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معیشتی و تاب آوری مناطق روستتایی در ماابتخ کشکستا ی     های سرمایهرابطه ما بین  نییتب :نامه  پايان عنوان
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 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی: رشت  کارشناسی ارشد ي:تحصيل مقطع

 اردبیلی محاق :دانشگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی: گرايش

 491ات:صفح تعداد             41/44/4931  دفاع: تاريخ                 ادبیات و علوم انسانی: دانشكده 

روستايي در برابر مخاطرات طبيعي، تاب آور ساختن اين جوامع  ابعاد آسيب پذيری جوامع يكي از راه های کاهش

 برنام  ريزی و توسع  پايدار روستايي باشد ک  اين امر مهم، تواند يكي از راهكارهای اصولي مديريت، است، ک  مي

ای کليدی تاب آوری انجام مي ه های معيشتي ب  عنوان يكي از مؤلف  با در نظر گرفتن نقش تأثير گذار سرماي 

های معيشتي پايدار منجر ب  اتخاذ راهبرد و و راهكارهايي مي شود ک   پذيرد. چرا ک  برخورداری از سرماي 

هدف از اين تحقيق، روشن کردن ابعاد  خانواران روستايي را در برابر مخاطرات بويژه خشكسالي تاب آور مي سازد.

های معيشتي و تاب آوری مناطق روستايي در چارچوب رويكرد معيشت  ماي و تبيين و واکاوی رابط  بين سر

باشد ک  اطالعات جمع آوری شده با  تحليلي با تأکيد بر پرسش نام  مي -روش تحقيق از نوع توصيفيپايدار است. 

جامع  آماری ساکنان روستاهای بخش مرکزی  مورد پردازش قرار گرفت  است. SPSSاسنفاده از نرم افزار 

در اين روش، معيار تعداد خانوار باشد.  نفر مي 913شهرستان اردبيل و حجم نمون  با استفاده از فرمول کوکران 

ای با توج  ب  اهداف و فرضي  تحقيق از روش طبق   و روستاها مورد توج  قرار گرفت  اندتعيين حجم نمون   برای

نتايج تحقيق نشان مي تک نمون  ای بود.  T. آزمون مورد استفاده در تحقيق استفاده گرديد چند مرحل  ای()

های انساني از ديگر  های معيشتي ميزان سرماي  های سرماي  دهد ک  در ميان روستاهای مورد مطالع ، شاخص

چنين از ميان  هم های اقتصادی در وضعيت و رتب  ضعيفي قرار دارند. سرماي  ها بيشتر است و سرماي 

 دارای بيشترين ميانگينو احساس غرور و افتخار ب  ترتيب  هماهنگي نهادی های های تاب آوری شاخص شاخص

. بر مبنای دارای کمترين ميانگين بوده انداحساس تعلق ب  جامع  و سطح مكانيزاسيون  های باشند و شاخص

اقتصادی، انساني، فيزيكي و اجتماعي و تاب آوری های طبيعي،  بين افزايش سرماي نتايج بدست آمده تحقيق، 

 روستاييان در مقابل  با خشكسالي در روستاهای مورد مطالع  رابط  معناداری وجود دارد.

 .معيشتي، شهرستان اردبيل های سرماي تاب آوری، خشكسالي، مخاطرات طبيعي، : هاواژه کلید

 

 



 أ
 

 فهرست مطا ب

 صفحهعنوان                                                                                                               

 : کلیات تحایقفصخ اول

 2................................................................................................................................................................................. مقدم -4-4

 9...................................................................................................................................................................... مسأل  انيب -4-2

 1 ............................................................................................................................................................... پژوهش  هدف -4-9

 1 .................................................................................................................................................................. کلي هدف -4-9-4

 1 .............................................................................................................................................................. فرعي اهداف -4-9-2

 1 ............................................................................................................................................................... پژوهش  سؤال -4-1

 3............................................................................................................................................................. پژوهش   يفرض -4-5

 3.......................................................................................................................................... پژوهش تياهمّ و ضرورت -4-1

 8............................................................................................................................................................... پژوهش ن يشيپ-4-3

 8......................................................................................................................................................... يخارج مقاالت -4-3-4

 3....................................................................................................................................................... يداخل قاتيتحق -4-3-2

 42 ................................................................................................................................................................. ها کتاب--4-3-9

 49 .................................................................................................................................... ها نام  انيپا و ها رسال  -4-3-1

 49 .................................................................................................................................................... قيتحق یکاربردها -4-8

 41 ............................................................................................................................................................. پژوهش روش -4-3

 41 ....................................................................................................................................... پژوهش یها تيمحدود -4-41

 41 ...................................................................................................................... پژوهش یديکل ميمفاه و واژگان -4-44

 فصخ دوم: مبانی نظری

 43 ........................................................................................................................................................................... مقدم  -2-4

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... يشتيمع  يسرما -2-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... آن انواع و يخشكسال -2-9

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... یآور تاب مفهوم و خچ يتار -2-1

 .Error! Bookmark not defined ...........................................ييروستا مخاطرات انواع یبند طبق  -2-1

 Error! Bookmark not . يعيطب مخاطرات سکير برابر در روستاها یريپذ بيآس بر مؤثر عوامل-2-3

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........ييروستا مناطق در يعيطب مخاطرات سکير تيريمد -2-8

 .Error! Bookmark not defined ...................................... يخشكسال مخاطره برابر در یآور تاب -2-3



 ب
 

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... یآور تاب كرديرو-2-41

 .Error! Bookmark not defined .................................................. یآور تاب مفهومي یكردهايرو-2-44

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ یآور تاب ابعاد-2-42

 .Error! Bookmark not defined ................................... یآور تاب یارهايمع و ابعاد ها، صشاخ-2-49

 .Error! Bookmark not defined ............................................... جامع  یآور تاب ارزيابي رويكرد-2-41

 Error! Bookmark not .............. :از اند عبارت آن مطلوب فرايندهای و جوامع یآور تاب عناصر-2-45

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................یبند جمع-2-41

 فصخ سوم: محدوده مورد مطا عه

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................. مقدم  -9-4

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................... پژوهش روش -9-2

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... یآمار جامع -9-9

 .Error! Bookmark not defined .................................... نمون  حجم نييتع و یريگ نمون  روش -9-1

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... اطالعات یگردآور یوشهار -9-5

 .Error! Bookmark not defined .....................................................اطالعات ليتحل و  يتجز روش -9-1

 .Error! Bookmark not defined ................................... نام  پرسش ييايپا و ييروا نييتع روش -9-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................. اعتبار آزمون -9-3-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ ييايپا آزمون -9-3-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................ پژوهش یرهايمتغ و ها شاخص اد،ابع -9-8

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... پژوهش قلمرو يمعرف -9-3

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... يعيطب یها يژگيو -9-3-4

 .Error! Bookmark not defined .............................................موردمطالع  محدوده و قلمرو -9-3-4-4

 .Error! Bookmark not defined ....................................... لياردب شهر یهوا و آب تيوضع-9-3-4-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... يمياقل عناصر ليتحل -9-3-4-9

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. دما حداقل ساالن  ميانگين: پ

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... بارندگي-9-3-4-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. آب بعمنا -9-3-4-1

 .Error! Bookmark not defined .................................... يشناس ختير نيزم و يتوپوگراف -9-3-4-3

 .Error! Bookmark not defined ....................................... خاک یها تيقابل و اتيخصوص -9-3-4-8

 .Error! Bookmark not defined .................................................. ياهيگ پوشش یها يژگيو-9-3-4-3

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................یجانور حيات-9-3-4-41

 .Error! Bookmark not defined .......................... مطالع  مورد محدوده يانسان یها يژگيو -9-3-2

 .Error! Bookmark not defined ................................... مطالع  مورد محدوده  يتسم وج  -9-3-2-4



 ج
 

 .Error! Bookmark not defined ...........................................لياردب شهر يتيجمع تحوالت -9-3-2-9

 .Error! Bookmark not defined ... مطالع  مورد محدوده یکشاورز بخش یها يژگيو -9-3-2-9

 Error! Bookmark not ....... لياردب شهرستان سطح در يزراع ياراض مساحت و عيتوز -9-3-2-9-4

defined. 
 !Error ........ لياردب شهرستان سطح در يباغ و يزراع محصوالت نوع برحسب ديتول زانيم -9-3-2-9-2

