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 چکیده

سازی رشایط معیشتی و کاهش ریسک حاصل از تأثیر ایمن

های نواحی خشک یکی از های بیرونی در اکوسیستمشوک

های اساسی برای تضمین پایداری انسانی است، بنابراین رضورت

کننده معاش روستاییان های تأمینآوری داراییرویکرد ارتقای تاب

ای برابر مخاطره خشکسالی از اهمیت ویژههای معیشتی( در )رسمایه

باشد. بر این اساس، پژوهش حارض به بررسی اثرات برخوردار می

های معیشتی روستاییان با صورت آوری رسمایهخشکسالی بر تاب

تحلیلی و با استفاده از اطالعات میدانی پرداخته است. -توصیفی

 یدانیمای و خانهمبنی بر مطالعات کتاب روش تحقیق از نوع کاربردی و

از طریق پرسشنامه محقق ساخته( است. جامعه آماری تحقیق )

های براکوه، جلگه ماژان و خوسف از توابع شهرستان شامل دهستان

که بر اساس فرمول کوکران و با خطای  خانوار است 8612خوسف با 

صورت تصادفی بین روستاییان توزیع پرسشنامه به 862، تعداد 70/7

های آماری مقایسه میانگین، همبستگی با استفاده از آزمون و تکمیل و

 های تحقیق بیانگر اینو تحلیل واریانس تحلیل شده است. یافته

های معیشتی است که بیشرتین تأثیرپذیری از خشکسالی بین رسمایه

 28/8های طبیعی با میانگین های نهادی و رسمایهدر دو بعد رسمایه

ت. همچنین بین دو متغیر تأثیرپذیری اتفاق افتاده اس 01/8و 

های معیشتی از رخداد خشکسالی و ادراک آن آوری رسمایهتاب

توسط ساکنین و سابقه سکونتی افراد رابطه معناداری برقرار است. 

های یل واریانس آنوا نیز بیانگر عدم تفاوت بین گروهتحلنتایج آزمون 

جز دو بعد الی بهسکونتی مختلف در تأثیرپذیری از خشکس باسابقه

که  دهدهای مالی و طبیعی است. نتایج آزمون توکی نشان میرسمایه

توان میانگین متفاوتی از های مالی و طبیعی میدر دو بعد رسمایه

 تأثیرات خشکسالی را بر اساس سابقه سکونتی مشاهده کرد.

های معیشتی، آوری، رسمایهخشکسالی، تاب: واژگان کلیدی

 مخاطرات، توسعه روستایی، شهرستان خوسفمدیریت 

Abstract 

Securing livelihoods and reducing the risk of migration 

caused by the impact of external shocks on arid 

ecosystems is one of the essential requirements for 

ensuring human sustainability. Therefore, the approach 

to improve the resilience of rural livelihoods against 

drought is of particular importance. Accordingly, the 

present study based on descriptive- analytical 

methodology, examines the effects of drought on the 

livelihoods resilience of villagers. The research method 

is applied and based on library and field studies (through 

a researcher-made questionnaire). The statistical 

population includes 2168 households in Barakouh, 

Mazhan and Khosf rural districts of Khosf county. Based 

on Cochran formula with error of 0.07, 214 

questionnaires were randomly distributed and 

completed by the villagers and analyzed using 

appropriate statistical tests. The findings of the study 

indicated that the most impacted drought between 

livelihoods capitals occurred in two dimensions of 

institutional capital and natural capital with average of 

2.83 and 2.76. There is also a significant relationship 

between the two variables; affecting the resilience of 

livelihoods capitals from drought and its perception by 

residents and people's residential background. The 

results of ANOVA test showed no difference between 

group and within groups with a history of residence in 

drought susceptibility except for the two dimensions of 

economic and natural capital. The results of the Tukey 

test showed that in the two dimensions of financial and 

natural capital, a different mean of drought impacts can 

be observed based on residential history. 

Keywords: Drought, Resilience, Sustainable 

Livelihoods, Risk Management, Rural Development, 

khosf County 
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 مقدمه

خشکسالی جزء بالیای طبیعی نامحسوس است که اثرات 

دی کنویژه در اجتامعات محلی و روستایی بهتخریبی آن به

پدیدار گردیده و سبب کاهش تولید محصوالت کشاورزی، 

های های اجتامعی و اقتصادی و بحرانوقوع نابسامانی

(. بر این اساس، 16: 6832قنربی و بیاد، ) شودطبیعی می

 :Fontaine et al, 2009) ترینخشکسالی یکی از پرهزینه

بالیای طبیعی به لحاظ کاهش تولیدات کشاورزی و رنج  (13

 & Downing) رودروستاییان به شامر می عذابو 

Bakker, 2000; Wilhite, 2007: 768 مخاطرات .)

محیطی نظیر خشکسالی این ظرفیت را دارند که در نبود 

، به سوانحی هولناک و ویرانگر برای های کاهش خطرسیستم

 (.Zhou et al, 2009: 2شوند )اجتامعات برشی تبدیل 

خشکسالی یک واقعیت متناوب و طبیعی اقلیم است که 

توجهی از مکانی به مکانی دیگر فرق طور قابلهای آن بهویژگی

دهد دارد، اما کم و بیش در همه نواحی اقلیمی روی می

های (. وقوع خشکسالی88: 6823وارثی و همکاران، )

مستمر در ایران و اثرات اقتصادی همچون افزایش قیمت 

های ی، افزایش تقاضا برای وامو داممحصوالت کشاورزی 

بهره، افزایش هزینۀ تأمین آب، کاهش تولید مواد غذایی و کم

اثرات اجتامعی مانند کاهش سطح بهداشت و بروز 

 سیاسی، اجتامعی مشکالت، سوءتغذیه، افزایش مطالبات

و مدیریتی، کاهش کیفیت زندگی، فقر، مهاجرت و اثرات 

ها، پایین رفنت سطح محیطی مانند کاهش روان آبزیست

های زیرزمینی، فرسایش خاک، شوری و کاهش کیفیت آب

؛ 813: 6820کشاورزی و کرمی، ) یاهیگآب، کم شدن تنوع 

Nayrizi, 2003: 9 ؛Gupta and Gupta, 2003: 15 ) و

وابستگی معیشتی ساکنان مناطق روستایی به منابع طبیعی 

بار ناشی از و تولیدات کشاورزی موجب شده که آثار زیان

خشکسالی در مناطق روستایی به میزان بیشرتی منود یابد 

( با توجه به جلوه بیشرت 8: 6822)افروزه و همکاران، 

پیامدهای مخاطره خشکسالی بر امنیت غذایی، معیشت و 

لزوم توجه به ابعاد مختلف معیشت پایدار ، نیت اجتامعیام

آوری آن در برابر خشکسالی و اثرات آن از و تضمین تاب

 9اهمیت باالیی برخوردار است. طبق تعریف چمربز و کانوی

                                                             
1 . Chambers and Conway 

انبار، منابع و حق ) هاها، دارایی( معیشت از قابلیت6338)

ان گذر های )شغل( الزم برای دسرتسی به منابع( و فعالیت

معاش زندگی تشکیل شده است. معیشت هنگامی به 

د ها سازگار شو رسد که بتواند با فشارها و شوکپایداری می

های خود را تقویت یا حفظ ها و داراییو بهبود یابد، قابلیت

های معیشت پایدار را برای نسل بعد نیز فراهم کند و فرصت

سطوح  آورد و منافع خالصی را برای معیشت دیگران در

کند مدت و بلندمدت ایجاد محلی، یا ملی و در کوتاه

(. در حال حارض که 682: 6830سواری و همکاران، )

های مختلف معیشتی در مناطق روستایی، فعالیت

های سازنده آن، بیشرتین آسیب را از کشاورزی و رسمایه

 شوندتغییرات آب و هوایی و خشکسالی متحمل می

ها جهت (، یکی از تالش1: 6830ن، نژاد و همکارااسمعیل)

