و همکاراندرستکار گل (Dorostkar Gol Khili et al., 

رت دیگر با بهبود وضعیت . به عبااستآوری در بین مناطق همسو مبنی بر تفاوت میزان تاب (2016
نشان  ANOVAآوری روستاییان را افزایش داد. همچنین نتایج آزمون توان تابها میلفهؤدر این م

آوری آوری قرار دارند. میزان تابایط متفاوتی از نظر تابهای مورد مطالعه در شرداد که سکونتگاه
 یاست که روستاها 03/3های نمونه این یافته برابر با میانگین عددی اقتصادی برای کل سکونتگاه

آوری . تابهستندتری نسبت به سایر روستاها سورانه و سرسختی پایین دارای شرایط مطلوب
است که روستاهای سرسختی  28/3اعی برابر با میانگین عددی های روستایی در بعد اجتمسکونتگاه

و در وضعیت خوبی قرار  هستندنسبت به سایر روستاها  یپایین و قلعه آقاحمید دارای میانگین بیشتر
قلعه آقاحمید و سرسختی  یاست که میانگین روستاها 3در بعد نهادی برابر با میانگین کل دارند. 

آوری در بعد نهادی آوری بیشتری دارند. تابو این روستاها تاب استکل پایین، بیشتر از میانگین 
 پور و عادلیداداش ترین رتبه قرار دارد و این یافته با یافتهنسبت به سایر ابعاد در پایین

(Dadashpour and Adeli, 2016)  محیطی با میانگین کل زیست-. در بعد کالبدیاستهمسو
 آوری قرار دارند. هیرآباد در جایگاه باالتری به لحاظ تابقدمگاه و ظ یروستاها ،17/3

راهبردهای معیشتی در نظر گرفته شده در این تحلیل شامل تنوع معیشتی، کشاورزی عمقی و 
شناسایی راهبردهای معیشتی روستاییان ضمن معرفی پنج  یال خوشهیمهاجرت بوده است. تحل

وری و در مراحل بعدی کشاورزی عمقی و افزایش بهره ان زمینه، به ترتیب اهمیت ابتدراهبرد در ای
نماید. نتایج کشاورزی و در نهایت تمایل به مهاجرت را معرفی میهای غیربخشی به فعالیتتنوع

 ،(Caldwell and Boyd, 2009)کالدول ،(Elasha et al., 2005)و همکاران های االشاپژوهش
( و et al., Roknedin Eftekhari 2014الدین افتخاری و همکاران )، رکن(s,ilEl 2000) الیس

 (Heidari Sareban and Majnooni Toutakhane, 2016) توتاخانه مجنونیساربان و حیدری 
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آوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی معیشتی را به منظور افزایش تاب راهبرد معیشتی تنوع
 اند.معرفی نموده

 یخانوارها. است ریپذبیآس یخشکسال همانند یمیاقل راتییتغ به نسبت یکشاورز بخش
 را یدیشد خسارات راتییتغ نیا برابر در است، وابسته یعیطب منابع به هاآن شتیمع که ییروستا
ریزی برای کاهش منظور برنامهناطق روستایی، بهآوری در متاب ابعاد یبررس. کنندیم تجربه
آوری کشاورزان، در برابر پیامدهای این مخاطره طبیعی ارزشمند است و پذیری و افزایش تاب آسیب
آوری در نظام وجود تفکر تاب نیرابنابآید. شمار میدر ارتقای معیشت در این مناطق ب مؤثرگامی 
آوری سازد. ارزیابی ابعاد تابریزی، مقابله با انواع تهدیدات و مخاطرات محیطی را میسر میبرنامه

محیطی زیست-های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و کالبدیکشاورزان در برابر خشکسالی، جنبه
های ذکر شده بر پیکره در هر یک از جنبه آوری روستاییانسازد. کاهش تابپذیری را روشن می آسیب

که  دادها نشان افتهیشود. گذارد و منجر به ناپایداری معیشت روستاییان میاقتصاد روستایی تأثیر می
آوری کشاورزان در برابر خشکسالی یکسان نیست. با در نظر گرفتن آنچه مطرح شد، در میزان تاب