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ....... لياردب شهر سطح در ميد و يآب ياراض عيتوز -9-3-2-9-9

 .Error! Bookmark not defined ...... مطالع  مورد منطق  در صنعت بخش اتيخصوص -9-3-2-1

 .Error! Bookmark not defined ..... مطالع  مورد منطق  در خدمات بخش اتيخصوص -9-3-2-5

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... یبند جمع-9-41

 فصخ چهارم: تجزیه و تحلیخ داده ها

 .Error! Bookmark not defined .....................................................................................................مقدم  1-4

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. قيتحق توصيفي یها افت ي -1-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................... تيجنس 1-2-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ روستا در اقامت مدت -1-2-2

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................سن -1-2-9

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... التيتحص -1-2-1

 .Error! Bookmark not defined .............................. يخشكسال طيشرا از انييروستا يابيارز -1-2-5

 Error! Bookmark not ..... انييروستا نظر از مختلف یها بخش در يخشكسال ريتأث يابيارز -1-2-1

defined. 
 Error! Bookmarkمطالع  مورد یروستاها در يخشكسال با مقابل  در انييروستا یكردهايرو -1-2-3

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ..........................................................................  تحليلي های يافت  -1-9

 Error! Bookmark not .................... مطالع  مورد یروستاها در يشتيمع یها  يسرما سنجش -1-9-4

defined. 
 Error! Bookmark . مطالع  مورد یروستاها در يعيطب یها  يسرما یها شاخص سنجش -4 -1-9-4

not defined. 
 Error! Bookmark مطالع  مورد یروستاها در يكيزيف یها  يسرما یها شاخص سنجش -2 -1-9-4

not defined. 
 Error! Bookmark .. مطالع  مورد یروستاها در يانسان یها  يسرما یها شاخص سنجش -9 -1-9-4

not defined. 
 Error! Bookmarkمطالع  مورد یروستاها در ياجتماع یها  يسرما یها شاخص سنجش -1 -1-9-4

not defined. 



 د
 

 Error! Bookmark مطالع  مورد یروستاها در یاقتصاد یها  يسرما یها شاخص سنجش-5 -1-9-4

not defined. 
 Error! Bookmark not ................ مطالع  مورد یروستاها در يشتيمع یها  يسرما یبند رتب  -1-9-2

defined. 
 Error! Bookmark notمطالع  مورد یروستاها در يخشكسال طيشرا در یآور تاب سنجش -1-9-9

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... اول  يفرض آزمون -1-9-1

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... دوم  يفرض آزمون -1-9-5

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... سوم  يفرض آزمون -1-9-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................چهارم  يفرض آزمون -1-9-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... پنجم  يفرض آزمون -1-9-8

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... قيتحق ياصل  يفرض آزمون-1-9-3

 فصخ پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................... مقدم -5-4

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... یبند جمع-5-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... یريگ ج ينت -5-2

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................... شنهاداتيپ -5-9

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................. منابع
 

 

  



 ه
 

 فهرست جداول

 صفحه                      عنوان

 41 ........................................................................................................................... یآور تاب فيتعار از يبرخ: 2-4جدول

 Error! Bookmark not ...... قيتحق ياصل ميمفاه ب  مربوط یها معرف و ها شاخص ابعاد،: 4-2 جدول

defined. 
 !Error ..................... آن از يناش مخاطرات انواع و ييروستا مخاطرات در جاديا در مؤثر عوامل -2-2جدول

Bookmark not defined. 
 !Error ....................... يعيطب مخاطرات برابر در ييروستا یريپذ بيآس در مؤثر عوامل و ابعاد -9-2جدول

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ....................................... یآور تاب يمفهوم یكردهايرو: 9-2 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............یآور تاب چهارگان  ابعاد یشاخصها و فيتعر: 1-2 جدول

 Error! Bookmark not . یآور تاب اجتماعي بعد یها مؤلف  عملياتي تعريف و ها شاخص -5-2جدول

defined. 
 Error! Bookmark not .. یآور تاب اقتصادی بعد مؤلفههای عملياتي تعريف و ها شاخص-1-2 جدول

defined. 
 Error! Bookmark not ........ یآور تاب نهادی بعد یها مؤلف  عملياتي تعريف و ها شاخص: 3-2جدول

defined. 
 !Error ... مخاطرات برابر در کشاورزان یآور تاب شيافزا در رگذاريتأث یرهايمتغ و شاخصها -8-2 جدول

Bookmark not defined. 
4935 تعدادخانوار اساس بر لياردب شهرستان یمرکز بخش یاريده یدارا ييروستا نقاط: 4-9 جدول

 ........................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark not .... 4935خانوار تعداد اساس بر  يناح ييروستا نقاط یبند طبق : 2-9 جدول

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................................ خانوار تعداد مورد نمون  یروستاها: 9-9 جدول

 .Error! Bookmark not defined .نمون  یروستاها در خانوار یها پرسشنام  پراکنش: 5-9 جدول

 Error! Bookmark not ........ (يشتيمع یها  يسرما) قيتحق یرهايمتغ و ها شاخص ابعاد،: 1-9 جدول

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ......(یآور تاب) قيتحق یرهايمتغ و ها شاخص ابعاد،: 3-9 جدول

 !Error ................. 4955 - 4935 یآمار دوره در لياردب هواشناسي ستگاهيا دمايي نيانگيم: 8 - 9جدول

Bookmark not defined. 
 !Error .......... 4955 - 4935 یآمار دوره در لياردب هواشناسي ستگاهيا دما حداقل متوسط: 3 -9 جدول

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark .... 4955 -4935 یآمار دوره در لياردب هواشناسي ستگاهيا دمايي: 41- 9 جدول

not defined. 



 و
 

 !Error ....... 4955 - 4935 یآمار دوره يط لياردب ستگاهيا ماهان  بارش مجموع متوسط: 44 -9 جدول

Bookmark not defined. 
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Bookmark not defined. 
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Bookmark not defined. 
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defined. 
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not defined. 
 !Error .......... مختلف یها بخش در يخشكسال ريتأث يابيارز درباره انياسخگوپ يفراوان عيتوز: 1-1جدول

Bookmark not defined. 
 !Error ................... يخشكسال با مواجه  در ها آن یكردهايرو درباره انيپاسخگو يفراوان عيتوز: 3-1جدول

Bookmark not defined. 
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 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................................... ای نمون 

 تک T آزمون اساس بر مطالع  مورد یروستاها در يانسان یها  يسرما یها شاخص سنجش: 41-1 جدول

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................................... ای نمون 

 T آزمون اساس بر مطالع  مورد یروستاها در ياجتماع یها  يسرما یها شاخص سنجش: 44-1 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................. ای نمون  تک
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 T آزمون اساس بر مطالع  مورد یروستاها در یاقتصاد یها  يسرما یها شاخص سنجش: 42-1 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................. ای نمون  تک

 تک T آزمون اساس بر مطالع  مورد یروستاها در يشتيمع یها  يسرما یها شاخص سنجش: 49-1جدول

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................................... ای نمون 

 !Error دمنيفر آزمون اساس بر مطالع  مورد یروستاها در يشتيمع یها  يسرما یبند رتب : 41-1جدول

Bookmark not defined. 
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 مادمه -1-1

انساني و در هم   های سكونتگاهسراسر جهان نقش ويرانگر و مخرب مخاطرات طبيعي در هم   در

طبيعي را  های مخاطرهحيات انساني بر کسي پنهان نيست. امروزه علم ثابت کرده است ک   های عرص 

اين  اغلب توج  نكرد. ها آن های پيچيدگيصرفاً رويدادی طبيعي وانمود کرد و ب  علل وقوع و  توان نمي

 Tompkins et al,2008,736) .) شوند مياجتماعي نسبت داده  -علل ب  ترکيبي از عوامل اقتصادی

طبيعي است ک  فراواني آن ب  ويژه در نواحي خشک و نيم   های مخاطرهخشكسالي يكي از اين 

(. همچنين تمايز اين پديده با ساير مخاطرات 4:4983پيرمراديان و همكاران،) باشد ميخشک بسيار زياد 

طوالني عمل کرده و اثرات آن ممكن  نسبتاًدر اين است ک  اين پديده ب  تدريج و در يک دوره زماني 

خشكسالي طيف گسترده  بيشتری نسبت ب  ساير مخاطرات ظاهر شود. تأخيراست پس از چند سال و با 

ثر از آن در چهار ده  و مناطق جغرافيايي متأ دهد ميقرار  تأثيرسيستم ها را تحت کوو ا ها ماقليای از 

همچنين، در اغلب موارد خشكسالي  .(Molen,2011:766) اند يافت گذشت  در جهان ب  شدت افزايش 

بال ب  وقوع خشكسالي های هيدرولوژيكي مي انجامد و خشكسالي کشاورزی را نيز ب  دن شناسي هواهای 

های آن نيز عميق تر خواهد بود و تأثير ی خشكسالي بيشتر باشد،هرچ  شدت و گستره  خواهد داشت.