عملی منودن پایداری، مترکز و تفکر بر روی معیشت و ارتقای 

ی تحقق کیفیت زندگی و رفاه و عنوان وسیلهآوری آن بهتاب

های بیرونی است. معیشت تضمین آن در برابر اثرات شوک

ای برای بقا نیست بلکه فرایندی است که طی آن تنها وسیله

توانند زندگی خویش آورد که با آن مردم میفراهم میمنابعی را 

، (Morse et al, 2013: 6بربند )را ارتقاء داده و از آن لذت 

آوری معیشت با تأکید بر ارتقای توانایی و وضعیت لذا تاب

سازندهای معیشتی، به معنای توامنندسازی جامعه در 

و ها در برابر اثرات حاصل از مخاطرات حفظ این رسمایه

ها به حالت عادی بعد از بازیابی و بازگرداندن این رسمایه

در این راستا،  (.Mayunga, 2007: 25باشد )مخاطره می

آوری در برابر خطر خشکسالی در جوامع ارزیابی جامع از تاب

مختلف و شناسایی متغیرهای اصلی تأثیرپذیری در مقابله با 

 های معیشتییهآوری در ابعاد مختلف رسماخطر و ترویج تاب

 .بسیار مهم است

استان خراسان جنوبی به دلیل قرارگیری در منطقه خشک و 

حاشیه کویر با مخاطرات طبیعی مختلف ازجمله خشکسالی 

مواجه است. در طی دو دهه اخیر اثرات این مخاطره در 

 شزندگی و معاش مردم این خطه خشک و کویری از کشور بی

های خشکسالی از پیش منایان شده است. بررسی شاخص

ها دهد که در طی این سالدر سالیان گذشته نشان می
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های خشکسالی در استان منفی و صورت متناوب شاخصبه

 ،هاتاالبادامه این روند سبب نابودی کشاورزی، دامداری، 

(. همواره 6: 6831نودهی، است )منابع آبی و قنوات شده 

خشکسالی منجر به تخریب کیفیت و کمیت محصوالت و 

تولیدات کشاورزی و کاهش استاندارد زندگی کشاورزان 

 یاسهواشنبندی خشکسالی شود. با توجه به نقشه پهنهمی

( و با در نظر گرفنت میزان کاهش بارندگی طی 6 تصویر)

هایی ستانهای اخیر، شهرستان خوسف در زمره شهر سال

 بوده است. شدت روروبهاست که با خشکسالی  قرارگرفته

تأثیرات خشکسالی در برخی از نواحی روستایی این شهرستان 

به حدی بوده است که تأثیر به سزایی در کاهش میزان 

ۀ اقتصادی روستاها شده رسانمحصوالت و پایین آمدن درآمد 

 در است. با توجه به اهمیت مسئله مدیریت خشکسالی

های اقلیمی از ارتقای ماندگاری و پیشگیری از مهاجرت

های معیشتی آوری رسمایهروستاها و لزوم ارتقای تاب

روستاییان، مطالعه حارض به دنبال بررسی و تحلیل پیامدها 

های معیشتی آوری انواع رسمایهو اثرات خشکسالی بر تاب

.استروستاییان این شهرستان 

 
 خشکسالی هواشناسی در سطح استان خراسان جنوبی بندی: پهنه6تصویر 

 پیشینه پژوهش

تاکنون مطالعات بسیاری در زمینۀ خشکسالی و اثرات آن 

ها به ابعاد مختلفی از این اثرات اشاره انجام گردیده و در آن

شده است. در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره 

یداری با عنوان قمطالعۀ صادقلو و سجاسیشود. نتایج می

آوری کشاورزان در بندی عوامل مؤثر برافزایش تاباولویت

با تأکید بر خشکسالی(، مطالعه ) یعیطببرابر مخاطرات 

، حاکی از موردی: کشاورزان روستاهای شهرستان ایجرود

آوری پایین بودن سطح میانگین عوامل مؤثر در افزایش تاب

ه است و همچنین نتایج مدل وایکور در این کشاورزان منطق

آوری دهد که بیشرت عامل تأثیرگذار در تابتحقیق نشان می

ها در برابر مخاطره خشکسالی، توسعه بیمه محصوالت منونه

کشاورزی بوده است. در رتبه دوم ایجاد سیستم پایش و 

آگاهی خشکسالی و ارزیابی خسارات قرار داشته است پیش

تبه گیری از آن نیز در ر ه به دانش بومی و میزان بهرهو متغیر توج

در پژوهشی با  همکارانالدین افتخاری و سوم قرار دارد. رکن

آوری خانوارهای تحلیل نقش تنوع معیشتی در تابعنوان 

روستایی در رشایط خشکسالی، مطالعه موردی: مناطق در 

 ، دریافتند که اتخاذ رویکردمعرض خشکسالی استان اصفهان

آوری بیشرت خانوارها در رشایط تنوع معیشتی منجر به تاب

خشکسالی شده است. در روستاهایی که در معرض 

خشکسالی شدیدتری قرار داشتند، این تنوع معیشتی بیشرت 

ین سلیامنی و همکاران در همچنخورد. به چشم می

یان ری روستایپذین فرآیند آسیبای با عنوان تبییمطالعه

-مطالعه موردی: روستای پشتنگ) یخشکسالنسبت به 

دریافتند، ارتباط عمیق بین این نواحی با  شهرستان روانرس(

محیط و منابع آب موجب شده که روستاییان بیشرت از سایر 

های ناشی از مخاطره خشکسالی اقشار تحت تأثیر آسیب

 یکرد مدیریتقرار گیرند و بهرتین راه برای مقابله با آن رو

ریسک با تأکید بر افزایش قدرت سازگاری جوامع محلی 
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ی در نودهجای مدیریت بحران خشکسالی است. به

های آوری مؤلفهسنجش میزان تابای با عنوان مطالعه

اقتصادی اجتامعی خانوارهای روستایی در مقابل مخاطرات 

طبیعی با تأکید بر خشکسالی موردمطالعه: دهستان 

کند که خشکسالی بر یم، بیان یاندرمهرستان قهستان، ش

آوری اقتصادی خانوارهای روستایی تأثیرگذار کاهش تاب

ز حد تر ایینپاآوری روستاییان در بعد اجتامعی نبوده و تاب

متوسط بوده و همچنین وضعیت معیشتی مردم متأثر از 

تر شده است. در تحقیق دیگری با خشکسالی شده و وخیم

راهربدهای پایدارسازی معیشت کشاورزان تدوین عنوان 

مقیاس و آموزش مسیر راهربدهای معمول از گذرگاه کوچک

پذیری در رشایط خشکسالی )مطالعه پایداری و آسیب

 یافتند، الزمهدر ، سواری و همکارانموردی، استان کردستان(

عنوان دستیابی به توسعه کشاورزی، توجه به روستاییان به

هایی برای ارتقای اتخاذ راهربدها و روش بخش پایه تولید و

ها در برابر خشکسالی است. همچنین صامئی توان مقابله آن

سنجش و ارزیابی پور و همکاران در پژوهشی با عنوان 

آوری ذینفعان محلی در مواجهه با خشکسالی )مطالعه تاب

 موردی: روستای نردین، شهرستان میامی، استان سمنان(

شدت منطقه موردمطالعه را تحت الی بهدریافتند که خشکس

تأثیر قرار داده است و اولین گام برای مقابله با خشکسالی، 

شناخت و درک دقیق خشکسالی و علل وقوع و پیامدهای 

توجه های دولت قابلآن است. در این ارتباط نقش حامیت

و تأثیرگذار و یکی از راهکارهای اساسی افزایش میزان 

 36/8آوری در روستای نردین و میزان تابباشد آوری میتاب

ت این اس دهندهنشانتر بوده و که از متوسط مطلوب پایین

پذیر یبآسبرداران این روستا در برابر تخریب مرتع، که بهره

 هستند.

