
 

 DOI):) 10.22092/ijrdr.2019.119366شناسه دیجيتال  نشریه علمي تحقيقات مرتع و بيابان ایران

 98.1000/1735-0875.1398.26.459.75.2.1576.1610 (:DORشناسه دیجيتال ) (8441، )354-374، صفحه 6شماره  62جلد 

 

 رودحبله آبخیز حوزه روستایی خانوارهای آوریتاب در معیشتی تنوع بررسی نقش

 مواجهه با خشکسالی در

 

  *2سیداخالقی و سیدجعفر 1مصطفی طالشی 
 ، تهران، ایران دانشيار، دانشگاه پيام نور -8

  sjsa47@gmail.com دانشگاه پيام نور، تهران، ایران، پست الکترونيک: ،علوم جغرافيایي ،نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری -*6
 

 73/74/41تاریخ پذیرش:  85/77/47تاریخ دریافت: 

 

  چکیده
اد ي بودن اقتصساختتکبا توجه به . استطبيعي  با مخاطرات مواجهه در جوامع پذیریيبآسکاهش  راهبردهای از ی یکيآورتاب    

 ی جوامع روستایي را در برابر تغييرات و مخاطراتآورتابميزان  ها و منابع معيشتي،يتفعال يبخشتنوع توان بايمدر جوامع روستایي، 

مخاطره  با آمدن کناررویکرد راهبردی برای سازگاری و  یک عنوانبه معيشتي نقش تنوع بررسي به پژوهشاین طبيعي افزایش داد. 

 توصيفي، روشهای از و بوده پيمایشي تحقيق از نوع کمي و پژوهش، روش این در. پردازديرود محبلهحوزه آبخيز  در خشکسالي

 و خشکسالي از مختلفي درجات حوزه با مناطق مختلف از روستا 4 منظوراست. بدین شده استفاده همبستگي روابط و تحليلي

 نمونه حجم عنوانبه سرپرستان خانوارها از نفر 678 کوکران، فرمول اساس بربعد  گردید و انتخاب ساده تصادفي روش به یافتگي،توسعه

 برابر رونباخک آلفای محاسبه با تحقيق ابزار کلي پایایي و تأیيدنظران صاحبخبرگان و  پانل از طریق پرسشنامه روایي .شدند انتخاب

وده تر از سطح متوسط بی حوزه در سطح نامطلوب و پایينآورتابميزان که نشان داد  گردید. نتایج تأیيد خوب خيلي سطح در 136/7

بوده  طبيعي بيشتر شاخص سرمایه مالي )اقتصادی( و یه انساني، اجتماعي و فيزیکي حوزه از متوسط مقدارسرماو ميانگين شاخص 

 خطرمواجهه با  در رودحبلهی خانوارهای روستایي حوزه آورتابراهبرد تنوع معيشتي در ارتقاء  اتخاذ ها،است. براساس یافته

 معرض در روستایي اجتماعات های اقتصادی و منابع معيشتييتفعال به بخشيرو تنوعاز این .معناداری داشته استتأثير  خشکسالي،

اند تويم جدید، هاییورفنا از يریگبهرهو نيز  ترویجي و آموزشي مالي، راهکارهای مناسب اجرای و خشکسالي با استفاده از تدوین

 روستایيان حوزه اثرگذار باشد. هایينگرانو  استرس ی و تقليلآورتابدر بهبود 

   

 .رودحبله روستایي، جوامع خشکسالي، تنوع معيشتي، ی،آورتاب :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه 
 بر آن اثرهای و آب کمبود خشکسالي، حاضر حال در

 ایهينگران از یکي اقتصادی توسعه و کشاورزی توليدات
 یمرور (.et al Liu,. (2008شود مي محسوب جهاني عمده

طبيعي  یبالیا کاهش الملليبين دهه در شده ارائه آمار بر
از مجموع  درصد 66که  ستا نشانگر آن( 8447-8444)

خطر به  اقتصادی ناشي از بالیای طبيعي،خسارتهای 
 .) et Wilhiteاستآن اختصاص داشته اثرهای خشکسالي و 
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 007)2 .,al هک است يعيطب مخاطرات ینمهمتر از شکساليخ 
 و یکشاورز ،یيروستا یهابخش بر را یاريبس خسارتهای

 ،يعبارتبه (. 2007et alWilhite ,) کنديم وارد يآب منابع
 کاهش لحاظ به يعيطب مخاطره ترینینهپرهزخشکسالي 

ب محسو کشاورزان و انيروستائ یبرا رنج شدت و داتيتول
ده یز پدیوجه تما (.et alg nDonni,. 1998) شودمي

ده یپد نیا هن است کیر مخاطرات طبيعي در ایخشکسالي با سا
عمل کرده و  ينسبتاً طوالن يک دوره زمانیج و در یبه تدر

ی شترير بين است پس از چند سال و با تأخکآن مماثرهای 
 فيط يسالکخش ر مخاطرات ظاهر شود.ینسبت به سا

 دهديم ر قراريرا تحت تأث هايستماکوسو  هايماقلای از گسترده
متأثر از آن در چهار دهه گذشته در جهان  یيايو مناطق جغراف

، در ينهمچن .(Molen,  (2011 یافته استش یبه شدت افزا
به وقوع  يهواشناس هایيخشکسالاغلب موارد 

 يسالکو خش انجامديم یکيدرولوژيه هایيخشکسال
هرچه شدت و البته ز به دنبال خواهد داشت. يکشاورزی را ن

خواهد  تريقعمز يآن ناثرهای شتر باشد، يب يسالکخش گستره
 یبرا. جاد بحران در منطقه شودیموجب ا توانديم بود و

ان ساکن در کشورهای در حال توسعه، یياری از روستايبس
ها ده نه تنین پدی. اشودمحسوب ميدی جدی یتهد يسالکخش

 يعيب منابع طبیدات کشاورزی و تخريبه کاهش تول
به  زيرا ن یيهای روستارواشت و رفاه خانيه معک، بلانجامديم

د که يجه رسين نتیبه ا توانيمن راستا یا در .اندازديممخاطره 
 هاست ک يدی بزرگ برای خانوارها و جوامعیتهد يسالکخش

 campball) اندوابستهشت خود به بخش کشاورزی يبرای مع

2001 .,et al.) و یاقتصاد ،يطيمح ستیز اثرهای يابیارز 
 رنشانگ مختلف، یکشورها در رياخ هایيخشکسال ياجتماع