 (.111:4932افتخاری و همكاران،) شودموجب ايجاد بحران در منطق   تواند مي

مناطق جهان قرار گرفت  است و کمبود آب از مهم  ترين خشککشور ايران در يكي از ، در همين راستا

با در نظر گرفتن موقعيت  (.21:4989هاشمي نيا،) رودترين موانع در روند توسع  کشاورزی ب  شمار مي 

ن بايستي اذعا ،و هوايي جهان و کمبود نزوالت جویجغرافيايي ايران و قرار گرفتن در کمربند خشک آب 

آن  داشت ک  بروز بحران های آبي و خشكسالي از مشخص  های اصلي آب و هوايي ايران ب  شمار مي آيد.

 امان نبودهنطق  ای در کشور از اين پديده در م ،ي در ايران نشان مي دهدطور ک  مطالع  پديده خشكسال

برای  (.28:4931غيور،) کندمخرب را تجرب  مي  ی پديدهاين  اتتأثيرو بر حسب موقعيت طبيعي خود 

اين  خشكسالي تهديدی جدی ب  شمار مي رود. ،بسياری از روستاييان ساکن در کشورهای در حال توسع 

بلك  معيشت و رفاه  ،ی و تخريب منابع طبيعي مي انجامدپديده ن  تنها ب  کاهش توليدات کشاورز

 توان مي(. در اين راستا 441:4932،ارانکشاورز و همك) اندازدخانواده های روستايي را نيز ب  مخاطره مي 

ب  اين نتيج  رسيد ک  خشكسالي تهديدی بزرگ برای خانوارها و جوامعي است ک  برای معيشت خود ب  
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های وارده بر کشاورزان و پيامدهای  آسيب (.campball et al,2001,146) اندبخش کشاورزی وابست  

کشاورزان در برابر اين مخاطره و  تاب آوریخود بيانگر عدم آگاهي و  ای دورهوقوع خشكسالي های 

ب  بيان ديگر  پيامدهای آن و هم چنين ناکارآمدی سيستم های مديريت بحران در اين موارد است.

، شناخت و درک دقيق از ابعاد آسيب ابل  با خشكسالي و تعديل تبعات آننخستين گام ضروری برای مق

راد برای ارتقا آستان  تحمل و انعطاف پذيری آنان است ک  در اغلب کشورهای در حال پذيری و مقاومت اف

 .(494:4983رار گرفت  است )شرفي و زرافشاني،توسع  از جمل  ايران مورد غفلت ق

 کندی، کنسول اسبي، شام ،نوران ،الماس حكيم قشالقي،) اردبيلروستاهای بخش مرکزی شهرستان 

، ب  علت اينك  در سال های اخير در معرض خشكسالي قرار قلع  و ...( آق ،یکردکند ،گرجان ،ارکيخ

قرار  تأثيربشدت تحت  ها آندر معرض آسيب های فراواني قرار گرفت  اند و زندگي و معيشت گرفت  اند، 

يكي از راه های کاهش ابعاد آسيب پذيری اين جوامع در برابر مخاطرات،  در اين چارچوب. گرفت  است

ريزی و توسع   برنام  يكي از راهكارهای اصولي مديريت، تواند ميک   تاب آور ساختن اين جوامع است

 تأثيرپايدار روستايي در کشور و روستاهای مورد مطالع  باشد ک  اين امر مهم، با در نظر گرفتن نقش 

چرا ک   کليدی تاب آوری انجام مي پذيرد. های مؤلف معيشتي ب  عنوان يكي از  های رماي سگذار 

راهكارهايي مي شود ک  خانواران  ومعيشتي پايدار منجر ب  اتخاذ راهبرد  های سرماي برخورداری از 

 خشكسالي تاب آور مي سازد. ويژه ب روستايي را در برابر مخاطرات 

  هأمس بیان -1-2

انساني، در تمام نقاط مختلف دنيا ب  داليل مختلف همواره در معرض آسيب های ناشي  یها سكونتگاه

مخاطرات ک  آسيب های مالي و جاني فراواني را با خود ب  همراه  نيا از مخاطرات طبيعي قرار دارند.

راهبردی بين المللي کاهش  ی برنام بر مبنای  .باشند ميدارند، نيازمند پيشگيريها و اقدامات مقابل  ای 

طبيعي ب( مخاطرات  الف( مخاطرات متفاوت دارند. منشأباليای سازمان ملل متحد، کلي  مخاطرات دو 

(. مخاطرات طبيعي يكي از اجزای مهم ارتباط بين انسان و طبيعت Mose, pathranakul,2006)انساني 

 .منفي بروز مي کند صورت ب است ک  

خشكسالي را مي توان معادل يک دوره يا شرايط آب و هوايي خشک و غير عادی دانست ک  ب  اندازه    

کرمي و ) کندکافي دوام داشت  تا عدم تعادل جدی در وضعيت هيدرولوژيكي يک ناحي  ايجاد 

مختلف  های بخشخشكسالي بر کلي  جنب  های زندگي و ز شروع تمدن انساني، ا (.213:4985همكاران،
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مستقيم و غير مستقيمي دارد و عدم درک مفهوم آن موجب  تأثيرتغيير محيط طبيعي  اًامع  خصوصج

 ترديد و رکود در بخش های مختلف اقتصادی، مديريتي و سياستگزاری مي شود.

از برنام  های توسع  هر کشوری است ک  برای دگرگون  جزئيبرنام  های توسع  پايدار روستايي 

اقتصادی جامع  روستايي ب  کار مي رود اما زماني ک  بحران خشكسالي ب  وقوع  -سازی ساخت اجتماعي

آن بر اقتصاد و جامع   اتتأثيرقرار خواهند گرفت ب  گون  ای ک   تأثيربپيوندد تمامي ابعاد پايداری تحت 

ات آن را مي توان تأثيرمحيطي نيز شكننده خواهد بود ک  ر مي گردد و ابعاد زيست آشكا روستايي کامالً

ب  عبارت ديگر وقوع خشكسالي چالش های اجتماعي و زيست  ؛بر ساير ابعاد توسع  پايدار مشاهده کرد

محيطي را برای مناطق روستايي ايجاد مي کند ک  مي توان، آسيب ديدن زمين و مزارع و باغات و محيط 

زيست روستا و مشكل کمبود آب، افزايش فشار و استرس ب  زنان و کودکان و افزايش جرم و جنايت را 

و اقتصاد  باشد ميگسترده ترين اثرات خشكسالي، اثرات تحميل شده بر بخش کشاورزی  اما ؛نام برد

های خانوارهای مناطق روستايي وابستگي قابل توجهي ب  بخش کشاورزی دارد و با کاهش ظرفيت 

اقتصادی اين بخش، اقتصاد خانواده ب  مخاطره افتاده و پيامدهای بعدی را مثل بيكاری، کمبود درآمد و 

 مهاجرت گسترده جوانان و... در پي خواهد داشت.