خشکسالی و اثرات آن روی و همکاران در بررسی  9رساوانان

 ه، به این نتیجه رسیدند کیشت روستاییان در مقاالیامع

معیشت روستاییان به بارندگی بستگی دارد و خشکسالی 

دهد. کشاورزان از ها را تحت تأثیر قرار میشدت زندگی آنبه

 توانند بر کاهشهای مقابله و سازوکارهایی که میاسرتاتژی

                                                             
1  . saravanan 

2  . Naveen 

3  . Dogulu 

خطرات و اثرات خشکسالی به علت سطح پایین تحصیل و 

اطالع های جدید استفاده کنند، بیدسرتسی کمرت به فناوری

ای برای کاهش اثرات هستند. استفاده از راهربدهای مقابله

در  2خشکسالی در منطقه موردمطالعه رضوری است. ناویین

های وابسته به پذیری و سیاستآسیبای با عنوان مطالعه

ع کند که وقوبیان می خشک آسیاخشکسالی در نواحی نیمه

 د کاهشخشکسالی اثرات اجتامعی و اقتصادی زیادی مانن

ها، عملکرد محصوالت کشاورزی، بیکاری، کاهش رسمایه

پذیری جامعه را در کاهش درآمد سوءتغذیه و افزایش آسیب

ای تحت ن( در مطالعههمکار و   3پی داشته است. دوغلو

پذیری جامعه را درک چگونه بازماندگان انعطافعنوان 

کنند که ، در خصوص زلزله وان ترکیه، بیان میکنندمی

 موقع و مدیریتعنوان توزیع منصفانه خدمات بهآوری بهبتا

و  خوب آن، منابع مالی، همچنین به آگاهی، آمادگی

 کند.همبستگی اجتامعی قبل از زلزله کمک فراوانی می

مخاطرات ای با عنوان در مطالعه همکاران  و 4همچنین آرویری

، ماآوری، در مناطق روستایی ویتنطبیعی، رفاه خانوار و تاب

د. به کننآوری را طرح میهای خانوار بر تابتأثیرگذاری ویژگی

 آوریهای خانواده و جامعه توانسته تابعقیده ایشان ویژگی

به بالیای طبیعی را تقویت کند، چنانکه باوجود تأثیر منفی 

مخاطرات طبیعی بر روی میانگین درآمد و هزینه خانوار، 

رابر تر، در برآمدی مناسبتحصیالت و درآمد باالتر و توزیع د

تر هستند. همچنین دسرتسی به بالیای طبیعی مقاوم

های هزینهاعتبارات خرد، وجوه ارسالی داخلی و کمک

آوری، ها جهت تقویت تاباجتامعی توانسته به خانواده

و ای با عنوان در مطالعه همکارانو   1کمک مناید. میهون

-خشکسالی در جنوبآوری اجتامعات در برابر مخاطره تاب

، مقاومت جامعه را در برابر خطرات متحدهمرکز ایاالت

شهرستان آرکانزاس، لوئیزیانا،  678خشکسالی در 

نیومکزیکو، اوکالهام و تگزاس را با استفاده از مدل استنتاج 

مورد ارزیابی قرار  8766تا  8777برای دوره   (RIM) آوریتاب

درصد دقت،  0240یز )آمتجزیه و تحلیل تبعیض .داده است

 درصد صحت تأیید اعتبار( و تجزیه و تحلیل رگرسیون 0842

4  . Arouri 

5. Mihunov 
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های اجتامعی، اقتصادی، کشاورزی و منایانگر بخش

پذیری های اصلی مقاومتعنوان شاخصبهداشت به

پذیری باالتر در مرکز شناخته شدند. مناطق با انعطاف

ی ایهاوکالهام و رشق تگزاس یافت شد که معدود شهرستان

شهرهای بزرگی مانند داالس، هیوستون، در نزدیکی کالن

ت هایی با مقاومآستین و آلبوکرک قرار داشتند و شهرستان

. نتایج مطالعه اندمتمرکزشدهکمرتی در غرب تگزاس 

آوری اجتامعات روستایی تاببا عنوان  همکارانو  9ویلسون

 ور خشکسالی و سیل، تأثیرات با عنوان خط 2و لواسا چین

های سازگاری برای مقاومت در جوامع روستایی گزینه

، بیانگر این است که جامعه با ورود نوآوری به عوامل اوگاندا

توان برخی اصول راجع به دهد و میزا پاسخ میاسرتس

اند از حامیت از سازگاری در جامعه را ترسیم کرد که عبارت

ود موج منابعطریق گفتگو، تبادل اطالعات، آموزش و ایجاد 

برای شناسایی و تقویت اقدامات سازگاری خوب که برای 

آوری جامعه الزامی است و همچنین پذیری و تابانعطاف

د تواننتایج نشان داد که افزایش جمعیت در این منطقه می

تهدیدی در آینده باشد، زیرا با افزایش جمعیت جامعه، 

 وجو برای زمین اضافی برای افزایش تولید، صورتجست

گیرد. با توجه به اهمیت مسئله مخاطرات و اثرات آن بر می

اجتامعات انسانی، مطالعات بسیار از منظر علوم طبیعی و 

انسانی در خصوص خشکسالی و پیامدهای آن صورت گرفته 

بندی نتایج مطالعات بیانگر این است که میزان است. جمع

های اقتصادی، تأثیرگذاری خشکسالی بر هر یک از نظام

تواند اجتامعی و محیطی در جوامع و مناطق مختلف می

ها و تابعی از عوامل مختلف از سطح کالن نظیر سیاست

های خرد و فردی نظیر سطح تحصیالت حکمروایی تا شاخص

 های روانی متغیر باشد.و ویژگی

 مبانی نظری

ای از اثراتی است که خشکسالی به وجود آورنده شبکه

محیطی صادی، اجتامعی و زیستهای اقتبسیاری از بخش

را در برگرفته و تأثیر بسیار فراتر از خشکسالی فیزیکی 

در مناطق مختلف را به همراه دارد. این پیچیدگی  شدهتجربه

به دلیل آن است که آب ازجمله ملزومات اساسی برای تولید 

                                                             
1. Wilson 

(. 60: 6836توکلی و همکاران، است )کاال و ارائه خدمات 

رات خشکسالی بر جوامع مختلف را میزان خسارات و اث

ها های معیشتی و وضعیت آنتوان تابعی از رسمایهمی

صورت فرایندی بازخوردی، مجدداً بر منابع دانست که به

ه یابد. با توجمعیشتی و زیستی هامن جوامع ظهور و منود می

ها، ی، توانایبودنزندهبه مفهوم معیشت که به معنی زندگی و 

 بودنزندههایی است که برای زندگی و الیتها و فعدارایی

آورسازی (، تاب82: 6836کریم پور، است )یاز موردن

های آن در کنار تنوع معیشتی، یکی از معیشت و رسمایه

راهکارهای مؤثر برای مقابله با خشکسالی است. والکر و 

 وآوری را ظرفیت سیستم برای جذب مداخالت سالت، تاب

های بیرونی با حذف و قابلیت بازگشت به ساختار یآشفتگ

 Walker) کنندی اصلی آن سیستم تعریف میو کارکردها

and Salt, 2006: 21.) آورسازی هدف اصلی از تاب

سویی که رشایط نامطلوب در جلوگیری از حرکت سیستم به

رویارویی با تغییر است. در واقع اگر خشکسالی را یک تغییر 

 آوریبیرونی تلقی کنیم، بدون تاب یا یک آشفتگی

های معیشتی یک اجتامع، بروز اثرات این مخاطره رسمایه

سبب ایجاد تغییرات نامطلوب و حذف کارکردها و ساختار 

یا  های تدافعیگیری حالتاصلی اجتامع یا سیستم و شکل

کنشی نامطلوب بدون تضمین بازگشت به پایداری و تنها 

. بنابراین (Walker et al, 2002: 25) باشدبرای مقابله می

های نگهداشت عنوان پایهآورسازی معیشت پایدار بهتاب

 سوی وضعیت ناپایدار بهیک سیستم و مانع برای حرکت به

 ها در برابر خشکسالیدنبال افزایش سازگاری ابزار و تحلیل

( و اغلب در منت Berkes et al, 2002: 24است )

یک اجتامع با مترکز بر های اجرایی گذاریسیاست

طبیعی تحت مدیریت انسان قابل -های اجتامعیاکوسیستم

 ;Cooper and Wheeler, 2015: 101حصول است )

Brown, 2014: 110.) 

ای نیست و آوری معیشتی ذاتاً کار سادهگیری تاباندازه

ها و متغیرهای متنوعی برای توسط محققان بسیاری شاخص

 .Carpenter et alت )سنجش آن پیشنهاد شده اس

2001, Nelson and Stathers 2009, Leslie and 

McCabe, 2013; Elasha et al. 2005, Erenstein et 

2. Lwasa 
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al. 2010 ) که در این مطالعه مطابق با اثرات خشکسالی بر

ها بومی و اصالح شده است. با ها، این شاخصاکوسیستم

د، این باشمی آوریتوجه به اینکه معیشت پایدار جزئی از تاب

ی که هایرهیافت بر دسرتسی مردم به رسمایه و دارایی و شیوه

 کنند و چگونگیبرداری میها را تلفیق و یا بهرهاین رسمایه

ها از طریق توانایی مردم برای توسعه این دارایی و رسمایه

 باشد)رجوع شودتعامل با بازیگران و مؤسسات، متمرکز می

 ,Carney؛  Chambers and Conway, 1992به

آوری و معیشت پایدار های تابو تلفیق شاخص (1998

های های بیرونی و آشفتگیتواند برای انواع شوکمی

 سیستمی طراحی و اجرا شود.