 .شدبايم خشکسالي مخاطره برابر در جوامع نیيپا یآورتاب
امدهای وقوع يوارده بر کشاورزان و پ هایيبآس

 یآورتابو  آمادگيانگر عدم يخود ب یادوره هایيخشکسال
ن يامدهای آن و همچنيپ ن مخاطره ویکشاورزان در برابر ا

ز ا ن موارد است.یت بحران در ایریمد هایيستمسناکارآمدی 
 تعدیل و خشکسالي با مقابله برای ضروری گام نخستين رواین

 و پذیریيبآس ابعاد از دقيق درک و شناخت آن، تبعات

 نانآ یریپذانعطاف و تحملآستانه ارتقای برای افراد مقاومت
 غفلت مورد توسعه حال در کشورهای اغلب که در است

 این موضوع در .( 6786l.,et aMcManusاست ) قرارگرفته
 هایيبررس اساس بر .است همورد غفلت قرار گرفتنيز ران یا

شناخته شده در  يعيطب مخاطره مورد 38از  ملل سازمان
 يمخاطرات ان،يم این در دارد که وجود رانیا در نوع 46 جهان،
 گاهیاج شیفرسا و توفان شن ،يخشکسال زلزله، ل،يس همانند
 التين ریشه از (Resiliense( یآورتاب واژه .دارند را نخست
  شده گرفته« عقب به برگشت» یمعنا به «Resilio»کلمه 

2003) cholls,I &(Kelin  فيزیک علم در ریشه آن مفهوم و 
 رد یآورتاب مفهوم کاربست ،زماني لحاظ به. دارد ریاضي و

طور ب هولينگ کار شروع با 8477دهه  از مختلف علوم
 ,Hollingاست ) قرارگرفته ارزیابي و بررسي مورد روزافزوني

 يزآممخاطره بستر در زیستن ،نظرانصاحب اعتقاد به (.1973
 پذیریيبآس و بودن بارخسارت معنای به لزوماً طبيعي،
 ادراک و شناخت ميزان و یآورتاب فقدان بلکه نيست،

 سبب بودن يزآممخاطره نحوه و نوع درجه، از مستقر جمعيت
 تغييرات امروزه .( l.,et aZhou 6774) .است خسارت ایجاد
 دهدی مخاطرات به نحوه برخورد با نوع نگرش در يریگچشم

 کاهش بر صرف تمرکز از غالب دیدگاه کهطوریبه ؛شوديم
 پيدا يرتغي سوانح مقابل در یآورتاب افزایش به پذیریيبآس

 در نفعانیذ توانایي و سازگاری زمينه این در است. کرده
 شوديم مطرح یآورتاب حداکثری افزایش برای سيستم

(2004 .,al etWalker ). عبارت  یآورتابن راستا یدر ا
ت یو اجتماعات در کنترل و هدا هاگروه یيتوانا :است از

، يطيرات محيياز تغ يناش ياختالالت خارج و هاشوک
 یالردگا مطالعات .(,Meerow 2015) ياجتماعو  ياسيس
(Gaillard, 2007) هلکاف و (2012 ,Kafle) است آن بيانگر 

مانند  مختلفي هاییهسرما و عوامل جوامع، یآورتاب در که
 هسرمای و یرساختيز ،فرهنگيياجتماع اقتصادی، وضعيت

ه دن به توسعيبرای رس روینازا .دارد تأثير و نقش اجتماعي
به  يسنت يشتيع از الگوهای معیسرازمند حرکت ين ،داریپا

ویژه جامعه هزیستي ب امعودار در جیپا يشتيالگوهای مع
ازهای جامعه امروزی و يم که متناسب با نيهست روستایي
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ار دیشت پايبه مع يابيد و دستباش يطيمح هایيتظرف
در  يشتيمع هاییهسرماو  هایيدارا، بدون توجه به یيروستا

ت گف توانيمن چارچوب یدر ا .باشدنمي یرپذانکروستاها ام
و  هاهیسرمابه  يدر مورد دسترس رکشت به مفهوم تفيکه مع

و اساس توسعه  آنهاستت برای نگهداری یریو مد هایيدارا
 Helmor) شت استوار استيبر مع ياقتصادی و توسعه انسان

& Sing, 2001.) دار، منابع و یشت پايدر مرکز چارچوب مع
ان کاست که در صورت وجود، ام يشتيعم هاییيدارا

بع منا نیری آن برای مردم فراهم است. ايکارگو به يدسترس
، دانش، هامهارت ،یورفنا، يعيشامل منابع طب توانديم

و  هاهشبکبه آموزش، منابع وام،  ي، دسترسي، سالمتهايتظرف
 هایيداران یبه ا يزان دسترسيم باشد. ياجتماع هاییتحما

 است که شامل پذیریيبآس هایينهزمر يتحت تأث شدتبه
، يعيای طبی)بال هاشوک(، یورفنا، ياسيروندها )اقتصادی، س

...( و  و يداخل جنگ ،يسالک، خشیيرات آب و هواييتغ
 .اشتغال( است یهافرصتد، ي، تولهايمتق) يلصعوامل ف

 یيتاشت روسياز مع يجزء اساس يشتيمع هاییهسرما ینبنابرا
 يالسکخشهمانند محيطي  هایيبآسآنان که متأثر از ویژه به

 يتشيمع هاییهسرمال عمده ک. محققان پنج شباشديم ،اندشده
، ي، ماليعيطب ،يه انسانیسرماکه شامل  انددادهص يرا تشخ
 يشتيرد تنوع معیکاتخاذ رو .است یکيزيو ف ياجتماع

ر د روستایيشتر خانوارهای يب یآورتابمنجر به  توانديم
 که رسدينظرم به زمينه این در شود. يسالکط خشیشرا

 ارک این برای مناسبي ابزار توانديم پایدار معيشت چارچوب
 هلمسئ با متناسب توانيم رادار یشت پايچارچوب مع. باشد

 و خشکسالي از ناشي پذیریيبآس کهتحقيق این 
 در معيشتي یآورتاب و سازگاری به منجر سازوکارهای