برای رسيدن ب  توسع  پايدار روستايي نيازمند حرکت سريع از الگوهای معيشتي سنتي ب  الگوهای 

معيشتي پايدار در جامع  روستايي هستيم ک  متناسب با نيازهای جامع  امروزی و ظرفيت های محيطي 

يشتي در مع های سرماي باشند و دست يابي ب  معيشت پايدار روستايي، بدون توج  ب  دارايي ها و 

توان گفت (. در اين چارچوب مي 438:4935سجاسي قيداری و همكاران،) باشد مينروستاها امكان پذير

در مورد دسترسي ب  سرماي  ها و دارايي ها و مديريت برای نگهداری آنهاست و ک  معيشت ب  مفهوم تفكر

 های ي سرما Helmor & Sing,2001) .) استاساس توسع  اقتصادی و توسع  انساني بر معيشت استوار 

ثر از آسيب های خشكسالي أک  متقشر فقير روستايي مخصوصاً آنان  معيشتي جزء اساسي از معيشت

معيشتي را تشخيص داده اند: سرماي  انساني،  های سرماي پنج شكل عمده  محققان .باشد ميشده اند 

 .طبيعي، مالي، اجتماعي و فيزيكي

محيطي همچون خشكسالي، اغلب منجر ب  عواقب پيش بيني نشده  مداخالت برای مقابل  با مخاطرات

چالش های از گرديده است و از سويي ديگر نگرش کاهش آسيب پذيری در برابر مخاطرات نتوانست  برخي

 مخاطرات آوری اجتماعات محلي دربرابرپارادايم تاب بنابراين  ،توسع  در مناطق آسيب ديده را پاسخ دهد

 مطرح گرديده است.هم ترين عوامل تحقق پايداری مب  عنوان يكي از 



5 
 

در اين راستا تاب آوری عبارت است از توانايي گروه ها و اجتماعات در کنترل و هدايت شوک ها و 

. رويكردهای تاب (Meerow,2015,3)اختالالت خارجي ناشي از تغييرات محيطي، سياسي و اجتماعي 

 .ر برابر مخاطرات باشندک  قادر ب  توانمندسازی مردن دآوری هم در شرايطي مي توانند موفق باشند 

 ،الماس حكيم قشالقي،شامل  ستان اردبيلشهرد مطالع ، روستاهای بخش مرکزی درمحدوده مور

 ده  دراست. اين روستاها  قلع  و ... آق ،یکردکند ،گرجان ،ارکيخ کندی، کنسول اسبي، شام ،نوران

 مراکزدن سطح درآمد، عدم وجود وهای گذشت  ب  دليل سنتي بودن کشاورزی، فشار جمعيت، پايين ب

کمبود امكانات و صادی و دامداری، اقتصاد نابسامان روستايي و ، عدم صرف  فعاليت های اقتزا اشتغال

بسزايي در ناپايداری معيشتي  تأثيرند ک  اين موارد ه اای مواج  بود خدمات رفاهي با مشكالت عمده

اخير خشكسالي و تغيير اقليم در اردبيل از جمل  باليای طبيعي  ای سال هم چنين طي  داشت  است. ها آن

و البت  با گذاری تأثيرات پنهان آن ب  دليل وسعت و دامن  تأثيربوده ک  ب  جان زيست بوم ها افتاده و 

نگراني ها برای  گذشت  عيان شده است. سال دوطي يكي  مديريت منابع آبي ءبهره گيری از فرصت سو

مديريت ب  هنگام خشكسالي از آن روست ک  ب  عقيده کارشناسان و تحليل گران خشكسالي در اردبيل 

تاب  حال ن  برنام  جامع پيش بيني مي شود و  امری پايدار است و طي سال های آتي نيز امكان تجرب  آن

 اين درشده است.  دادهزم برای مقابل  با اين مخاطره و ن  آموزش های ال مديريت خشكسالي تدوين شده

عنوان مصرف کننده اصلي منابع آبي  ب  روستا مردمشده خشكسالي ب  دوش  متحمل بارميان بيشترين 

 دواست و خسارت مالي هنگفت ب  حدی مديران را شگفت زده کرده ک  در  محدوده ی مورد مطالع در 

  محصوالت کشاورزی ب  عنوان راه حل طرح شده و در برخي مواقع ب  کشاورزان تحميل گذشت  بيم سال

 مي شود.

مخصوصاً اتي را بر ابعاد اقتصادی تأثيرمنطق ، خشكسالي کشاورزی در  اين معضالت گرفتن نظربا در 

است ک   ايناين تحقيق در پي  اينبنابر ،الع  تحقيق ب  دنبال داشت  استمحدوده مورد مط معيشتي

را  ها آنمعيشتي و تاب آوری را مورد سنجش قرار دهد و در نهايت ارتباط  های سرماي  های شاخص بتواند

 های سرماي و تقويت  ب  عبارت ديگر، با تبعيت از توانمندسازی و ظرفيت سازی روستاييان و ؛تبيين کند

 ارائ در روستاهای مورد مطالع  در معرض خشكسالي بپردازد تا با  ها آن معيشتي، ب  تقويت تاب آوری

نتايج و راهكارها، گام هايي را برای مقابل  با اين مخاطره طبيعي و ارتقای معيشت پايدار در منطق  مورد 

 مطالع  بردارد.
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 پژوهش )اهداف( هدف -1-3

 کلی هدف -1-3-1

معيشتي و تاب آوری منهاطق روسهتايي در    های سرماي و واکاوی رابط  بين  روشن کردن ابعاد و تبيين

 چارچوب رويكرد معيشت پايدار در محدوده مورد مطالع 

 فرعی اهداف -1-3-2

طبيعي و تاب آوری روستاييان در مقابل  با خشكسالي در  های سرماي تبيين و واکاوی رابط  بين -4

 محدوده مورد مطالع 

فيزيكي و تاب آوری روستاييان در مقابل  با خشكسالي در  های سرماي تبيين و واکاوی رابط  بين  -2

 محدوده مورد مطالع 

انساني و تاب آوری روستاييان در مقابل  با خشكسالي در  های سرماي تبيين و واکاوی رابط  بين  -9

 محدوده مورد مطالع 

مقابل  با خشكسالي در اجتماعي و تاب آوری روستاييان در  های سرماي تبيين و واکاوی رابط  بين  -1

 محدوده مورد مطالع 

اقتصادی و تاب آوری روستاييان در مقابل  با خشكسالي در  های سرماي تبيين و واکاوی رابط  بين  -5

 محدوده مورد مطالع 

 پژوهش هایسؤال -1-4

 کلی سؤال -1-4-1

معيشتي و تاب آوری مناطق روستايي ) در مقابل  با خشكسالي( در محدوده  های سرماي آيا بين افزايش 

 ی مورد مطالع  رابط  معنادار و مثبتي وجود دارد؟

 فرعی سؤاالت -1-4-2

طبيعي و تاب آوری مناطق روستايي ) در مقابل  با خشكسالي( در محدوده  های سرماي آيا بين افزايش  -1

 مثبتي وجود دارد؟ ی مورد مطالع  رابط  معنادار و

فيزيكهي و تهاب آوری منهاطق روسهتايي ) در مقابله  بها خشكسهالي( در         ههای  سرماي آيا بين افزايش  -2

 محدوده ی مورد مطالع  رابط  معنادار و مثبتي وجود دارد؟

انساني و تاب آوری مناطق روستايي ) در مقابل  با خشكسالي( در محهدوده   های سرماي آيا بين افزايش  -9

 مورد مطالع  رابط  معنادار و مثبتي وجود دارد؟ ی
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اجتمهاعي و تهاب آوری منهاطق روسهتايي ) در مقابله  بها خشكسهالي( در         های سرماي آيا بين افزايش  -1

 محدوده ی مورد مطالع  رابط  معنادار و مثبتي وجود دارد؟

اقتصهادی و تهاب آوری منهاطق روسهتايي ) در مقابله  بها خشكسهالي( در         های سرماي آيا بين افزايش  -5

 محدوده ی مورد مطالع  رابط  معنادار و مثبتي وجود دارد؟
 

 پژوهش هایفرضیه -1-5

 اصلی فرضیه -1-5-1

معيشتي و تاب آوری روستاييان در مقابل با خشكسالي در محدوده مورد  های سرماي بين افزايش ميزان  -

 مطالع  رابط  مثبت و معناداری وجود دارد.

 فرعی های فرضیه-1-5-2

طبيعي و تاب آوری روستاييان در مقابل  با خشكسالي در محدوده مورد مطالع   های سرماي بين ميزان -4

 رابط  مثبت و معناداری وجود دارد.

فيزيكي و تاب آوری روستاييان در مقابل  با خشكسالي در محدوده مورد  های سرماي ن ميزان بي -2

 مطالع  رابط  مثبت و معناداری وجود دارد.