عنوان فرایندی که بر مبنای آن هر تنوع معیشتی روستایی به

های حامیتی ها و قابلیتخانوار مجموعه متنوعی از فعالیت

برای بقا و بهبود استانداردهای زندگی به کار اجتامعی را 

عنوان راهکار (، توسط بسیاری بهElias, 1999: 5) گیرندمی

شود، اما با توجه به آنچه در باال آوری معیشتی طرح میتاب

در تعریف معیشت پایدار بدان اشاره شد، تنوع معیشتی 

 برخالف تأکید بیش از حد بسیاری از مردم، تنها به افزایش

 کند و به مسئلهدسرتسی اشاره میهای قابلوسعت رسمایه

برداری از آن در تعامل با سایر حفاظت، تلفیق و نحوه بهره

ان عنو تواند بهپردازد، اما در یک بعد از تعریف مینهادها منی

که حلی آغازین برای این فرایند در نظر گرفته شود. ازآنجاییراه

و محصوالت کشاورزی اثرات های اقتصادی تنوع در فعالیت

های بیشرتی را پیش رو دهد، گزینهمخاطرات را کاهش می

نهد و درنهایت برون ده نظام اجتامعی را نیز به شکل می

ور، کریم پ) کندی بین اجزای حیاتی آن تقسیم میتر عادالنه

آوری معیشت را باید در قالب طیف (. تاب63: 6836

های فرد، خانواده، خوشه های متفاوت ازوسیعی از مقیاس

خانوادگی، روستا، منطقه و حتی در سطح ملی در پیوند با 

دستاوردهای معیشتی پایدار در سطوح مختلف سنجید که 

شود اصطالحاً رسمایه معیشتی روستاییان نامیده می

بندی کالن (. در تقسیم6836)حیدری ساربان و همکاران،

 ج گروه شامل رسمایهتوان رسمایه معیشتی را در قالب پنمی

طبیعی، رسمایه ملی، رسمایه فیزیکی، رسمایه انسانی و 

(. وقوع Elasha, 2005: 8داد )رسمایه اجتامعی قرار 

                                                             
1. Agroforestry 

پذیری جوامع روستایی های مکرر موجب آسیبخشکسالی

 شودهای معیشتی میدر ابعاد مختلفی از این رسمایه

(Brown et al, 2010: 560 ،با همه این اوصاف .) امروزه

با توجه به اینکه تغییرات اقلیمی سبب تعدد و شدت 

مخاطرات طبیعی بسیاری نظیر سیل و خشکسالی، 

 :Porter et al, 2014است )ها شده سوزی و طوفانآتش

(، تغییرات چشمگیری در نگرش به مخاطرات دیده 490-492

که رویکرد غالب از مترکز ضعیف بر کاهش طوریشود بهمی

دا آوری در مقابل سوانح تغییر پیبه افزایش تاب پذیریآسیب

های کاهش اثرات نگرش برنامه کرده است بر اساس این

آوری های تابمخاطرات باید به دنبال ایجاد و تقویت ویژگی

در جوامع باشند و در زنجیره مدیریت سوانح به مفهوم 

 ,Cutter and et alکنند )آوری اجتامعات محلی توجه تاب

ضمن اینکه با توجه به فرامحلی بودن علت  (601 :2008

بسیاری از این مخاطرات، خود اجتامعات نیز باید به دنبال 

د باشنآوری معیشتی خود با راهکارهای مناسب ارتقای تاب

(Speranza, 2013: 530به .)مثال در آفریقا عنوان

یشیوه یکی از راهکارهای مناسب   9های کشاورزی جنگل

 استمعیشتی در برابر خشکسالی بوده  آوریبرای تاب

(Reffered to Quandt, Neufeldt and McCabe, 

2017.) 

ر های باالی آن درویکرد واکنشی به خشکسالی باوجود هزینه

مقایسه با اثربخشی کمرت، در بسیاری از کشورها رایج است. 

جوامع انسانی، در راستای کاهش خطرات خشکسالی بر 

های استفاده از منابع آبی در راستای گذشته از اصالح روش

های مدیریت و نحوه کاهش اثرات خشکسالی، اصالح روش

ان یکی عنو آوری نیز بهزندگی روستایی در راستای ارتقای تاب

 ,Maracchi) شوداز راهکارهای جدید و موفق مطرح می

ی ابله با خشکسال(. نخستین گام رضوری برای مق72 :2000

و تعدیل تبعات آن، شناخت و درک دقیق از ابعاد 

پذیری و مقاومت افراد برای ارتقای آستانه تحمل و آسیب

پذیری آنان است که در اغلب کشورهای انعطاف

است  قرارگرفتهتوسعه ازجمله ایران مورد غفلت درحال

(Mcmanus et al, 2012: 24.) آوری در واقع مفهوم تاب

ت است از توانایی یک سیستم اجتامعی یا اکولوژیک عبار 
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که طورینظمی یا اختالل؛ بهنسبت به جذب و مواجهه با بی

بتواند ساختارها عملکرد اساسی، ظرفیت بازسازماندهی و 

ند کها حفظ ظرفیت سازگاری را در مقابل تغییرات و تنش

(Gunderson, 2002: 231 یک سیستم یا جامعه تاب .)

نها به جذب اختالل مجهز است، بلکه پتانسیل تآور نه

مندی مفید از تغییر، به شکلی که به خلق فرصتی برای بهره

داراست روز شدن منجر شود را نیز توسعه، نوآوری و به

(Rockstrom, 2003: 871.)  تأثیر خشکسالی به سه دسته

مانند کاهش روان آب، پایین رفنت ) محیطیتأثیرات زیست

زیرزمینی، فرسایش خاک، شورایی و کاهش های سطح آب

هم ) یاقتصادکیفیت آب، کم شدن تنوع گیاهی( و تأثیرات 

چون افزایش قیمت محصوالت کشاورزی و دامی، افزایش 

ی تأمین آب، بهره، افزایش هزینههای کمتقاضا برای وام

 مانند کاهش) یاجتامعکاهش تولید مواد غذایی( و تأثیرات 

ز مشکالت، سوءتغذیه، افزایش سطح بهداشت و برو 

تقاضای سیاسی، اجتامعی و مدیریتی، کاهش کیفیت 

 شودبندی میزندگی، فقر، مهاجرت و جز آن( تقسیم

 ,Gupta and Gupta؛ 813: 6820کشاورز و کرمی، )

توان در ابعاد مختلف که تجلی آن را می( 15 :2003

صالح و مختاری، منود )های معیشتی مشاهده رسمایه

(. بر اساس نوع تأثیر و ابعاد اثرگذاری خشکسالی بر 6821

های معیشتی، تطبیق نحوه حفاظت و توسعه، ارتقای رسمایه

برداران برداری و ابزار و تخصص بهرهرشایط پایداری، نحوه بهره

ی آور تواند به تابها با اثرات خشکسالی میاز این رسمایه

 Reffered to Quandt, Neufeldt) شودها منجر آن

and McCabe, 2017 بر اساس آنچه در مبانی نظری .)

توان مدل مفهومی تحقیق حارض را بدان پرداخته شد، می

جهت تبیین اثرات مخاطره خشکسالی بر ابعاد مختلف 

صویر تمنود )صورت شکل زیر ترسیم های معیشتی بهرسمایه

8.)