ایه بر پ .کرد منطبق است، کشاورزی و روستایي هایيتفعال
 در کشورهای در که معيشتي راهبرد نوع سهاین چارچوب 

ازجمله  روستایي خانوارهای اغلب توسط توسعه حال
 اندعبارت شوديم انتخاب معيشت حفظ برای کشاورزان

 متنوع یا يشتيمع تنوع -6 ،نوینیا  و فشرده کشاورزی -8:از
 و کسب اندازیراه و دستمزد برای کار شامل معيشت کردن

 گيریيجهنت یک در .روستا از مهاجرت -4 و روستا در کار

 يبررس نمود که اذعان باید ،پژوهشاین از مباني نظری  کلي
 و آثار مدیریت در مطرح رویکردهای از یکي یآورتاب

 از روازاین .شوديم محسوب طبيعي مخاطرات پيامدهای
 ینمهمتر از یکي یآورتاب ،محققان از بسياری دیدگاه
 لهمنز به یآورتاب .است پایداری به رسيدن برای اتموضوع

 تاس آنها هایيتظرف از استفاده با جوامع تقویت برای راهي
 متفاوتي سنجشي الگوهای و هاشاخص رویکردها، تعاریف، و

 در .(8443 ،و همکاران صادقلو) است گرفته شکل آن هدربار
 نیا پذیریيبآس ابعاد کاهش یهاراه از یکي چارچوب نیا

 که است جوامع نیا نمودن آورتاب مخاطرات، برابر در جوامع
 و یزیربرنامه ت،یریمد ياصول ارهایکراه از یکي توانديم

 مطالعه مورد روستاهای و کشور در یيروستا داریپا توسعه
 رگذاريتأث نقش گرفتن نظر در با مهم، امر نیا که باشد
 دیيکل یهامؤلفه از یکي عنوانبه يشتيمع هاییهسرما
 هاییهسرما از برخورداری زیرا. شودمي انجام یآورتاب

 دشويم یيارهاکراه و راهبرد اتخاذ به منجر داریپا يشتيمع
 ژهیوبه مخاطرات برابر در را یيروستا خانوارهای که

 .سازديم آورتاب يسالکخش

دهه  هایيخشکسال علت به رودحبله حوزه روستاهای 
 يالسکخش .اندگرفته قرار يفراوان هایيبآس معرض در ،اخير

 يتشيمع ویژهبه اقتصادی ابعاد بر را يراتيتأث کشاورزی
 ودکمب و يسالکخش وقوع است، گذاشته همطالع مورد محدوده

 ريخا انيسال در ژهیوبه رودحبله هزحو روستاهای در يآب منابع
 جامعه و کشاورزی بخش بر ريفراگ راتيتأث بر عالوه
 یاقتصاد و يشتيمع مختلف یهاچالش با را آنان ،یيروستا
 رياخ یسالها در خشکساليمخاطره  .است نموده مواجه

و  يمنف تأثيراتبروز  به آن، يجنوب بخش در ژهیوهب
 هک است شده حوزه یيروستا ينواح در مختلفي هایيبآس
 این بربرا در آنها یآورتاب سطح بودن نيپائ ليدل به توانديم

به وجه تبا پژوهش این  .باشد منطقه ابانييب طیو شرا مخاطره
 رودحبلهآبخيز  در سطح حوزه خشکسالي خطر دامنه وجود

 اجتماعات یآورتاب ارتقای راهکارهای به توجه ضرورت و
 یآورتاب ارتقای راهکارهایتا  بر آن است روستایي،

 با اتخاذ خشکسالي را در وضعيت رودحبله حوزه روستاهای
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 مورد بررسي قرار دهد.مشخص  معيشتي تنوع راهبرد
 
 هاروش و مواد

 معرفی منطقه مطالعاتی
 دروحبله آبخيزه زحورا  پژوهش این در مطالعاتي محدوده

 تا 56◦65'71" در مختصاتاین حوزه  .دهديم يلتشک
 45◦33'72" تا 45◦34'73" و جغرافيایي طول 56◦36'65"

 827/8 برابرآن  مساحتجغرافيایي گسترده شده و  عرض
 سمنان استان در آن هکتار هزار 552 که است هکتار ميليون

 حوزه .است شده واقع تهران استان در آن مساحت بقيه و
واقع شده و  سمنان و تهران حدفاصل دو استان در رودحبله

نقطه  1 بخش، 1 شهرستان، 2 به لحاظ تقسيمات کشوری،
شکل ) گردديمرا شامل  روستا 477دهستان و  85 شهری،

نقر  857821 ،5844 سال سرشماری اساس این حوزه بر .(8

 و یيروستا در مناطق نفر 77668جمعيت داشته است که 
 رودحبله حوزه .اندبودهساکن  یشهر در نواحي نفر 12437

 و متريليم 24/687 حدود یجو نزوالت ساالنه متوسط با
 کخش یهاحوزه ازجمله درجه 37/84 ساالنه دمای متوسط

 یهاداده هیپا بر .آیديمبه حساب  کشور خشکيمهن و
 78211این حوزه دارای  ،8444سرشماری کشاورزی سال 
درصد از اراضي  12 بوده کههکتار اراضي کشاورزی 

بوده دیمزار  ،درصد اراضي 83از نوع آبي و  آن کشاورزی
به  توانيمکشاورزی منطقه  محصوالت ینمهمتر از .است
و حبوبات اشاره  زمينييبس باغي، محصوالت ،جو گندم،
 رد شده انتخاب روستاهای تعداد شد ذکر که همانطوری نمود.