انساني و تاب آوری روستاييان در مقابل  با خشكسالي در محدوده مورد مطالع   های سرماي بين ميزان  -9

 رابط  مثبت و معناداری وجود دارد.

اجتماعي و تاب آوری روستاييان در مقابل  با خشكسالي در محدوده مورد  های سرماي ن ميزان بي -1

 مطالع  رابط  مثبت و معناداری وجود دارد.

اقتصادی و تاب آوری روستاييان در مقابل  با خشكسالي در محدوده مورد  های سرماي بين ميزان  -5

 مطالع  رابط  مثبت و معناداری وجود دارد.
 

 پژوهش اهمّیت و ضرورت -1-9

 یراهكارها ات،تأثيرآن در ابعاد ملي، منطق  ای و محلي، لزوم پرداختن ب   یها چالشخشكسالي و 

و راهكارهای مناسب جهت سازگاری و تاب آوری جوامع در معرض مخاطرات را آشكار  ها برنام مقابل  و 

 بنابر ي از وضعيت بحراني شديد است.ملي حاک حدر همين حال بررسي شرايط موجود در سط مي سازد.

دشت  113مجموع از شرايط ذخاير آبي دشت های کشور، از  4939جديدترين گزارش در اواخر آبان ماه 

امر  نيا دشت در شرايط بحراني قرار گرفت  و در معرض خشک شدن کامل قرار گرفت  اند. 231کشور،
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يي و خشكسالي ب  استفاده های بي روي  و خارج از استانداردها عالوه بر داليل ناشي از تغييرات آب و هوا

از بهره برداری از ذخاير نيز مربوط مي شود ک  فقدان و کمبود قوانين، مقررات، جو برنام  های م

سازوکارها و نظارت های الزم در اين زمين  و نيز عدم استفاده بهين  جوامع محلي بهره بردار از منابع 

ث تشديد تخريب در منابع و وخيم تر شدن شرايط چرخ  آسيب پذيری و عر مجموع بابرمي گردد ک  د

 (.24:4939موسوی،شود )عدم تاب آوری در ابعاد زيست محيطي و انساني مي 

و کمبود شديد منابع آبي در روستاهای بخش مرکزی استان اردبيل ب  ويژه در  وقوع خشكسالي

مختلف  یها چالشرا با  آنان فراگير بر بخش کشاورزی و جامع  روستايي، اتتأثيرساليان اخير عالوه بر 

معيشتي در  یها  يسرمااين ميان پرداختن ب  نقش و جايگاه  در معيشتي و اقتصادی مواج  نموده است.

 و از سوی ديگر پاردايم مغفول مانده است ،تاب آوری روستاهای مورد مطالع ، در پژوهش های روستايي

سنتي همچون آسيب پذيری در مقابل مخاطرات را پشت سر گذارده و  یها دگاهيدتوانست   ،تاب آوری

ک  اين موضوع اهميت پژوهش حاضر را  ن برای مقابل  با مخاطرات بگشايدراهي جديد فراروی محققا

 بيش از پيش نمايان مي سازد.
 

پژوهش پیشینه -7-1 

کارجی مااالت -1-7-1  

ب  منظور بررسي توانايي کشورهای در حال توسع  و بازارهای  2149همكاران در سال  و 4جک بورمن-

اندازه گيری تاب ی تاب آوری صدسال ، ها شاخصعنوان  نوظهور برای مقابل  با شوک ها در مقال  ای با

اين مطالع  برای  در .ررسي کردندآوری کشورها در مقابل شوک ها مقدار تاب آوری اين کشورها را ب

 زير شاخص گروه بندی شده اند. 41متغير در  52ساخت شاخص تاب آوری 

سيستم زير   بر اساس آن يک کشور از پنجکرد ک ارائ چارچوبي  2149مجمع جهاني اقتصاد در سال  -

هر يک از اين ا و اجتماعي شكل گرفت  و ارزيابي ، زيرساخت هاقتصادی، زيست محيطي، حكمروايي

اين مطالع  جزئيات دقيقي را از  نتايج تاب آوری صورت مي گيرد. مؤلف  5سيستم ها با بهره گيری از 

 تاب آوری ملي در مقابل مخاطرات جهاني در اختيار مي گذارد.

( در بررسي تفاوت بين مهاجران و غيرمهاجران در پايداری معيشتي و 2142همكاران ) و 2ناوتزوکي -

معيشتي در ماداگاسكار نتيج  مي گيرد ک  ميزان سرماي  معيشتي مهاجران در  های سرماي دسترسي ب  

                                                             
1.Jack Boorman 

2 Nawrotzki 



9 
 

ر هم متقابل بين اجزای پنج گان  سرماي  معيشتي د تأثيراغلب زمين  ها بيشتر از غيرمهاجران است و بر 

 .(4939)موسوی و افتخاری، دارد تأکيدافزايي يكديگر 

( در تحقيقي تحت عنوان مواجه  و تاب آوری خانواده های کشاورز در معرض 2113) 4کالدول-

بر  با مصاحب  بين اعضای خانوارهای يک روستای کوچک در دو مرحل  اليااستر خشكسالي در جنوب

است و ب  اين نتيج  مي روان شناختي بر کشاورزان متمرکز از ديدات مخاطره طبيعي خشكسالي تأثير

رسد ک  طيف گسترده ای از راهبردها در مواجه  با خشكسالي با اتكا ب  سرماي  اجتماعي توسط خانوارها 

 بكار گرفت  شده است.

( در مطالع  ای با عنوان تاب آوری جوامع سنتي در برابر باليای طبيعي، ب  اين نتيج  2113) 2گيالرد-

تاب آوری،  ميزان رسيده ک  جوامع سنتي در مواج  با باليای طبيعي با استفاده از چهار بعد ماهيت خطر،

دهند  ساختار فرهنگي و سياست های مديران مي توانند در مقابل  با باليا تاب آوری نشان

(Gaillard,2007:522 4939رمضان زاده لسبويي و بدری، ب  نقل از.) 

و ب  صورت ساالن  اراي   oxford metricaشاخص ک  توسط  اين FM 2141تاب آوری جهاني  شاخص-

 يک FMتاب آوری  شاخص است. تأميناقتصادی، کيفيت ريسک و زنجيره  مؤلف مي شود، دارای س  

 ارائ کشور بر اساس تاب آوری تجارت شان نسبت ب  اختالل در زنجيره عرض  را  491ساالن  از  بندی رتب 

، تاب آورترين کشور در مقابل اختالل 2141نشان مي دهد ک  نروژ بر اساس شاخص  نتايج مي کند.

ت گسترده اين کشور روی کنترل فساد، زيرساخ نمره يس در رتب  دوم قرار دارد.ئزنجيره عرض  بوده و سو

 .(99:4931)غياثوند و عالليشاه، و کارا و کيفيت عرض  کنندگان محلي بسيار باال بوده است
 

 داکلی تحایاات -1-7-2

( در مطالع  ای ب  نام سنجش سطح دارايي های معيشتي در 4935سجاسي قيداری و همكاران ) -

مون ازمناطق روستايي با رويكرد معيشت پايدار، مطالع  موردی: روستاهای شهرستان تايباد با استفاده 

اصلي )انساني، اجتماعي، مالي، طبيعي، فيزيكي( ب  اين  های سرماي آماری فريدمن و با اتكا بر دارايي ها و 

نتيج  رسيدند ک  بين روستاهای مورد مطالع  از نظر برخورداری از دارايي های معيشتي تقاوت معناداری 

و  وجود دارد و سهم دارايي های اجتماعي در مقايس  با ساير دارايي ها بيشتر است ک  نشان از يكپارچگي

 در بين روستاهای مورد مطالع  است.انسجام اجتماعي 

                                                             
1 caldwell 

2 Gillard 
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( در مطالع  ای ب  نام تحليل تاب آوری سكونتگاه های روستايي در برابر 4935) وسپهوندنوری  -

بر زلزل  )مورد مطالع : دهستان شيروان شهرستان بروجرد( نشان دادند ک   تأکيدمخاطرات طبيعي با 

زل  پايين تر از سطح متوسط قرار داشت  و تفاوت وضعيت تاب آوری روستاهای مطالع  شده در برابر زل

معناداری در بين روستاها وجود داشت، نتايج نشان داد ک  در بين ابعاد اقتصادی، اجتماعي، زيرساختي و 

بيشتری در ميزان تاب آوری  تأثيراجتماعي سهم و  سرماي  اجتماعي نواحي روستايي، بعد سرماي 

 ند.سكونتگاه های روستايي ايفا مي ک

معيشتي در  های سرماي ( در تحقيقي تحت عنوان سطح بندی 4931) همكارانقديری معصوم و  -

روستاهای گردشگری کوهستاني مورد مطالع : دهستان باالطالقان شهرستان طالقان با استفاده از مدل 

معيشتي روستاييان ناشي از فعاليت های گردشگری در  های سرماي فولر و...نشان دادند ک  وضعيت 

روستاهای مورد مطالع  مناسب نيست و يكي از روستاها ب  نام گليرد نسبت ب  ساير روستاها وضعيت 

در برنام  ريزی ها برای روستاهای کوهستاني منطق   تواند ميمناسب تری را دارا بوده است و اين موضوع 

موجود در مناطق، ب  حداکثر بهره برداری با حفظ پايداری  های سرماي ريق در نظر گرفت  شود تا از ط

 ابعاد توسع  برسد.