 

 های معیشتی روستاییان )مأخذ: نگارندگان(مختلف رسمایه ری ابعادآو : مدل مفهومی تحقیق؛ تأثیر خشکسالی بر تاب8تصویر 

 شناسی و منطقه موردمطالعهروش

یلی تحل-پژوهش حارض از نوع کاربردی و روش انجام توصیفی

 از) یدانیمای و صورت کتابخانهها بهآوری دادهاست. جمع

ن منظور تدویطریق پرسشنامه محقق ساخته( بوده است. به

( از 6جدول چارچوب نظری، پیشینه و متغیرهای تحقیق )

.ای استفاده شدمطالعات اسنادی و کتابخانه
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 های معیشتی در برابر خشکسالیآوری رسمایههای تاب: ابعاد و شاخص6جدول 

 هاگویه هاشاخص ابعاد

های رسمایه

 اجتامعی

 تعامل اجتامعی
 بر میزان تعامل و همبستگی و ارتباطات اجتامعی شام با اهالی روستا

 میزان صمیمیت روستاییان با یکدیگر

 سطح آگاهی اجتامعی
 بر میزان آگاهی شام از تغییر و تحوالت رشایط محیطی روستا

 یجادشده در اثر خشکسالیامیزان آگاهی شام از مشکالت 

 سطح مشارکت

 های اجرایی در روستاگیری و فعالیتبر میزان مشارکت شام در تصمیم

بر میزان مشارکت جهت حل مشکالت مربوط به خشکسالی )در کارهای گروهی نظیر الیروبی 

 های آبیاری و غیره(ها و شبکهکانال

 بر میزان مشارکت مالی در تأمین مالی

 ماندگاری
 روستاییان در روستامیزان متایل به ماندگاری 

 بر میزان امیدواری شام به آینده زندگی در روستا

 اعتامد و حامیت اجتامعی

 بر میزان اعتامد مردم به یکدیگر

 بر میزان احرتام به روابط اجتامعی موجود در روستا برای حفظ محیط

 و غیره( ها، همروستاییانبر میزان کمک و حامیت از یکدیگر )همسایه

 جرم و درگیری
 ای در روستاهای فردی و طایفهو درگیری هانزاعبر میزان 

 بر میزان وقوع جرم و جنایت و دزدی در روستا

 رسمایه انسانی

 امید به زندگی و طول عمر امید به زندگی

برخورداری از مایحتاج زیستی و 

 خدماتی

 پرورشبر وضعیت برخورداری شام یا فرزندانتان از آموزش و 

 بر سطح برخورداری شام از امکانات بهداشتی

 تانو خانوادهبر سطح تأمین پوشاک و مایحتاج خود 

 تانیه مناسب برای خود و خانوادهتغذبر سطح تأمین 

 یآموز مهارت
 آموزیمهارت سطح و هامهارت میزان بر

 جدید هاییادگیری به عالقه میزان

 خالقیت
 رقابت با سایر روستاییانبر میزان 

 بر نوآوری و خالقیت شام درباره امور مختلف زندگی

 رسمایه مالی

 انداز و داراییپس

 انداز شامبر میزان پس

 رسمایه، طال و غیره() یمالهای ها و داراییبر میزان رسمایه

 بر میزان توانایی شام برای حامیت مالی از دیگران

 سود و درآمد شغلی

 بر میزان رضایت شام از وضعیت شغلیتان

 بر میزان درامد شغلی شام

 شدهکشتبر میزان سود محصوالت 

 قدرت پرداخت
 هابر توانایی شام در پرداخت حق بیمه محصوالت کشاورزی و دام

 های زندگی شام )آب برق و انرژی و غیره(بر میزان هزینه

 توانایی دریافت وام و اعتبارات
 بر میزان دسرتسی شام به وام و اعتبارات بانکی

 بر میزان توانایی شام در بازپرداخت وام

 رسمایه نهادی

 دهی نهادهانحوه خدمات

 بر میزان نظارت و کنرتل از سوی دولت

 بر میزان اقدامات نهادهای متولی امور مختلف روستایی

 دهی نهادها به مردمدر میزان و نحوه خدمات

 مشارکت طلبی نهادها

 بر روابط روستاییان با نهادهای محلی مثل شورا و دهیاری

 ها و اقداماتگیریبر میزان متایل نهادهای محلی به مشارکت مردم در تصمیم

 بر میزان همکاری نهادها با مردم در تسهیل قوانین و دادن وام و اعتبارات

 تسهیل گری
 متنوع و حامیت از آنبر تسهیل رشایط ایجاد مشاغل 

 های اقتصادی در روستابر تشویق دولت به انجام فعالیت
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 هاگویه هاشاخص ابعاد

 گذارینهادسازی و قانون
 بر تدوین قوانین پیشگیرانه در زمینه خشکسالی

 بر ایجاد نهادهای مختلف برای مدیریت بحران

 رسمایه فیزیکی

 های فیزیکیکمیت دارایی
 درآمدزایی شامبر میزان اراضی زراعی یا ابزار 

 های فیزیکی شام نظیر اتومبیل شخصی، مالکیت مسکن و مغازهدر میزان دارایی

 های فیزیکیبرخورداری از زیرساخت

 غیره و تاکسی و عمومی نقلیه وسایل به شام دسرتسی بر

 مثل راه و جاده مناسب های پایهبر میزان دسرتسی روستاییان به خدمات و زیرساخت

 رادیو، تلویزیون، اینرتنت، موبایل() یارتباطبر دسرتسی به وسایل 

 سامل یدنیآب آشام گاز، برق، ازجمله انرژی به دسرتسی بر

 کیفیت مسکن
 بر برخورداری از مسکن ایمن از نظر نحوه ساخت، جنس مصالح، جنس سقف و کف

 رسویس بهداشتی و..(بر کیفیت مسکن و دسرتسی به مسکن استاندارد مناسب )حامم، 

 مایحتاج معیشتی
 گازاجاقبر برخورداری از وسایل رضوری زندگی ازجمله یخچال، فریزر، بخاری، 

 (پاشسمتراکتور، موتور آب، ) یکشاورز آالت ینماشو  ابزارآالتبر دسرتسی به 

 رسمایه طبیعی

 کیفیت و کمیت منابع طبیعی
 و..( مالکیت )کیفیت خاکبر وضعیت کیفی زمین زراعی و باغ تحت 

 تنوع زیستی و منابع طبیعی منطقه

 برداری از منابع طبیعیتشدید بهره

 ی کشاورزی مثل کود شیمیایی، سموم و غیرههانهادهبر میزان استفاده بیشرت از 

 برداری بیشرت از منابع طبیعی شامبر لزوم بهره

 مثل چوب درختان، گیاهان دارویی و غیره بر لزوم یافنت منابع طبیعی مکمل و جایگزین

 های حفاظت از منابع طبیعیشیوه

تسطیح  سازی وی حفاظتی از منابع طبیعی نظیر یکپارچههاپروژهمیزان استقبال و توجه شام به 

 اراضی

های ی تقویتی و حفاظتی منابع طبیعی مثل کود حیوانی در فعالیتهانهادهبر میزان استفاده از 

 و غیره کشاورزی، رعایت آیش زمین

 مخاطرات و تهدیدهای منابع طبیعی
 سطحی و زیرزمینی و چاه آببر میزان دسرتسی به منابع طبیعی مثل 

 زیستیطمح، هوا و آبی منابع طبیعی نظیر آلودگبر میزان 

 Leslie and ؛6838 ،همکاران؛ افتخاری و 6836، همکاران؛ سلیامنی و 6838 یداری،ق؛ صادقلو و سجاسی6830 یطالش)سید اخالقی و 

McCabe 2013 ؛Nelson and Stathers 2009 ؛Carpenter et al. 2001 ؛Thulstrup 2015 ؛Erenstein et al. 2010 ؛Elasha 

et al. 2005)

محدوده مورد مطالعاتی در این پژوهش، شهرستان خوسف 

 6خراسان جنوبی است. این شهرستان دارای در استان 

باشد که سه دهستان خوسف، جلگه ماژان و دهستان می

و بر ر عنوان منطقه موردمطالعه انتخاب گردید. از اینبراکوه به

روستا از هر دهستان  6تعداد  6836اساس رسشامری سال 

که بیشرتین خانوار را در بین روستاهای آن دهستان دارا 

خانوار )مرکز آمار ایران،  8612انتخاب شدند. از بودند، 

خانوار با استفاده از فرمول  862آماری تحقیق،  ( جامعه6836

عنوان حجم منونه تعیین درصد به 70/7کوکران و با خطای 

هر  نسبت، حجم منونهبهیمتسهکه با استفاده از روش  گردید

 (.8جدول ) یدگردروستا تعیین 

 (6836های پژوهش، : تعداد جمعیت، خانوار و تعداد منونه روستاهای موردمطالعه )مرکز آمار ایران و یافته8جدول 

 منونه جمعیت خانوار روستا دهستان

 

 

 براکوه

 

 99 902 44 چهکندگل

 99 994 44 فریز

 91 480 941 گل

 99 992 11 شهرستانک

 99 998 18 گیوشاد

 

 

 93 449 919 ماژان

 99 292 42 آبادتقی
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 جلگه ماژان

 

 99 298 82 آباددولت

 99 909 42 آبادکوشه قیس

 99 218 88 اکربآباد

 

 

 خوسف

 