 این کالن ویژگيهای از برخي که است روستا 4 پژوهش این
 .استآمده  8 شماره جدول در روستاها

 

 ویژگیهای کالن روستاهای نمونه پژوهش -1 جدول

 نام روستاهای نمونه
 تقسيمات سياسي

 تيپ آبادی
ارتفاع از 

 سطح دریا

 جمعيت

8415 

 جمعيت

 دهستان شهرستان استان 8445

 785 485 8177 کوهستاني ابرشيوه دماوند تهران اوچونک

 214 416 165 دشتي لجران گرمسار سمنان لجران

 467 635 8677 دشتي ایوانکي گرمسار سمنان چشمه نادی

 8857 8711 486 دشتي بهنام عرب جنوبي ورامين تهران خاوه

 8587 8572 145 دشتي کهناباد گرمسار سمنان داورآباد

 447 546 8738 کوهستاني حبلهرود فيروزکوه تهران انزها

 8784 8724 8657 کوهپایهای السگرد سمنان سمنان السجرد

 24 835 8757 کوهستاني السگرد سمنان سمنان ایج

 54 71 417 دشتي السگرد سمنان سمنان عبداهلل آباد

 8445و  8415عمومي نفوس و مسکن سالهای  یسرشمار آمار ایران، مرکز منبع:
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 رودحبلهحوزه آبخیز موقعیت  -1شکل 

 

 روش تحقیق
 ودهب پيمایشي و کمي از نوع پژوهش ایندر  تحقيق روش    

 تفادهاس همبستگي روابط و تحليلي توصيفي، یهاروش از و
 ،یاسناد روش از یمندبهره با ابتدا پژوهش،این  در. است شده
د بعشدند و  شناسایي یآورتاب یهاشاخص و هالفهؤم ،ابعاد

 یهاشاخص ،خبرگان و متخصصان از نفر 45نظرات  اساس بر
 ،یاقتصاد محيطي، ابعاد در محدوده تحقيق یآورتاب
 و کالبدی-يزیکيف ،ینهاد ،ياجتماع ،يشناختروان
 د.شدن عملياتي تعریف و سازیيبوم معيشتي، هاییهسرما

 اطالعات پرسشنامه، از استفاده با سپس .(8447 )طالشي،
 4منظور بدینگردید. گردآوری  مورد مطالعه یخانوارها

 از مختلفي درجات با حوزه مختلف مناطق از روستا
 تخابان ساده تصادفي روش به ،یافتگيتوسعه و خشکسالي

 داستاندار شاخص یبرمبنابه این صورت که ابتدا  ،گردید
 منطقه مطالعاتي خشکسالي یبندپهنهاقدام به  (SPIبارش )

محدوده براساس اطالعات فرهنگ  یروستاهابعد و  گردید
 تکنيک از استفاده با مرکز آمار ایران 8445سال  هاییآباد

 یافتگيتوسعه و شاخص یبندطبقه (TOPSIS) يستاپس
 اب روستاهای منطقه مبنا این بر .شد تعيين روستاها از یکهر

 هس و و شدید( یادز کم،) يخشکسال وضعيت سه به توجه
و  افتهیتوسعه، نسبتاً یافتهتوسعه کمتر) یبرخوردار سطح

 روش به روستا 4تعداد  مرتب شدند و در نهایت (یافتهتوسعه
شکل شد ) ( انتخابکيستماتيسسامانمند )تصادفي  انتخاب

 اب متناسب منتخب، یروستاها از یکهر در بعدی،در گام . (6
 نفر از 678 تعداد کوکران، فرمول طبقو  روستا خانوار تعداد

 مورد و انتخاب ساده يتصادف روش به خانوار انسرپرست
 طریق از پرسشنامه روایي (.6 جدول) .قرار گرفتند مصاحبه

 تحقيق ابزار کلي پایایي و تأیيد نظرانصاحب و خبرگان پانل
 خوبيليخ سطح در (a>7,13) کرونباخ آلفای محاسبه با
 از ،پژوهش یهاداده وتحليلتجزیه برای .گردید یيدتأ

آزمون فریدمن  مانند استنباطي و توصيفي آمار یهاروش
 ،هااوتتفبرای بيان  یانمونهتکتي ،هالفهؤم یبندرتبهبرای 

ای رگرسيون گام به گام بر روش و همبستگي پيرسون ضریب
 SPSS یآمار افزاردر محيط نرم متغيرها يرتأثتعيين ميزان 

 .شد استفاده
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 مشخصات روستاهای منتخب تحقیق -2جدول 

 شدت خشکسالي
 (SPI) 

 شهرستان نام روستاهای منتخب
 وضعيت برخورداری

(Topsis) 

 تعداد خانوار

8445 

 تعداد جمعيت

8445 

تعداد خانوار 

 نمونه

 کم

 

 42 785 655 برخوردار دماوند اوچونک

 66 214 854 نيمه برخوردار گرمسار لجران

 83 467 877 کم برخوردار گرمسار چشمه نادی

 زیاد

 33 8857 487 برخوردار ورامين خاوه

 26 8587 375 نيمه برخوردار گرمسار داورآباد

 65 447 817 کم برخوردار فيروزکوه انزها

 شدید

 32 8784 462 برخوردار سمنان السجرد

 87 835 26 نيمه برخوردار سمنان ایج

 1 17 37 کم برخوردار سمنان عبداهللآباد

 

 
 یافتگیتوسعهموقعیت روستاهای نمونه بر اساس شدت خشکسالی و  -2شکل  

 

 نتایج

 وضعیت خشکسالی در محدوده مطالعاتی

در حوزه آبخيز  ، خشکساليspiشاخص بر اساس تحليل 
 سال 37 در .است گذاشته جای بر متفاوتي آثار، رودحبله

درصد مساحت  17از  حوزهوضعيت نرمال اقليمي  ته،گذش
در دهه  حوزهحت ادرصد مس 36به  8452-22در دهه  حوزه
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این دوره همچنين گستره  در است. کاهش یافته 42-8412
 حوزهدرصد مساحت  65درصد به  87از  زیادخشکسالي 

بيانگر  ،spiشاخص تحليل  یهادادهافزایش یافته است. 
درصد از مساحت  87افزایش خشکسالي شدید در گستره 

 در حوزه خشکسالي اخير . دورهباشديم در دهه اخير حوزه
 تفاوتي پيشين یهادوره با شده شروع 8471سال  از که

در  حوزه هایيخشکسالبر سطح  است و داشته اساسي
 (.4 شکل و 4جدول است )افزوده شده  باال یهاشدت

 