یابد و ری کشاورزان در عوامل اقتصادی و نهادی نمود میآومورد مطالعه، کاهش میزان تاب منطقه
گذارند این دو عامل به دلیل تأثیرگذاری مستقیم در اقتصاد کشاورزی بیشترین پیامدها را بر جای می

. درک راهبردهای معیشتی در قرار گیرند مورد توجه ترریزی بیشو به همین دلیل باید در فرایند برنامه
برای  یبیرامنظور اتخاذ تدتغییرات اقلیمی مانند خشکسالی بهورزان در برابر آوری کشاتاب حوزه

ریزان و متولیان امر برخوردار است. پذیری کشاورزان از اهمیت زیادی برای برنامهکاهش آسیب
های معیشتی مختلف برای محافظت از خود در از استراتژی کشاورزان هنگام مواجهه با خشکسالی

ترین راهبرد برای های تحقیق، مناسببر اساس یافتهکنند. خشکسالی استفاده میبرابر تأثیرات 
آوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در بخش مورد مطالعه، اتخاذ راهبرد افزایش تاب

نیز در روش صحیح آمادگی مقابله با ( Yasoori, 2007). به اعتقاد یاسوری استکشاورزی عمقی 
انمندی کشاورزان در نظر گرفته شود. استفاده از گیاهان مقاوم به خشکی، کشت به خشکسالی باید تو

موقع، کوددهی، استفاده مناسب از آب، افزایش عملکرد و کیفیت محصول، کاهش ضایعات پس از 
برداشت بایستی مورد تأکید و توجه قرار گیرد. از آنجا که درآمد کشاورزان وابسته به کیفیت و کمیت 

یابد. رشد برداران روستایی افزایش می، با افزایش تولیدات کشاورزی درآمد بهرهاستحصول تولید م
چه وضعیت و هر استعنوان عامل تأثیرگذار در بهبود وضعیت روستاییان مطرح بخش کشاورزی به

کشاورزی و محصوالت مرتبط با آن بهبود یابد وضعیت اقتصادی کشاورزان نیز بهبود خواهد یافت. 
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د. شوریزان روستایی محسوب میرنامهعامل مهمی برای رهایی از چنگال فقر روستایی برای باین 
های مقابله با فقر در روستاها و تأمین تواند یکی از راهبنابراین بهبود تولیدات در بخش کشاورزی می

زمانی که  . از طرفیاستمعیشت روستاییان باشد. این موضوع هدف نهایی معیشت پایدار روستایی نیز 
 کاهش موجب یرکشاورزیغ یهاتیفعال به یبخشتنوع است، محدود های فیزیکی و منابع آبدارایی

 کشاورزان اکثر که دهدیم نشان هاافتهی حال،نیباا. شودیم ییروستا یخانوارها یشتیمع یریپذبیآس
 یرکشاورزیغ یهاتیعالف شیافزا. بدهند گسترش یخوب به را خود یرکشاورزیغ یهاتیفعال نتوانستند

 منابع به یکمتر یوابستگ بتوانند خانوارها تا است داریپا شتیمع جادیا یبرا ییهافرصت افتنی موجب
 کشاورزان یتوانمندساز یبرا دیبا گذاراناستیس ن،یبنابرا. باشند داشته یکشاورز یدرآمدها و یعیطب
 در ینیکارآفر و یگذارهیسرما از تیحما و ارانهی پرداخت همچون ییهااستیس و کردهایرو اتخاذ به

 یکل طور به و ییروستا شتیمع نظام یایاح و درآمد و اشتغال جادیا جهت ییروستا مناطق
تماعی این امر موجب بهبود پایداری اج .دشو انییروستا درآمد میترم سازنهیزم کهبپردازند  ییها تیفعال

ژوهش نشان داد عوامل اجتماعی مانند احساس تعلق همچنین نتایج پد. شوو اقتصادی روستاییان می
نوارهای پذیری معیشت خاهای اجتماعی نقش مهمی در کاهش آسیببه جامعه و حمایت از شبکه

های اجتماعی، بهبود سازی خانوارهای روستایی در فعالیتراستا، توانمندکند. دراینروستایی ایفا می
 شود.ی ارتباطی توصیه میهاهای اجتماعی و افزایش زیرساختشبکه
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