 22 893 293 سیوجان

 23 094 248 آبادمعصوم

 21 094 200 تقاب

 90 909 224 فدشک

 94 999 299 نرصآباد

 294 1606 2998 مجموع

 های پژوهشیافته

های های تحقیق، ویژگیبر اساس تحلیل توصیفی یافته

رسپرست خانوار  862بر تعداد  مشتملجامعه پاسخگویان را 

. به لحاظ 6(: 8منود )جدول توان به رشح زیر ترشیح می

ها، درصد از کل آن 1/82سنی، بیشرتین پاسخگویان یعنی 

 0/17. حدود 8اند. سال قرار داشته 67تا  26در گروه سنی 

. 8اند. درصد را زنان تشکیل داده 2/83درصد آنان مرد و 

درصد مجرد  62درصد از پاسخگویان متأهل و  28حدود 

نیز باالترین درصد های تحصیلی . در میان گروه2اند. بوده

های . در میان گروه6باشد. درصد می 8/83شامل دیپلم با 

درصد( در حوزه  2/28)شغلی نیز بیشرتین پاسخگویان 

. 1اند. های آن مشغول به کار بودهکشاورزی و زیرمجموعه

درصد پاسخگویان دارای منبع درآمدی ثانویه  6/82حدود 

ان دارای سابقه درصد از پاسخگوی 6/60. حدود 0هستند. 

باشند. ساله در روستای موردمطالعه می 67سکونتی بیش از 

 88 حدوددرصد از پاسخگویان فاقد زمین و  86. حدود 2

باشند.مرت و بیشرت می 6777درصد دارای زمین بین 

 های توصیفی جامعه منونه )مأخذ: نگارندگان(: ویژگی8جدول 

 درصد( بهمنونه )های توصیفی جامعه ویژگی شاخص

 سن
  سال به باال 19 سال 19 تا 49 سال 49تا  39 سال 39تا  29

2/90 22 9/34 3/24  

 جنسیت
 مردان زنان

 تأهل
 مجرد متأهل

4/30 4/99 2/82 8/94 

 تحصیالت
  دیپلم و باالترفوق دیپلم یپلمد یرز بیسواد

8/94 9/24 3/30 0/91  

 شغل

کشاورزی و 

 های آنزیرمجموعه
 غیرکشاورزی

و سایر )بیکار، محصل 

 (دارخانه
  

4/43 8/99 4/30   

 منبع درآمدی دوم
 خیر بله

 سابقه سکونت
 سال 99زیر  سال 99بیش از 

1/28 1/49 1/14 1/42 

 مقدار زمین
 9999بیشرت از  9999تا  199 مرت 199تا  299 مرت 299 زیر ندارد

8/39 4 8/99 0/22 1/29 

 های استنباطی و اثرگذاری میزاندر گام بعد به تحلیل یافته

های معیشتی پاسخگویان در آوری رسمایهخشکسالی بر تاب

قالب همبسته اقدام شد. برای تعیین نوع آزمون ابتدا به 

شده با آزمون یآور جمعهای سنجش میزان نرمالیتی داده

ها اقدام شد. برای چولگی و کشیدگی و تحلیل رضایب آن

این منظور با توجه به نرمال بودن متغیرهای تحلیل از 
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 -one wayو  t-testهای آماری مقایسه میانگین آزمون

Anova  (.2شد )جدول بهره گرفته

 شده )مأخذ: نگارندگان(یآور جمعهای (: آزمون چولگی وکشیدگی برای سنجش سطح نرمالیتی داده2جدول )

 متغیرها
حجم 

 منونه

 کشیدگی چولگی

 خطای استاندارد رضیب خطای استاندارد رضیب

 339/9 919/9 999/9 881/7 294 رسمایه اجتامعی

 339/9 -983/9 999/9 728/7 294 رسمایه انسانی

 339/9 -113/9 999/9 -771/7 294 رسمایه مالی

 339/9 770/6 999/9 -934/9 294 رسمایه نهادی

 339/9 293/9 999/9 -238/9 294 رسمایه فیزیکی

 339/9 -871/7 999/9 801/7 294 رسمایه طبیعی

 339/9 400/9 999/9 281/9 294 های معیشتیآوری رسمایهتأثیر خشکسالی بر تاب

آوری ببر تامقایسه میانگین ابعاد تأثیرگذاری خشکسالی 

 های معیشتیرسمایه

-Tها از آزمون برای این منظور و با توجه به نرمال بودن داده

Test  بیانگر معناداری آمدهدستبهاستفاده شد که نتایج 

جز ههای معیشتی بآوری متامی ابعاد رسمایهتأثیرپذیری تاب

صدم  6ناداری آن بیش از های مالی که سطح معبعد رسمایه

باشد. الزم به می 6/8آزمون  ارزش بااست، از خشکسالی 

ذکر است که در میان همه ابعاد بیشرتین تأثیرپذیری در دو 

های طبیعی با میانگین های نهادی و رسمایهبعد رسمایه

(.6است )جدول  مشاهدهقابل 01/8و  28/8

 های معیشتی روستاییانخشکسالی بر ابعاد مختلف رسمایه: آزمون مقایسه میانگین تأثیر 6جدول 

 میانگین ابعاد
 6/8ارزش آزمون= 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

t df sig حد پایینی حد باالیی تفاوت میانگین 

 2193/9 9944/9 29801/9 999/9 293 099/0 49/2 رسمایه اجتامعی

 2892/9 9890/9 23991/9 999/9 293 943/0 43/2 رسمایه انسانی

 9981/9 -9424/9 99398/9 942/9 293 491/9 19/2 رسمایه مالی

 3021/9 2819/9 33840/9 999/9 293 421/92 83/2 رسمایه نهادی

 2889/9 9441/9 23939/9 999/9 293 924/8 43/2 رسمایه فیزیکی

 3290/9 2949/9 29324/9 999/9 293 841/8 49/2 رسمایه طبیعی

ی در تحقیق به موردبررسدر این مطالعه یکی از متغیرهای 

سنجش سطح ادراک روستاییان از مخاطره خشکسالی به 

خطر از تجربه و وقوع این  و احساسمعنای میزان آگاهی 

مخاطره پرداخته است. در راستای سنجش این متغیر بعد از 

سازی مفهوم آن برای پاسخگویان در قالب میزان شفاف

ها آگاهی و مشاهده و احساس خطر از خشکسالی، از آن

. بعد ندکن یکمخواسته شد در قالب طیف لیکرتاین متغیر را 

از کمی سازی این متغیر، در گام بعد به بررسی رابطه بین 

های معیشتی و میزان ادراک آوری رسمایهتأثیرپذیری تاب

پدیده خشکسالی در میان پاسخگویان اقدام شده است که 

ای ای بودن متغیر ادراک خشکسالی و فاصلهبا توجه به رتبه

یشتی، از آزمون های معو نرمال بودن متغیرهای ابعاد رسمایه

همبستگی اسپیرمن استفاده شد. بر اساس نتایج 

آمده، بین این دو متغیر رابطه معنادار )سطح دستبه

)رضیب همبستگی  ( با شدت متوسط72/7 معناداری

ای که با افزایش ادراک گونهباشد. به( برقرار می662/7

پاسخگویان از رخداد خشکسالی، میانگین تأثیرپذیری 

های معیشتی از آن نیز افزایش یافته ابعاد رسمایه آوریتاب
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(. همچنین نتایج آزمون همبستگی بین میزان 1است )جدول 

های معیشتی هم ادراک خشکسالی با ابعاد مختلف رسمایه

بیانگر معناداری همبستگی در متامی ابعاد و باالتر بودن 

های آوری رسمایهشدت همبستگی معکوس در بعد تاب

زیکی با متغیر میزان ادراک خشکسالی است. به مالی و فی

عبارتی پاسخگویانی که ادراک بیشرتی از خشکسالی 

کی تری نسبت به ابعاد فیزیآوری پاییناند، سطح تابداشته

اند. شاید بتوان گفت ادراک خشکسالی و مالی ابراز منوده

در این گروه در قالب کاهش منابع مالی و درآمدی یا ابزار و 

ها ظاهر شده است.آالت و قدرت خرید آنماشین

 های معیشتی از آنآوری رسمایه: تحلیل رابطه بین ادراک خشکسالی با تأثیرپذیری تاب1جدول 