 ()درصد spiنقشه شاخص  بر اساس رودحبلهآبخیز  حوزهمساحت انواع خشکسالی در  -3 جدول

 مرطوب نرمال خشکسالي زیاد خشکسالي شدید خشکسالي حاد سال

8457842277871787

842284727387774

847284127712567

8412844268765367

 

 
 spiنقشه شاخص  بر اساس رودحبلهآبخیز  حوزهمساحت انواع خشکسالی در  -3 شکل

 
 خانوارهای روستایی معیشتی سرمایه

 و ملموس منابع جامعه، معيشتي هاییيداراو  هایهسرما    
 ياساس نيازهای رفع به قادر را آنان که هستند جوامع ناملموس

 کاهش در هایيدارا بيشتر تنوع .نمایديم خود اعضای از
 جذب و محيطي یهاشوک به جوامع نسبت پذیریيبآس

 جوامع سازگاری ظرفيت و بوده مؤثر هاشوک منفي اثرهای
. دهديم جدید افزایشو بروز شرایط  تغييرات به پاسخ در را

 اساس رب خانوارها معيشتي سرمایه شاخصهای وضعيت تبيين
 وضعيت از ، نشان18/4 ميزان به 87 تا صفر از نرمال مقياس

 مطالعه مورد روستاهای مجموع در شاخص این نامطلوب
 هندهدتشکيل  گانهپنج ابعاد کتفکي به بررسي این .دارد

 هاییهسرما از کیهيچ که دهديم نشان معيشتي سرمایه
 هاییهسرمادر ميان  .ندارد مطلوبي وضعيت گانه در حوزهپنج
انگين ترتيب با ميطبيعي و اقتصادی به هاییهسرماگانه، پنج
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 از کمترین ميزان را داشته است. 87از  66/4و  4/6 یارتبه
سرمایه  و 3مقدار شاخص سرمایه فيزیکي با ميانگين سویي 

از بيشترین ميزان برخوردار بوده  38/5انساني با ميانگين 
 رینباالتکه  کنديمنيز این ادعا را ثابت  فریدمن آزموناست. 
فيزیکي و  انساني و هاییهسرما به رتبه ميانگين و ارزش

 اشتهد اختصاص محيطي و اقتصادی سرمایه کمترین رتبه به

به رت و اهميت که دهديم نشانهمچنين  این آزمون یجنتا .است
معيشتي های یيداراو  هایهسرمامورد  در شده مطرح ابعاد

 .(P/.<778)است  متفاوت یکدیگر در همه ابعاد با روستائيان
 مونآز این از حاصل آمدهبدست معناداری سطح بهتر عبارتبه
 امعهج هاییدگاهد بين مشترک ذهني توافق بيانگر( 777/7)

 (.3 جدولاست ) نمونه
 

 آزمون فریدمن معیشتی و میانگین انواع سرمایه -4جدول 

رتبهفریدمنانحرف معيارميانگينسرمایهها

 6/1647/2478/245 سرمایه طبيعي

 5/2248/42663/788 سرمایه انساني

 4/2377/37186/484 سرمایه اجتماعي

 3/6448/68474/556 سرمایه فيزیکي

 4/6777/75546/683 سرمایه اقتصادی

 تعداد مشاهدات: 678، مقدار کایاسکوئر: 262/334، درجه آزادی: 3 سطح معنيداری: 7,777

 

 
 رودحبلهالگوی مکانی شاخص سرمایه معیشتی حوزه  -4شکل 
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در بيان تفاوت سرمایه معيشتي بين مناطق خشکسالي، باید 
در  اندبودهگفت روستائياني که در معرض خشکسالي شدید 

 ردیگ سوی از. اندیدهد آسيب معيشتي سرمایه ابعاد اغلب
 ساختاری، نظر از متوسط کم و خشکسالي با روستاهای

اً نسبت وضعيت در و را داشته شرایط این با مواجهه آمادگي
 فضایي سرمایه معيشتي-بهتری قرار داشتند. الگوی مکاني

است نشان داده شده  6روستاها در محدوده مطالعاتي در شکل 
 (.3شکل )

 
 خشکسالیمواجهه با در  انروستایی یشتیمع یراهبردها

 يخشکسال در وضعيت راهبرد ، سهینظر یکردهایرو هیپا بر
ده ش بينييشپخشکسالي متأثر از  جوامع روستایي یبرا

 مهاجرت. و عمقي() یننو یشاورزک ،يشتيمع است؛ تنوع
 يتشيمع تنوع زانيم نيانگيم که داد نشان جینتا يبررس

 که است 25/4 ، برابر باده تا اس صفريمق در روستائيان
 يررسب مورد جامعه در يشتيمع تنوع نظر از را يفيضع وضعيت

 کم از سطحي سه اسيمق قالب در يبررس این. دهديم نشان
 مورد بررسي از روستائيان درصد 2/42 که داد نشان ادیز تا

 در درصد 4/84 و متوسط حد در آنان درصد 57 کم، حد در
 اذاتخ زانيم يبررس .برخوردارند يشتيمع تنوع از ادیز حد

 که دارد این از حکایت عمقي() یننو یکشاورز راهبرد
 که بوده 3/3 برابرده  تا صفر اسيمق در این شاخص نيانگيم

 اسيقالب مق در کهيدرحال ،دهديمرا نشان  متوسطي طیشرا
کم،  حد در روستائيان از درصد 3/83 اد،یز تا کم از طيفي سه
 این ادیز حد در درصد 6/88 و متوسط حد در درصد 4/56

 تائيانروس يمهاجرت ظرفيت يبررس .انداستفاده کردهرا  راهبرد
 شاخص این از 72/6 نيانگيم از حکایت نيز مانده در روستا

 در يمهاجرت کم قابليت انگرینما که داردده  تا صفر اسيمق در
 از درصد 4/73 کهطوریبه .است يبررس مورد روستاهای
 23/2 و متوسط حد در درصد 52/87 کم، حد در خانوارها

 .(5جدول اند )نمودهاز این راهبرد استفاده  ادیز حد در درصد
 تعمقي قابل خشکسالي نتایج درجات تفکيک به بررسي این
 رآشکا معيشتي و قابليت مهاجرت تنوع مورد در ویژهبه را
 مک مقياس خشکسالي در از شدت هرچه کند. براین اساسيم
 کمتر نيز انروستائي معيشتي تنوع ميزان کند،يم تغيير شدید تا
 (.2جدول شود )يم

 