( در مطالع  ای ب  نام چارچوب مفهومي مدل ارزيابي تاب آوری زيرساختي و 4931کاظمي و عندليب ) -

جز سازنده زيرساخت  1کالبدی و زير ساختي مشتمل بر  مؤلف کالبدی شهر در بحران نشان دادند ک  

هاب حياتي، خدمات عمومي، شبك  حمل و نقل و ساختمان و ابني  است ک  هر کدام ابعاد متعددی 

داشت  و شيوه سنجش آنان متفاوت است و بر اساس نتايج مدل و تحليل صورت گرفت  ميزان تاب آوری 

 ت پايين بوده است.زيرساخت ها و کالبد شهر تهران ب  شد

مؤثر  های مؤلف ( در رسال  ای ب  نام تدوين چارچوب مفهومي جهت سنجش 4931کاظمي و عندليب ) -

: نمون  موردی: شهر تهران با تدوين مدل سنجش تاب آوری (بر تاب آوری شهر در برابر بحران )زلزل 

دادند ک  مؤلف  کالبدی و زير  ی آن و با استفاده از روش دلفي نشانها شاخصزيرساختي و کالبدی و 

جز سازنده زيرساخت های حياتي، خدمات عمومي، شبك  حمل و نقل و ساختمان و  1ساختي مشتمل بر 

ابني  است ک  هر کدام ابعاد متعددی داشت  و شيوه سنجش آنان متفاوت است و بر اساس نتايج مدل و 

 شهر تهران ب  شدت پايين بوده است.تحليل صورت گرفت  ميزان تاب آوری زيرساخت ها و کالبد 

با دست  بندی  ی تاب آوری اقتصادیها شاخصتحقيقي تحت عنوان  در( 4931)غياثوند و عبدالشاه  -

ب  اين نتيج  رسيدند  ی سطح ملي و منطق  ایها شاخصی اندازه گيری تاب آوری در دو گروه ها شاخص
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را جذب کرده و  هميشگيک  زماني يک سيستم اجتماعي تاب آور است ک  بتواند مخاطرات موقت يا 

بر اساس  خود را با شرايط ب  سرعت در حال تغيير انطباق دهد، بدون اينك  کارکرد خود را از دست بدهد.

کمتر از  تقريباًو ی محاسب  شده روی اقتصاد ايران پايين ها شاخصاين تحقيق تاب آوری بر اساس تمامي 

 است. 5/1

(، در پژوهشي ب  نام بررسي نقش تاب آوری اجتماعي در موفقيت فرايند 4931پيران و همكاران ) -

دشت  4985بازسازی )مطالع  موردی: جوامع روستايي درب آستان  و باباپشمان پس از زلزل  سال 

 سيالخور، استان لرستان(

ي( ب  اين نتيج  رسيدند ک  در بخش ارزيابي ميزان تاب آوری کيف–با استفاده از روش ترکيبي )کمي 

اجتماعي دو روستا، تاب آوری اجتماعي هر دو در مجموع زياد و عدد نهايي تاب آوری شان نزديک ب  هم 

 ارزيابي گرديده است.

( در تحقيقي تحت عنوان تحليل نقش تنوع معيشتي در تاب 4939رکن الدين افتخاری و همكاران ) -

مناطق در معرض خشكسالي استان  روستادر 42 درآوری خانوارهای روستايي در شرايط خشكسالي 

  تاب اصفهان با استفاده از روابط هم بستگي ب  اين نتيج  رسيدند ک  اتخاذ رويكرد تنوع معيشتي منجر ب

روستاهايي ک  در معرض خشكسالي  در آوری بيشتر خانواده ها در شرايط خشكسالي شده است.

 شديدتری قرار داشتند، اين تنوع معيشتي بيشتر ب  چشم مي خورد.

اقتصادی -( در موضوعي تحت عنوان تبيين ساختارهای اجتماعي4939رمضان زاده لسبويي و بدری ) -

بر سيالب در حوض  های گردشگری چشم  کيل   تأکيدابر باليای طبيعي با تاب آوری جوامع محلي در بر

فرهنگي و شايستگي -اجتماعي ي رسيد ک  بر طبق آن عوامل فردی،هاي يافت تنكابن و کالردشت ب  

جوامع همراه با عوامل زير ساختي در وضعيت مناسبي قرار دارند و عوامل مديريتي و نهادی بيشترين 

 قا و بهبود تاب آوری ساکنين دارد.را در ارت تأثير

بر افزايش تاب آوری  مؤثراولويت بندی عوامل  ( در پژوهشي ب  نام4939) قيداریصادقلو و سجاسي  -

کشاورزان در برابر مخاطرات طبيعي در روستاهای شهرستان ايجرود، از پايين بودن سطح ميانگين عوامل 

چنين برای افزايش تاب آوری توسع  بيم   هم موثر در افزايش تاب آوری کشاورزان منطق  حكايت کردند.

زيابي خسارت و توج  ب  دانش بومي و محصوالت کشاورزی، ايجاد پايش و پيش آگاهي خشكسالي و ار

 ميزان بهره گيری از آن را پيشنهاد داده اند.



02 
 

های  پذيری سكونتگاه ی زيست بررسي رابط  نام ب  پژوهشي در (4939) یداريق سجاسي و صادقلو -

ب   تپ  و پاليزان روستاييان در برابر مخاطرات طبيعي نواحي روستايي دهستان مراوه تاب آوریروستايي بر 

 با ک  دهد مي نشان نيز آوری تاب با پذيری زيست سطح امتيازهای ی مقايس اين نتيج  رسيدند ک  

 .يابد مي ارتقا نيز اجتماعات آوری تاب ميزان روستايي های سكونتگاه بودن پذير زيست افزايش

بر معيشت پايدار روستايي از ديدگاه  مؤثرسازه های  پژوهشي ب  نام( در 4939نوروزی و حياتي ) -

ب  اين نتيج  رسيدند ک  لزوم اتخاذ نگرشي چند بعدی و تمام گرايان  توسط کشاورزان استان کرمانشاه، 

 و کشاورزی ب  منظور ارتقای معيشت پايدار روستايي ضروری است.برنام  ريزان توسع  روستايي 
 

 1-7-3 ها کتاب-

کتاب ک  توسط مديريت بحران شهرداری مشهد  اين (،4934) نمودشهرها را تاب آور  توان ميچگون  -

تهي  شده است برای مديران دولت های محلي، چارچوبي کلي جهت کاهش خطرپذيری فراهم مي آورد و 

ب  شيوه های خوب و ابزاری برای اين منظور اشاره مي کند، اين کتاب ب  پرسش های اساسي پاسخ مي 

و چگون  ا ايجاد تاب آوری در برابر باليا سودمند است؟ چ  استراتژی ها و اقدامات مورد نياز است دهد: چر

 را ب  کار بست؟ ها آنبايد 

ب  کار بستن اصول راهنمای کمپين تاب آور سازی شهرها و اطالعات موجود در اين کتاب، ب  شهرها و 

و اندازه گيری  ها شاخص  اطالعات، توسع  دولت های محلي در ب  اشتراک گذاشتن آموزش، دسترسي ب

چنين استراتژی بين المللي سازمان ملل متحد  هم عملكرد و حرکت در مسير پيشرفت کمک خواهد کرد.