 همبستگی اسپیرمن
 رسمایه

 اجتامعی

 رسمایه

 انسانی

 رسمایه

 مالی

 رسمایه

 نهادی

 رسمایه

 فیزیکی

 رسمایه

 طبیعی
 کل

ادراک رخداد 

 خشکسالی

 662/7 94349 -94412 94341 -94421 94991 94492 رضیب همبستگی

 94/9 9499 9494 9492 9492 9494 7478 سطح معناداری

 294 294 294 294 294 294 294 حجم منونه

از سویی، برای تحلیل رابطه سابقه سکونت با میزان ادراک 

گروه با  2بندی پاسخگویان در با توجه به دستهخشکسالی 

سال و  67تا  6سال،  6سوابق سکونتی زیر یک سال، یک تا 

ای بودن مقیاس و همچنین با توجه به رتبه سال 67باالتر از 

های ادراک از خشکسالی، از آزمون کروسکال والیس داده

 آمده، میانگین ادراکدستاستفاده شد. بر اساس نتایج به

 67های با سابقه سکونتی بیش از ز خشکسالی در میان گروها

باشد. همچنین این تفاوت با ها میسال، بیشرت از سایر گروه

باشد. شده مییرفتهپذصدم  6سطح معناداری کمرت از 

مرور زمان اثرات خود عنوان یک پدیده خزنده بهخشکسالی به

بیش  ونتیسازد و ساکنین روستایی با سابقه سکرا ظاهر می

سال ضمن تجربه زمانی تغییر رشایط را ادراک و اثرات  67از 

(.0)جدول  منایندتر مشاهده میخشکسالی را ملموس

 های با سابقه سکونتی مختلف )مأخذ: نگارندگان(ای آزمون سنجش تفاوت ادراک از خشکسالی در میان گروه: میانگین رتبه0جدول 

 رتبه میانگین تعداد منونه مدت سکونت 

 ادراک خشکسالی

 48/10 0 کمرت از یک سال

 90/83 24 سال 1یک تا 

 88/994 18 سال 99تا  1

 20/661 923 سال 99باالتر از 

  294 مجموع

 18/92 کای اسکوئر

 3 درجه آزادی

 999/9 سطح معناداری

های هآوری رسمایبرای تحلیل تفاوت میزان تأثیرپذیری تاب

 های با سابقه سکونتیمعیشتی از خشکسالی در میان گروه

سال و  67تا  6سال و  6، یک تا سال زیر یک) شدهیینتع

 one-wayسال( از آزمون مقایسه میانگین  67باالی 

Anova آمده، دستاستفاده شد. بر اساس نتایج به

سال تفاوت معناداری در  6با سابقه سکونتی باالی های گروه

تأثیرپذیری ابعاد معیشتی از خشکسالی را از دو گروه با سابقه 

 است ذکریانشااند. البته سال ابراز منوده 6سکونتی کمرت از 

 مشاهدهقابلکه این تفاوت تنها در ابعاد مالی و طبیعی 

ی وجود توجهاست و در سایر ابعاد معیشتی تفاوت قابل

ندارد. این بیانگر ویژگی و خصیصه ظهور تدریجی و اثرات 

عنوان یک مخاطره خزنده در ابعاد مختلف خشکسالی به

طبیعی و انسانی و همچنین قابلیت تأثیرپذیری برخی 

ز باشد. نباید اها نظیر زمین از اثرات خشکسالی میرسمایه

های یتأثیر سابقه سکونت بر افزایش تعلق مکانی و توانای

اجتامعی روستاییان در تاب آور کردن خود غافل شد. 
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شود، در متامی ابعاد طور که در جدول آنوا مشاهده میهامن

های معیشتی از خشکسالی جز مالی و تأثیرپذیری رسمایه

صدم و به معنای عدم  6طبیعی، سطح معناداری بیش از 

های با سابقه گروهی در گروهتفاوت بین گروهی و درون

(.2است )جدول سکونتی متفاوت 

 های با سابقه سکونتی )مأخذ: نگارندگان(های معیشتی از خشکسالی در میان گروهآوری رسمایه: تفاوت میزان تأثیرپذیری تاب2جدول 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 آوری رسمایه اجتامعیتاب

 104/9 920/9 910/9 8 948/9 هابین گروه

   901/9 299 819/90 هادرون گروه

    293 931/29 کل

 آوری رسمایه انسانیتاب

 498/9 819/9 998/9 3 311/9 هابین گروه

   930/9 299 878/83 هادرون گروه

    293 114/20 کل

 آوری رسمایه مالیتاب

 943/9 929/2 434/9 3 392/9 هابین گروه

   999/9 299 492/34 هادرون گروه

    293 993/39 کل

 آوری رسمایه نهادیتاب

 949/9 199/9 994/9 3 329/9 هابین گروه

   909/9 299 914/49 هادرون گروه

    293 341/49 کل

 آوری رسمایه فیزیکیتاب

 828/9 209/9 913/9 3 910/9. هابین گروه

   989/9 299 429/34 هادرون گروه

    293 889/34 کل

 آوری رسمایه طبیعیتاب

 933/9 049/2 499/9 3 340/9 هابین گروه

   911/9 299 190/32 هادرون گروه

    293 888/33 کل

در بخش دوم تحلیل، از جداول آزمون توکی برای بیان کیفیت 

اوت های با سابقه سکونت متفگروهتفاوت بین میانگین بین 

استفاده شده است. بر اساس نتایج، میانگین تأثیرپذیری 

های معیشتی از خشکسالی در متامی آوری رسمایهابعاد تاب

ندی بطبقات سابقه سکونتی در یک گروه همگن قابل دسته

هستند و فقط در ابعاد رسمایه مالی و طبیعی با توجه به 

دی بنگروهی، این دستهگروهی و درونمعناداری تفاوت بین 

در دو گروه همگنی اتفاق افتاده است. تنها در این دو بعد 

های متفاوتی از تأثیرات خشکسالی را بر توان میانگینمی

(.3منود )جدول اساس سابقه سکونتی مشاهده 

 : نتایج آزمون تعقیبی توکی )مأخذ: نگارندگان(3جدول 

tukey رسمایه طبیعی رسمایه فیزیکی رسمایه نهادی رسمایه مالی رسمایه انسانی رسمایه اجتامعی 

مدت 

 سکونت
N 

Subset for 

alpha = 

91/9 
N 

Subset for 

alpha = 

76/7 
N 

Subset for alpha = 

76/7 N 

Subset for 

alpha = 

76/7 
N 

Subset for 

alpha = 

76/7 
N 

Subset for alpha = 

76/7 

9 6 6 8 6 6 6 8 

 یک از کمرت

 سال
0 9999/2 3 1628/8 3 6687/8  24 9094/2 0 9999/2 923 4349/2  
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 99 از بیشرت

 سال
923 9093/2 688 0780/8 82 2838/8 4202/2 0 4444/2 24 4219/2 18 4429/2  

 8948/3  0 4390/2 923 4449/2 18 1949/2 6606/8 688 0183/8 82 4389/2 24 سال 9-1

 8198/3  24 4134/2 18 0940/2 923 1892/2  62 0202/8 62 4380/2 18 سال 1-99

Sig.  191/9  187/7  943/9 198/9  290/9  944/9  404/9 129/9 

در آخر بین دو گروه دارای منابع درآمدی ثانویه و فاقد منابع 

درآمدی ثانویه از طریق آزمون مقایسه دو منونه مستقل به 

 هایآوری رسمایهبررسی تفاوت سطح تأثیرپذیری تاب

معیشتی از خشکسالی پرداخته شد که نتایج بیانگر عدم 

 عدجز دو بآوری در همه ابعاد بهتفاوت تأثیرپذیری تاب

های فیزیکی و مالی از خشکسالی در دو گروه رسمایه

دیگر، افرادی که منابع عبارتباشد. بهموردمطالعه می

اند تأثیرپذیری کمرتی از خشکسالی درآمدی ثانویه داشته

ست اآورتر بوده ها تابهای مالی و فیزیکی آنداشته و رسمایه

(.67جدول )

 های دارا و فاقد منابع درآمدی ثانویه از خشکسالی )مأخذ: نگارندگان(های معیشتی گروهآوری رسمایه: تفاوت سطح تاب67جدول 

 انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین تعداد های موردمطالعهگروه نوع رسمایه