 یشتیمع یراهبردها میزان استفاده روستائیان از -5جدول 

 راهبردهای معيشتي

 ميانگين ميزان تنوع معيشتي خانوارها

 زیاد متوسط کم 7-87

 تنوع معيشتي
 42 845 44 تعداد

4/25 
 84/4 57 42/2 درصد

 کشاورزی متمرکز
 47 834 44 تعداد

3/3 
 88/6 56/4 83/3 درصد

 ظرفيت مهاجرتي
 81 34 674 تعداد

6/72 
 2/23 87/52 73/4 درصد
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 در مناطق خشکسالی یشتیمع یراهبردها میزان استفاده روستائیان از -6 جدول

 کشاورزی نوین تنوع معيشتي خانوار خشکسالي
 قابليت

 مهاجرت

 6/3 3/32 4/47 کم

 6/18 3/16 4/47 زیاد

 6/25 3/62 4/74 شدید

 

 7 جدول در یآورتاب با يشتيمع یراهبردها نيب رابطه
 همبستگي پيرسون اساس ضرایب بر منعکس شده است.

وی از س يشتيمع اتخاذ تنوع زانيم شاخص نيآمده، ب دستبه
 مثبت رابطه درصد 44 سطح در یآورتابمتغير  و روستائيان

 و ننوب یکشاورز يریکارگبه زانيم بين شاخص ،داريمعن و
ص شاخ نيو ب نبود یمعنادار فاقدروستایي  یآورتابميزان 

 هرابط روستایي یآورتاب زانيم و يمهاجرت قابليت زانيم
 .(7جدول است )شته دا وجود داريمعن يمنف

 

 یآورتاب و یشتیمع یراهبردها یهمبستگ سیماتر -7جدول 

  تابآوری

7/356

  ((r يرسونپضریب همبستگي 

7/774 تنوع معيشتي  ((sig یدارسطح معني

678  (N) تعداد

7/815  ((r يرسونپضریب همبستگي 

7/476 کشاورزی نوین  ((sig یدارسطح معني

678   (N) تعداد

-7/523

  ((r يرسونپضریب همبستگي 

7/777 ظرفيت مهاجرت  ((sig یدارسطح معني

678   (N) تعداد

 .است داريمعن درصد 44 سطح در رسونيپ يهمبستگ بیضر -**

 .است داريمعن درصد 54 سطح در رسونيپ يهمبستگ بیضر -* 

 

 آوریتاب میزانسنجش 
 جامعه یآورتابميانگين  1شماره  با توجه به نتایج جدول

که نسبت به  باشديم 87از  7/3برابر  مورد بررسي، روستایي
بر اساس این ارزیابي،  عدد پایيني است. ،یآورتابحد مطلوب 

 در کمترین سطح و حوزهاقتصادی و محيطي  یآورتاباندازه 

و نهادی در باالترین سطح قرار داشته  يشناختروان یآورتاب
نمونه  جامعه در یانمونه کت t آزمون از حاصل جینتااست. 
 مقدار و( 87) یآورتاب آلیدهامبنا و  حد نيب که دهديم نشان

وجود دارد.  )777/7) یمعنادار ( اختالف71/3شده ) محاسبه
نشان  ابعاد همه در یآورتابميزان  از سنجش حاصل جینتا
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 .(1دارد )جدول  وجود تفاوت معناداریشده  محاسبه مقدار و( 87آل )یدها یآورتابحد  نيکه ب دهديم
 

 رودحبله آبخیز حوزه محلی جوامع در آن ابعاد و یآورتاب وضعیت تحلیل برای یانمونه تک یآزمونت نتایج -8جدول 

 ابعاد تابآوری
ميانگين مقدار 

 تابآوری
 tمقدار آماره  انحراف معيار

 معيار تصميم

)sig) 

ميانگين 

 اختالفات

فاصله اطمينان 45 درصد 

 اختالفات

 حدباال حدپایين

4/24778/41767-75/7547/777-2/42642-2/5614-2/8472 اجتماعي فرهنگي

3/68448/88441-13/1867/777-5/71773-5/4834-5/2325 نهادی مدیریتي

5/65848/43657-51/8867/777-3/73185-3/4747-3/5174 روانشناختي

6/72477/18771-832/2777/777-7/64773-7/4436-7/8444 اقتصادی

4/47718/57521-26/1787/771-2/76666-2/6887-5/1443 فيزیکي کالبدی

6/47718/27521-16/1787/777-7/76666-2/6887-5/1443 محيطي

3/71447/41467-17/8777/778-5/68227-5/4435-5/7414 تابآوری کل

 

 متغیرها همزمان تحلیل
از نقش متغيرهای اصلي در  یترروشننيل به درک  منظوربه

و نيز رسيدن به الگوی مطلوب  حوزه روستایي یآورتاب
آزمون رگرسيون چندگانه گام به گام  از، یآورتاب

(Stepwise Method)  تعامل متغيرها در تبيين  شد واستفاده
 ابيارزیروستایي  یآورتابو توضيح واریانس بوجودآمده در 

. نتایج این تحليل نشان داد که در گام اول متغير سرمایه گردید
درصد  43 یيتنهابه  ،متغير ترینیقوعنوان معيشتي به

ر گام دوم تحليل متغي در .کنديمرا تبيين  یآورتابواریانس 
عنوان دیگر متغير قوی پس از تنوع مهاجرتي بهقابليت 

رگرسيون شد که با اضافه شدن این متغير  رابطهمعيشتي وارد 
درصد  1/34توسط این دو متغير به  بينييشپقدرت تبيين و 
 هاجرتي،مقابليت در واقع با اضافه کردن متغير  افزایش یافت.