 برای کاهش خطرپذيری باليا و تاب آوری قوی، در اين کتاب مورد تحليل قرار گرفت  است.

هوم و مباني تاب آوری و اقتصاد مقاومتي در کتابي تحت عنوان تببين مف در( 4939جاني و ازوجي ) -

طراحي برنام  ششم توسع ، با مورد تحليل قرار دادن اقتصاد ايران از منظر مفاهيم آسيب پذيری ب  اين 

نتيج  رسيدند ک  برای کاهش آسيب پذيری از يک طرف و پيمودن مسير توسع  کشور از سوی ديگر، 

سياست های اقتصادی و اجتماعي اتخاذ گردد ک  اين موضوع در  الزم است رويكرد جديدی در برنام  ها و

 قالب ادبيات اقتصاد مقاومتي قابل تبيين است.

بر جنب   تأکيد( در کتابي ب  نام تفكر تاب آوری در برنام  ريزی شهری، با 4935خوارزمي و ندايي ) -

های اجتماعي و نمون  پژوهي، در گام نخست ب  چگونگي ايجاد تفكر تاب آوری در برنام  ريزی شهری 

راهكارهای مختلف جهت تاب آور نمودن جوامع  ارائ پرداختند و سپس با پرداختن ب  تجارب مختلف ب  

 شهری پرداخت  اند.
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ها نامه پایان و ها رسا ه -1-7-4  

رسال  ای ب  نام، طراحي الگوی تاب آوری معيشتي مناطق روستايي در شرايط ( در 4939موسوی ) -

خشكسالي، مطالع  موردی فعاليت های کشاورزی در روستاهای استان اصفهان، بر پاي  الگوی نظری 

تلفيقي از چارچوب های نظری مطرح در زمين  تاب آوری، با استفاده از روش های همبستگي نشان دادند 

بر  همچنين ن در روستاهايي ک  کمتر در معرض خشكسالي هستند تاب آوری کمتری دارند.ک  روستاييا

نشان دادند ک  مناسب ترين راهبرد تقويت تاب آوری در شرايط جامع  آماری  مبنای نتايج ب  دست آمده،

 مورد بررسي، تنوع بخشي ب  منابع درآمدی خانوارهای روستايي است.

سازی انساني و اجتماعي  های مرتعداری بر ظرفيت  اثرات طرح  نام ب  ای نام  پايان در (4932 ) کريمي -

 بر مراتع از برداری بهره مديريت در دولت سياستب   معيشت خانوارهای روستايي در شهرستان ماهنشان

 توج  و اند کرده تأکيد مرتعداری های طرح اجرای و تهي  ريزی، برنام  و طبيعي منابع جامع مطالعات

 .اند دانست  ضروری رام  طبيعي منابع های طرح اجرای و تدوين در بردار بهره خانوارهای معيشت ب 

 استفاده با کار صيفي و سبزی کشاورزان پذيری آسيب تحليل نام ب  ای نام  پايان در (4931) ودادی -

 سنجش با همدان، اسدآباد های شهرستان در موردی مطالع  پايدار، روستايي های معيشت چارچوب از

 های سرماي  ک  رسند مي نتيج  اين ب  اجتماعي و انساني طبيعي، اقتصادی، مالي، های سرماي 

 از ها آن آوری( )تاب ماندن امان در برای بايد و بوده بيشتر ها سرماي  يگرد از کشاورزان اجتماعي

 ظرفيت انطباقي و تنوع معيشتي توج  شود. ب  بايد ها آسيب

 ابعاد مجزا صورت ب  پژوهش اين ک  است اين در پيشين، مطالعات با حاضر پژوهش تمايز وج  واقع در

 مي قرار ارزيابي مورد روستايي آوری تاب جديد پاردايم با ارتباط در را معيشتي های سرماي  پنجگان 

 دهد.


 تحایق کاربردهای -1-8

 :های زير قرار بگيرد در اختيار نهادها و ارگان تواند مينتايج اين تحقيق 

 ؛محدوده مورد مطالع  سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان -

 ؛محدوده مورد مطالع فرمانداری و بخشداری  -

 ؛مراکز پژوهشي مرتبط با خشكسالي در استان -

  

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/678238
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/678238
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/678238
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 پژوهش روش -1-6

در اين پژوهش بر موضوع تاب آوری روستاييان در شرايط خشكسالي در چارچوب تحليلي معيشت 

و فرضي  های تحقيق و ماهيت آن روش تحقيق ب  صورت کمي و  سؤالتوج  ب   با پايدار توج  مي شود.

از  پيمايشي است. جهت جمع آوری داده ها از دو روش اسنادی و کتابخان  ای و ميداني استفاده شد.

استفاده مي کنيم و از روابط  ها آنروش توصيفي نيز جهت بررسي متغيرهای مورد بررسي و ميزان اثر 

مورد نظر استفاده مي کنيم هم چنين اين های برای آزمون فرضي   spssاری همبستگي در محيط نرم افز

 .باشد ميتحقيق از نظر هدف جز تحقيقات کاربردی 
 

 پژوهش های محدودیت -1-11

 ؛ضعف منابع و مطالعات صورت گرفت  درباره موضوع تحقيق در محدوده مورد مطالع  -

 ؛ضعف منابع مالي جهت انجام پژوهش -

 ؛همكاری ارگان ها و نهادی های ذی ربط در زمين  گردآوری داده های پژوهشضعف -
 

 پژوهش کلیدی مفاهیم و واژگان -1-11

 -معیشتی های سرمایه 

معيشتي در روستاها  های سرماي دست يابي ب  معيشت پايدار روستايي، بدون توج  ب  دارايي ها و 

رويكرد معيشت پايدار بر اين فرض بنا  (.438:4935)سجاسي قيداری و همكاران، باشد ميامكان پذير ن

، ها آنافراد فقير برای شناخت انتخاب های ممكن پيش روی  های سرماي شده است ک  شناخت وضعيت 

، نتايجي ک  خواستار هستند و بستر آسيب پذيری گيرند ميک  برای امرار معاش در اختيار  هايي استراتژی

نياز ب   مردم اساسي از معيشت قشر فقير هستند. ءها جز دارايي در آن فعاليت مي کنند اساسي است.ک  

 (.34:4934جمع  پور و کيومرث،) برسندتا ب  اهداف تعريف شده شان متفاوت دارند  های سرماي اين 

امكان در مرکز چارچوب معيشت پايدار، منابع و دارايي های معيشتي است ک  در صورت وجود، 

شامل منابع طبيعي، فن آوری،  تواند ميمنابع  اين دسترسي و ب  کار گيری آن برای مردم فراهم است.

مهارت ها، دانش، ظرفيت ها، سالمتي، دسترسي ب  آموزش، منابع وام، شبك  ها و حمايت های اجتماعي 

ری است ک  شامل روند زمين  های آسيب پذي تأثيردسترسي ب  اين دارايي ها بشدت تحت  ميزان باشد.

شوک ها )باليای طبيعي، تغييرات آب و هوايي )خشكسالي( جنگ  (ها )اقتصادی، سياسي، فن آوری
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 (.51:4939موسوی و افتخاری، ) استو عوامل فصلي )قيمت ها، توليد، فرصت های اشتغال (  (داخلي و...

 ي و اجتماعي مي شود:طبيعي، فيزيكي، مالي، انسان های سرماي معيشتي شامل  های سرماي 

توسط مردم برای رسيدن ب  اهداف  تواند ميطبيعي ب  منابع طبيعي اشاره دارد ک   های سرماي  -4

 ب  کار گرفت  شود. ب  عنوان مثال زمين، آب و جنگل منابع طبيعي محسوب مي شوند. ها آنمعيشتي 

های آب رساني و ابزارها و کاالهای سرماي  ی فيزيكي ب  زيرساخت های اساسي مانند جاده و کانال -2

توليدی و سرماي  ای )مانند ماشين های از قبيل تراکتور( ک  برای پشتيباني از معيشت مورد نياز است، 

 اشاره مي کند.