 اجتامعی
 93/9 39/9 49/2 99 دارای منابع درآمدی ثانویه

 92/9 8/7 98/2 913 فاقد منابع درآمدی ثانویه

 انسانی
 94/9 34/9 41/2 99 دارای منابع درآمدی ثانویه

 93/9 38/9 42/2 913 فاقد منابع درآمدی ثانویه

 مالی
 99/9 29/9 99/3 99 دارای منابع درآمدی ثانویه

 93/9 49/9 40/2 913 فاقد منابع درآمدی ثانویه

 نهادی
 91/9 41/9 89/2 99 دارای منابع درآمدی ثانویه

 93/9 34/9 82/2 913 منابع درآمدی ثانویهفاقد 

 فیزیکی
 94/9 23/9 49/3 99 دارای منابع درآمدی ثانویه

 93/9 49/9 49/2 913 فاقد منابع درآمدی ثانویه

 طبیعی
 91/9 49/9 91/2 99 دارای منابع درآمدی ثانویه

 93/9 44/9 27/8 913 فاقد منابع درآمدی ثانویه

 کل
 92/9 99/9 43/2 99 ثانویه دارای منابع درآمدی

 99/9 98/9 49/2 913 فاقد منابع درآمدی ثانویه

 

 های معیشتی در دو گروه دارا و فاقد منابع درآمدی )مأخذ: نگارندگان(آوری رسمایه: تحلیل واریانس تفاوت تاب66جدول 

 

آزمون لون )برابری 

 واریانس(
 آزمون تی تست برای برابری میانگین

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ی
امع

جت
ا

 

 94224/9 -99033/9 94929/9 98994/9 989/9 292 419/9 898/9 910/9 برابری واریانس

 94340/9 -99941/9 94943/9 98994/9 981/9 099/994 434/9   نابرابری واریانس

ی
سان

ان
 94994/9 -94914/9 91940/9 93440/9 130/9 292 999/9 294/9 133/9 واریانس برابری 

 94991/9 -94944/9 91398/9 93440/9 198/9 408/923 948/9   واریانس نابرابری

ی
مال

 

 29999/9 94491/9 99222/9 94899/9 939/9 292 214/9 921/9 29/93 واریانس برابری
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 29933/9 94432/9 99944/9 94899/9 990/9 2/992 818/2   واریانس نابرابری

ی
نهاد

 91949/9 -98949/9 99940/9 93444/9 139/9 292 990/9 932/9 919/4 واریانس برابری 

 99404/9 -90399/9 99149/9 93444/9 149/9 919/04 149/9   واریانس نابرابری

ی
فیزیک

 94999/9 98930/9 99303/9 9193/9 999/9 292 494/9 999/9 670/1 واریانس برابری 

 94499/9 98330/9 99198/9 9193/9 992/9 4/999 299/1   واریانس نابرابری

ی
طبیع

 -99919/9 -24494/9 99132/9 -94124/9 924/9 292 -224/2 343/9 372/7 واریانس برابری 

 -92943/9 -29099/9 99211/9 -94124/9 922/9 309/929 -322/2   واریانس نابرابری

ل
ک

 

 4483/9 -93909/9 92982/9 92904/9 494/9 292 890/9 998/9 918/9 واریانس برابری

 94290/9 -92829/9 92138/9 92904/9 388/9 904/924 899/9   واریانس نابرابری

 گیرینتیجه

افزایش روند تغییرات اقلیمی و منود آن در قالب با توجه به 

تی های معیشمخاطرات طبیعی، تشدید تأثیرپذیری رسمایه

از اثرات و پیامدهای مخاطراتی نظیر سیل و خشکسالی، 

تقویت و اتخاذ راهربدهای ارتقای پایداری و مقاومت ابعاد 

های فضایی رو به های معیشتی در سیاستمختلف رسمایه

آورسازی اجتامعات و . در این راستا، تابفزونی است

های عنوان اهرمی برای کاهش ناپایداریها بهمعیشت آن

صورت خودجوش و گاه محلی، در نواحی روستایی گاه به

 های معیشتی ازتوسط نهادهای متولی ابعاد مختلف رسمایه

توجهی برخوردار است. بنابراین، در مطالعه جایگاه قابل

ه تنش متوسط به باالی منطقه موردمطالعه حارض با توجه ب

منظور یعنی شهرستان خوسف در رخداد خشکسالی، به

های معیشتی در ابعاد آوری رسمایهبررسی وضعیت تاب

های اجتامعات گانه از اثرات خشکسالی و در بین گروهشش

های فردی، اقتصادی و اجتامعی مختلف محلی با ویژگی

ت از خشکسالی، سابقه نظیر سطح ادراک کیفی متفاو 

سکونتی و برخورداری از منابع درآمدی ثانویه متغیر، سن، 

ج های مقتضی، نتایجنس و سواد مختلف با توجه به تحلیل

. سطح ادراک روستاییان از وقوع 6زیر به دست آمد. 

ه ای لیکرت بیانگر این است کخشکسالی در قالب طیف رتبه

دراکی متوسط تا درصد از پاسخگویان سطح ا 02بیش از 

 اند، امابسیار زیاد از وقوع مخاطره خشکسالی را ابراز منوده

های معیشتی این سطح آوری رسمایهدر تأثیرپذیری تاب

ادراک انعکاس اندکی از خود داشته است. این مسئله را 

در  صورت پراکنده وشاید بتوان در ظهور اثرات خشکسالی به

عی و عدم آگاهی و ارشاف ابعاد مختلف مالی، انسانی و طبی

. سطح تأثیرپذیری افراد با 8کامل افراد بتوان توجیه منود. 

منابع درآمدی ثانویه از خشکسالی در ابعاد مختلف 

ی منبع درآمد افراد فاقدهای مالی و فیزیکی کمرت از رسمایه

 ی بیانگر پایداری معیشت ایننوعبهباشد که خود ثانویه می

 وه دیگر و تأثیر بعد تنوع معیشتی در اینیسه با گر در مقاگروه 

. افراد با سابقه سکونتی بیشرت ادراک 8مسئله است. 

های یهآوری رسمابیشرتی نسبت به خشکسالی داشته و تاب

ها در مقایسه با افراد فاقد این سابقه مالی و طبیعی آن

ه فضا و نوعی وابستگی بتواند بهسکونتی بیشرت است که می

. در 2و منود خشکسالی بر آن را تداعی مناید.  منابع طبیعی

های معیشتی تغییر چندانی ابعاد انسانی و اجتامعی رسمایه

 های سابقهیک از گروهنسبت به اثرات خشکسالی در هیچ

خشکسالی نداشته است. شاید  کنندهادراکسکونتی و یا 

 هایپایین بودن کلی سازه های انسجام اجتامعی و رسمایه

را بتوان علت این تأثیرگذاری خنثی تحلیل کرد. در انسانی 

توان نتایج مطالعه حارض را در مواردی نظیر تأیید انتها نیز می

های معیشتی از مخاطره آوری رسمایهتأثیرپذیری تاب

ها با رویکرد تغییر نوع یا شیوه خشکسالی و تدوین شاخص

 ثیر، تأهمکارانبرداری با نتایج مطالعات کواندت و بهره

ه ها با مطالعآوری رسمایهبرخورداری از تنوع معیشتی در تاب

 های، در تأیید نقش رسمایههمکارانالدین افتخاری و رکن

ی القاخ یدسها با مطالعه انسانی و اجتامعی و تأثیرپذیری آن

و طالشیو همچنین و ویلسون و رحامن، تأثیرپذیری بارزتر 

از خشکسالی با  آوری آنمنابع طبیعی و محیطی و تاب

و بسیاری دیگر از مطالعات منطبق دانست، کالدول مطالعه 

توان تغییر سبک زیستی و ترین پیشنهاد را میاما مهم

برداری جوامع محلی با استمداد نهادهای مسئول و بهره
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ای مشارکت خودجوش افراد در ابعاد مختلف رسمایه

پیامدهای  دانست که فارغ از ارتقای آگاهی افراد از علل و

 نیافتنی خواهد بود.بر و دستخشکسالی، قطعاً زمان

 فهرست منابع

نژاد، مرتضی. اکربپور، محمد. مکانیکی، جواد. اسمعیل .6
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ی: خشکسالی و راهکارهای مقابله با آن )مطالعه مورد
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80-68. 
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یی تحلیل فضا«. ن دریاچه ارومیه در برابر خشکسالیپیرامو 

 .23-07(، 2. )شامره مخاطرات محیطی

(. 6838)الدین افتخاری، عبدالرضا، و همکاران. رکن .6

 آوری خانوارهای روستاییتحلیل نقش تنوع معیشتی در تاب»

در رشایط خشکسالی، مطالعه موردی: مناطق در معرض 
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