 در گام افزوده شد. یآورتاب بينييشپدرصد به توان  82

ابطه رعنوان سومين متغير قوی وارد سوم متغير تنوع معيشتي به
درصد از  22شد و سه متغير وارد شده به تحليل، جمعاً 

ه به با توج را تبيين کرده است. یآورتابتغييرات واریانس 
ابطه ردیگری وارد  يرمتغ قوی و معنادار این سه متغير، يرتأث

ميزان  در را ريتأث بيشترین مزبور ه متغيرترتيب سنشد. بدین
 .(4 جدولاست )داشته  حوزه روستایي یآورتاب

 متغيرهای از هریک نسبي اهميت تعيين منظوربه همچنين،
 دهش استاندارد مقادیر از ی روستایيآورتاب ميزان در مستقل

ی آورتاب یهامؤلفه بين که از شد مشاهده. شد استفاده بتا
 ضریب)بتا  ضریب ی مذکور باهاشاخص روستایي،

 یهاشاخص ميان در را مقدار بيشترین ،( باالرگرسيوني
که متغيرهای طوریاست. به داده اختصاص خود ی بهآورتاب

 ترتيبقابليت مهاجرت، تنوع معيشتي و سرمایه معيشتي به
 (.87دارند )جدول ی آورتاب ميزان در را سهم بيشترین
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 یآورتاب گام به گام ونیرگرس مدل متغیر در هر سهم و شده وارد یمتغیرها -9 جدول

 يهمبستگ بیضر متغير وارد شده به مدل  گام
R 

 بیضر

 نييتع

)R2( 

 Fآماره 
 سطح

 (sig) یداريمعن

 7/5137/43867/677777 سرمایه معيشتي اول

 7/7757/34181/183777 مهاجرتي يتظرف معيشتي،سرمایه  دوم

 7/1887/25164/786777 مهاجرتي، تنوع معيشتي يتظرف سرمایه معيشتي،  سوم

 

 رودحبله روستاییجوامع  یآورتاب تحقق در متغیرها تأثیرات با رابطه در رگرسیون تحلیل آزمون -11 جدول

 متغير
 يونيب رگرسیضرا

)B( 

 خطای

 استاندارد
Beta مقدار 

T 

 سطح

 معنيداری

7/7757/7347/6748/7487/736 سرمایه معيشتي

7/8147/743-7/517-5/4657/777- قابليت مهاجرتي

7/4657/7717/3773/8247/777 تنوع معيشتي

 

 بحث

 حوزهروستایي  جوامع یآورتاب وضعيت پژوهش این در
 فرهنگي، -اجتماعي اقتصادی، در ابعاد مختلف رودحبله
 .دش ارزیابي فيزیکي کالبدی و محيطي نهادی،، يشناختروان

 و لياص متغير عنوانبه روستایي یآورتاب وضعيت بررسي
 شاخص ميزان که داد نشان گانهشش ابعاد در تحقيق مرکزی

 در و 43/3 يزانم به 87 تا صفر پيوستار در کل یآورتاب
 دیگر وجه چنانچه دیگر عبارتبه .متوسط است حد
 طمتوس گرایش بگيریم، نظر در پذیریيبآس را یآورتاب

 زا و بوده پذیریيبآس به متمایل ،مطالعه مورد آماری جامعه
 از منظر ابعاد .ندارد قرار مناسبي وضعيت در یآورتاب حيث
فيزیکي کالبدی و  یآورتابروستایي،  یآورتاب
محيطي و  یآورتاباز بيشترین مقدار و  يشناختروان

از  لحاص نتاجاقتصادی از کمترین مقدار برخوردار بوده است
 دهديمنشان  ابعاد همه در یآورتاب تيميزان مطلوب سنجش

شده تفاوت  محاسبه مقدار و آلیدها یآورتابحد  نيکه ب

 و داريمعن تمامي ابعاد در اختالف این. دارد وجود معناداری
 مقدار و مبنا حد نيب اختالف هک یيازآنجا .باشديم فاحش
 انتويم ،باشديم يمنف یآورتابشده در تمام ابعاد  محاسبه

 تيوضع در مورد بررسيروستایي  امعهج که نتيجه گرفت
 همان قراردارد. مخاطره خشکسالي مواجهه با در ينامناسب

 ميزان ست،ا آن بيانگر نيز هایافته و شد گفته نتایج در که طور
از  ناشي غيرمترقبه حوادث از ناشي تلفات و خسارت

 مخاطره برابر در جامعه آمادگي ميزان به طبيعي مخاطرات
 ینا هاییافته نتایج اساس بر و زمينه این در. دارد بستگي

 جودو روستاهایي در پذیریيبآس ميزان يشترینب پژوهش،
رو . از ایناندشدهدارد که در منطقه خشکسالي شدید واقع 

 با استنباط نمود که روستاهای توانيمبرمبنای نتایج 
 طشرای با مواجهه آمادگي ساختاری نظر از شدید خشکسالي

 .ندارند قرار مطلوب وضعيت در نظر این از و ندارند را
 ،شوديم افزوده روستاها خشکسالي شدت بر هرچه عبارتي،به
 .کمتر شده است نيز کشاورزان و روستائيان یآورتاب يزانم
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در این گروه قرار  آبادعبداهللو  یجا السجرد، یروستاها
همکاران و  Nouri اتمطالع نتایج با یافته این .گيرنديم
(8445)، Saemipour  و  (8447همکاران )وMohammadi 

Yeganeh و نشانگر بوده منطبق و همسو (8443) همکاران و 
 .ستا شرایط مشابه در پژوهش این نتایج تعميم باالی قابليت

 در هک داد نشان نتایج معيشتي، هاییهسرمادر بخش تحليل 
های خانوار معيشتي هاییيدارا و هایهسرما خشکسالي، اثر

 این و کاهش یافته خود مختلف ابعاد در مورد مطالعهروستایي 
 .است تهگذاش يرتأث منطقه روستایي یآورتاب ميزان بر مسئله

 يشتيمع تنوع زانيم نيانگيم که داد نشان این پژوهش جینتا
 قرار دارد که ازجمله متوسط رو به ضعيف حد در روستائيان

 عهمطال مورد روستاهای در معيشتي تنوع اصلي ضعف دالیل
 همچنين و به اقتصاد کشاورزی روستائيان شدید وابستگي در
 اليخشکس پيامدهای از بردارانبهرهو  کشاورزان پذیریيبآس
 يتوضع الگوی مکاني تحليل است. بوده اخير سالهای طي در

د داراز این واقعيت حکایت  معيشتي در سطح حوزه سرمایه
 در شمالي و غربي حوزه در بخشهای سرمایه معيشتي که

 ،است شرق و جنوب حوزه شرایط بهتری داشته با مقایسه
 عنوانبه دماوند و فيروزکوه یهاشهرستان کهنحویبه