سرماي  مالي )اقتصادی( ب  منابع مالي )مانند پول نقد، حساب های بانكي، دارايي های جاری، حقوق -9

کمک ها و وجوه ارسالي مالي( ک  برای حفظ معيشت حاضر يا بهتر کردن بازنشستگي و مقرری ها و 

دارايي ها ممكن است مهم ترين و در دسترس  اين معيشت افراد در دسترس هستند، اطالق مي شود.

 ترين دارايي برای اقشار فقير باشد.

دنبال کردن سرماي  ی انساني ب  مهارت ها، بهداشت مناسب و توانايي کارکردن ک  در مجموع -1

استراتژی ها و فعاليت های معيشتي مختلف و دستيابي ب  اهداف معيشتي را برای افراد ممكن مي سازد، 

 اشاره دارد.

ی  سرماي  سرماي  ی اجتماعي يكي از مباحث بحث برانگيز بوده و دارای تعاريف متعددی است.-5

، تعريف گيرند ميکمک  ها آنت خود از اجتماعي ب  عنوان منابع اجتماعي ک  افراد برای کمک ب  معيش

شبك  های اجتماعي، عضويت در گروه ها و روابط متقابل و حس  اين نوع پشتيباني، معموالً شده است.

 .(1:4931قديری معصوم و همكاران، ) گيرداعتماد را در بر مي 

 مخاطرات طبیعی 

در طول حيات خود در معرض حوادثي است ک  در پاره ای از اوقات خسارت های جاني و  دائماًانسان 

همواره بر آن بوده است تا ک  راهكارهايي برای مقابل  با اين  او مالي جبران ناپذيری بر او وارد کرده است.

کشورهای در  در ويژه ب سال  مخاطرات طبيعي خسارتهای گسترده ای را  هم  حوادث ويرانگر بيافريند.

و شواهد موجود نيز حكايت از افزايش مدام هم  انواع بحران های طبيعي از  حال توسع  باعث مي شوند

 (.9:4988نظر شدت و فراواني دارند )افتخاری و همكاران، 

آينده ن  تنها کاهش نخواهد يافت بلك  ابعاد آن  ای سال پتانسيل تخريبي مخاطرات طبيعي در 

 ها آنتجربيات کشورهای در حال توسع  در اين زمين  از آسيب پذيری بيشتر  واهد شد.گسترده تر نيز خ



06 
 

يعي در طول قرن بيستم با طب مخاطره 44در برابر مخاطرات طبيعي حكايت دارد ب  طوری ک  وقوع 

ميليارد دالر بر جای نهاده ک   194نفر و خسارتي در حدود  41152114تلفات انساني  و 41183فراواني 

 (.444:4983)پورطاهری و همكاران، در کشورهای در حال توسع  بوده است ها آنبيشتر 

 

 مخاطرات طبیعی تعاریف :1-1 جدول

 منبع مخاطرات طبيعي

صورت رخداد  مخاطرات طبيعي يک منبع يا پديده طبيعي ک  ممكن است در

باعث ايجاد اختالل در روال طبيعي امور جامع  آسيب ديده شود و مانع از ايفای 

 نقش مناسب جامع  برای کنارآمدن با اثرات ناشي از آن مي شود.

(UN/ISDR,2002:4) 

مخاطرات طبيعي بايستي ب  عنوان تعامل بين اجتماع  ک چاپمن معتقد است 

انساني با سطح مشخصي از آسيب پذيری يک يا چند پديده مفرط طبيعي ک  

 جغرافيايي، بيولوژيكي و يا اتمسفری داشت  باشد تعريف شود. منشأممكن است 

(Chapman,199:3) 

 ,UN/ISDR,2002:4  Chapman,199:3منبع: 

 

 تاب آوری 

با يک تعريف بيان شود، ب  عنوان شيوه تفكر  ب  جای اينك  تنها ب  عنوان يک مفهوم آوری تابامروزه 

های پژوهشي در زمين  ترين سرفصلاز مهم تاب آوریهمچنين  (.Folke, 2006:24) استشناخت  شده 

سيستم تاب آوری عبارتست از مقدار آشفتگي ک  يک » (.Perrings, 2006:213) استدستيابي ب  پايداری 

بتواند جذب کند و همچنان در همان حوزه و وضعيت قبلي باقي بماند، مقدار توانايي سيستم در 

خودسازماندهي )در مقابل فقدان سازماندهي يا سازماندهي تحت جبر نيروهای بيروني( و ميزان توانايي 

برخي  2-4در جدول . (Carpenter et al, 2001:6) «سيستم در ايجاد و افزايش ظرفيت يادگيری و سازگاری

 از تعاريف تاب آوری آمده است.

 تاب آوریبرکی از تعاریف  :2-1جدول

Timmerman, 1981 
ظرفيت يک سيستم يا بخشي از آن برای جذب و بازيابي پس از وقوع  تاب آوری

 است. انگيز مخاطرهای حادث 

Mileti 1999 جامع  قادر ب  تحمل سوانح طبيعي شديد است بدون  ب  اين معناست ک  تاب آوری
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ها، توقف در توليد و يا کاهش کيفيت زندگي شود آنك  دچار خسارات عمده، آسيب

 و بدون دريافت کمک زياد از بيرون جامع .

Adger, 2000 
ها و جوامع برای انطباق با فشارهای خارجي و تخريبهايي است ک  در قدرت گروه

 آيد.جتماعي، سياسي و... بوجود مينتيج  تغييرات ا

Buckle et al, 2000 

-پذير ميها ک  موجب کاهش آسيبها، و زير ساختکيفيت مردم، جوامع، آژانس

شود. ن  تنها فقدان آسيب پذيری بلك  ظرفيت جلوگيری و کاهش خسارات و 

در جامع  تا  آل ايدهها، نگهداری شرايط بعدی، د صورت بروز آسيب وهل سپس، در 

 اتتأثيرحد ممكن، و سپس ر وهل  سوم بازيابي از 

Paton et al, 2000 

آگاهان  منابع، و رشد است، توانايي  تأمينروند فعالي از خود اصالحي،  تاب آوری

برای ايجاد ساختارهای روانشناسان  تا سطحي فراتر از توانايي فردی مورد انتظار و 

 تجربيات گذشت .

Pelling 2003 توانايي بک عامل اجتماعي برای مقابل  با يا انطباق با تنش های مخاطره آميز 

 (911:1363منبع: )رضایی و همکاران،

 

تاب ، با توج  ب  موضوع پژوهش اين است ک  يک روستا زماني دارای تاب آوریحال تعريف ما از 

داشت  و در صورت ديدن صدم ، توانايي باشد، ک  ابتدا توانايي مقابل  با مخاطره خشكسالي را مي آوری

 بازگشت سريع ب  حالت قبل از وقوع بحران و رسيدن ب  حالت تعادل را داشت  باشد.

 کشکسا ی 

بسياری ب  اشتباه آن را واقع  ای تصادفي و نادر  گرچ  خشكسالي حالتي عادی و مستمرازاقليم است.

مشخصات آن از يک منطق  ب   گرچ  پديده تقريباً درتمامي مناطق اقليمي رخ مي دهد. اين مي پندارند.

چرا ک   ،كي تفاوت دارداختاللي موقتي است و با خش خشكسالي منطق  ی ديگر کامالً تفاوت مي کند.

 خشكسالي صرفاً ب  مناطقي با بارندگي اندک محدود است و حالتي دايمي از اقليم محسوب مي شوند.

شده اند، ليكن  ارائ تعاريف متفاوتي برای اين پديده  گرچ  جز باليای طبيعي نامحسوس است. كساليخش

 کمبود، اين ک فصل يا بيشتر است.در کل حاصل کمبود بارش طي يک دوره ممتد زماني، معموالً ي

لي بايد خشكسا نقصان آب برای برخي فعاليت ها، گروه ها و يا يک بخش زيست محيطي را در پي دارد.

 در رابط  با برخي شرايط متوسط دراز مدت، از موازن  بين بارش، تبخير و تعرق در نظر گرفت  شود.
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ها در حالت کلي س  نوع هستند: خشكسالي هواشناسي، خشكسالي هيدرولوژيكي و  خشكسالي

ي است هواشناسي يا آب و هوايي، اساساً خشكي ناشي از کمبود بارندگ خشكسالي خشكسالي کشاورزی.

 .(45:4931)رحماني و نقوی، ک  در صورت تداوم، خشكسالي هيدرولوژيكي و کشاورزی را در پي دارد
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