معيشتي  سرمایه نظر از در حوزه، هاشهرستان ترینيشمال
 یهاشهرستانوضعيت بهتری نسبت به روستاهای واقع در 

سمت  بهرو هر چقدر از غرب این از گرمسار و سمنان دارند.
، هابارشبدليل کاهش شود ایجاد ميشرق حوزه فاصله 

و  آب منابع کيفيت ناطق کویری و کاهشنزدیک شدن به م
مردم  معيشتي هاییيداراو  هایهسرماروستاها،  خاک

 یننابراب روستایي دستخوش تغيير و شوک بيشتری شده است.
گفت که منطقه روستایي محل استقرار روستاهای  توانيم

و  خوب در گروهخاوه وانزها به لحاظ سرمایه معيشتي 
 آبادکهنو  لجران ،ینادچشمه ، روستاهای اوچونک،مناسب

ر د آبادعبداهللو  یجا روستاهای السجرد، ط وسدر گروه متو
 هاییهسرما ميزان متوسط اگرچه. اندداشتهگروه ضعيف قرار 

 شرایط بررسيمورد  آماری جامعه در یآورتاب و معيشتي
 روابط و نتایج مجموع در ولي ،دهدينم نشان را مناسبي
 ورداریبرخ نقش کنندهتأیيد شده مطالعه متغيرهای بين موجود

 در مناسب رویکرد اتخاذ در معيشتي سرمایه ابعاد همه از
 روازاین ؛است رودحبلهحوزه  خشکسالي شرایط با مواجهه

 کردروی اتخاذ به منجر شده مطالعه جامعه در تشخيصي چنين
 هب و شده معقول و مناسب رویکرد عنوانبه معيشتي تنوع

 شرایط در حوزه روستایي خانوارهای یآورتاب تقویت
مطالعات و  با نتایج ینا .است انجاميده خشکسالي

 راهبرد کاربستزمينه  ( درElasha ,2005االشا ) یهاپژوهش
 برابر رد جامعه یآورتاب بهبوددر فرایند  پایدار تنوع معيشتي

 ,.Boyd, Caldwell, Kکالدول ) ،سودان اقليمي در تغييرات

 و مبني بر کارایي راهبرد معيشت پایدار در مقابله (2009
 خانوارهای روستایي کشاورز در برابر یریپذانعطاف

 در زمينه ارتقاء ظرفيت (Monech.2005مونچ ) خشکسالي،
 قشر آب کم مناطق معيشت روستائيان در و یریپذانطباق

تنوع معيشتي  مبني بر اینکه (Elias, 1999) ياسال ،ميانه
های ردر زندگي روستایي کشو کنندهيينتععامل  خانوارها یک

( 8447و همکاران ) Sajasi Gheidariو  است در حال توسعه
 بر ستایيرو هایتنوع معيشتي سکونتگاه يرتأث رابطهزمينه  در

 اطراتمخ برابر در روستایيان پذیرییستزآوری و تابسطح 
 باالی ليتقاب نشانگر و مطابقت داشته روستایي نواحي طبيعي
 ااین نتایج ب همچنين .است شرایط مشابه در نتایج تعميم

  Heidari و (3844) همکاران و Roknoddinتحقيقات 

 یهاپهنهاینکه روستاهای مستقر در  مبني بر (8445)
، ندکمتری دار پذیریيبآسخشکسالي شدید و خيلي شدید 

 رویکردهای اتخاذ ينهزم درالبته  نداشت. و انطباق همخواني
 و لميع راهکارهای روستائيان معيشتي منابع به بخشيتنوع

 یجنتا به توجه بابنابراین  .دارد وجود متعددی شده تجربه
 ،هاشاخصاین  ینمهمتریکي از  که دکر دپيشنها توانيم

که  اشدبيم خانوار اقتصادی و منابع هايتفعال به بخشيتنوع
 برابر در هاخانوار پذیریيبآس کاهش باعث توانديم

 نواحي در جمعيت ماندگاری و شده مختلف یهابحران
پایه نتایج این  بر .دهد افزایش را در سطح حوزه روستایي

د ماننسلسله اقداماتي که نماید تحقيق، ضرورت ایجاب مي
های اقتصادی خسارت جبران و بيمه پوششافزایش سطح 

 مناطق خشک ساکنان وابستگي کاهشخشکسالي،  ناشي از
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 شآموز و تقویت نظام ترویج و زمين، یمعيشت کشاورز به
 و سبک سازی برای رونقکشاورزی، فرصت فنون نوین

 زا ، استفادهیفناور کمک آب به یيجوصرفه ارهای محلي،ک
 سرمایه تقویت خشکي، به مقاوم و پربازده محصوالت

 بحران مقابل در روستایيان بيشتر مشارکت منظوربه اجتماعي
 بومي هاییفناورو  دانش به توجه ،يآبکمو  خشکسالي

 برای هاياستس اصالح کشت و الگوی روستایيان، اصالح
مهاجرت جوامع محلي و نيروهای مولد از  یا کاستن و کنترل

روستایي به سمت شهرها، مورد توجه و اهتمام جدی مدیران 
و  موضوع مدیریت خشکساليبا مرتبط ریزان و برنامه

 .قرار گيرد رودحبله در حوزه یآورتاب
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Abstract  

     Resilience is one of the strategies to reduce the vulnerability of communities in dealing with 

natural hazards. The present study examines the role of livelihood diversity as a strategic approach 

for adaptation and coping with drought risk in Hablehroud watershed. In this research, the 

research method was quantitative and survey based, and descriptive, analytical and correlation 

methods were used. To this end, 9 villages from different areas of the province with different 

degrees of drought and development were selected by simple random sampling method. Then, 

based on the Cochran formula, 271 households were selected as the sample size. The validity of 

the questionnaire was confirmed through a panel of experts, and the reliability of the research tool 

was confirmed by a Cronbach's alpha of 0.842 at a very good level. The results showed that the 

level of resilience in the area was undesirable and lower than the average level, and the average 

of the human, social and physical capital index of the area was higher than the average value of 

the financial (economic) and natural capital. Based on the findings, adoption of a livelihood 

diversity strategy in promoting the resilience of rural households in Hablehroud area had a 

significant effect on drought risk. 
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