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چکیده 
هاي سازگاري با اثرات برنامهیابیو ارزيزریبرنامهدر فرایندهاي اساسیاریاز معیکی،آوري در برابر مخاطرات محیطیتابيهاشاخص

مناسب و يهاشاخصیو اعتبار سنجگزینی شناسایی، بهدر صدد است به پیش رو مقاله . آیدیبشمار مییدر مناطق روستامخاطرات طبیعی 
آوري،تابدر مطالعات و محققان بتوانندزانریتا برنامه،بپردازدیی در شرایط خشکسالی و کم آبیدر مناطق روستاآوريتابشده يسازیبوم

یلیتحل-یفیاز نوع توصقیروش تحق.نمایند، استفاده ه استدیکارشناسان و خبرگان رسو توافقدتأییبهکهها،شاخصنیاز اخشکسالی و بحران آب
قیاستخراج و از طرينظراتیاز ادبهاي مختلفیخصشامعیارها وپژوهش در این .باشدمیخبرگان و متخصصانسطحدرنامهبا استفاده از پرسش

دییتأشاخص مناسب مورد 25در این پژوهش .قرار گرفتمتخصص موضوعیخبرگان و کارشناساننفر از 35داوري تعداد معرضدرنامهپرسش
ییهاتوان به شاخصیاجماع منیشتریبيمناسب و دارايهاشاخصاز.متخصصان، کارشناسان امور اجرایی و خبرگان محلی معرفی گردیده است

زانیم،يبه انواع منابع آب کشاورزی، دسترساز روستامهاجرت احتمال، روستایعیمنابع طبکاهشایروند رشد و ، خانواریشتیتنوع معزانیهمچون؛ م
کسب و يهاتیفعاليدورنماوپس انداز خانوارتوانتوسعه کشاورزي، ،يو خدمات اضطرارمهیپوشش بتی، وضع)تیمالک(کشاورزي یسطوح اراض

آوري روستایی، ایجاد ي ارزیابی تابهاشاخصتواند آغازي براي تدوین مدل ملی نتایج این تحقیق می. اشاره نمودندهیروستا در آيرکشاورزیکار غ
در راستاي رسیدن به توسعه پایدار و همچنین کاهش اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی در آنهاآوري و کمی نمودن ي تابهاشاخصبانک اطالعات 

. مناطق روستایی کشور باشد

.رودآوري روستایی، خشکسالی، حبلهاعتبارسنجی، تاب:هاي کلیدياژهو

مقدمه
کلمهالتینریشهاز)Resiliense(آوريواژه تاب

»Resilio«شدهگرفته»عقببهبرگشت«معنايبه)Kelin

et al., ریشه در علم فیزیک و ریاضی آن مفهومو )2003
سیستمبراي توصیف توانایی یک ماده یا این مفهوم.دارد
حرکتیاجابجاییازپستعادلحالتبهبازگشتبراي
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Loen(رودمیکاربه et al., درآوريتابهمچنین). 2003
تغییر، سریع،بهبودبازیابی،توانایی،معنايبهلغات،فرهنگ

وفنريخاصیتنیزوکشسانیوپذیريانعطافشناوري،
مفهومکاربست زمانیلحاظبه. استشدهترجمهارتجاعی

کارشروعبا1970دههازدر علوم مختلفآوريتاب
قرارارزیابیوبررسیموردروزافزونیطوربه"هولینگ"

,Holing(استگرفته هاي علمی بررسیازجمله).1973
,Timmerman(بهتوانمیآوري انجام شده در حوزه تاب

تغییراتویژهبهبلندمدتهايپدیدهمدیریتزمینهدر) 1981
,Adger(اقلیمی اجتماعی،هاينظامحوزه در) 2006

)Carpenter, محیطی،وانسانیهاينظامدر) 2001
)Berkes, اکولوژیک،واجتماعیهاينظامدر)2003
)Bruneau et al., کوتاهمخاطراتمدیریتدر)2003

,Davisمدت، سیاسی،اجتماعی،هاينظامزمینه در)(2006
ازبسیاريدرآوريتابامروزه.دکراشاره... واقتصادي

علومتااکولوژيازوسیعیدامنهدروعلمیهايحوزه
و مهماصطالحیکبهاقتصادوروانشناسیاجتماعی،
تعریفازاجماعیهیچاما تاکنون،استشدهتبدیلکاربردي

باشد،علمیهايرشتهتمامیقبولموردکهآوريتابدقیق
ها،اکوسیستمهمانندبایدآورتابهجامع.نداردوجود

راتغییراتباسازگاريواختالالتبرابردرمقاومتتوانایی
,Adger(باشدداشتهدارد،نیازآنبهکههنگامی 2000( .

اجتماعِیاجامعهسیستم،هبالقوظرفیتعنوانبهآوريتاب
تغییراتبرابردرسازگاريبراي،مخاطراتمعرضدر
ساختاروعملکردازمناسبیسطحبهرسیدنمنظوربه

,UN(شودمیشناخته 2004(.Foleyهمکاران و)2005 (
تغییر،هايآستانهرا شاملآورتابجوامعاصلیهايیویژگ

پسبهبودیاکنارآمدنمقاومت،ظرفیتدوبارهدهیسازمان
بیانآنباتطبیقویادگیريبرايواردشدهتنشوشوكاز

در نگرش به مخاطرات ريیچشمگراتییامروزه، تغ.اندکرده
غالب از تمرکز صرف بر دگاهیکه دطوريبه،شودیمدهید

در "آوريتاب"شیبه سمت افزا"ريیپذبیآس"کاهش
نگرش، نیبر اساس ا. کرده استدایپرییبرابر مخاطرات تغ

تیو تقوجادیبه دنبال ادیکاهش مخاطرات باهاي برنامه

و زيیربرنامهرهیآور بوده و در زنججوامع تابهايیژگیو
.توجه کنندزیآوري نمخاطرات به مفهوم تابتیریمد

آوري یکی از مهمترین عوامل تحقق پایداري استتاب
)Cutter et al., 2008a(.بودن ایپولیآوري به دلتاب

نگري است و ندهیآیبرابر مخاطرات، نوعواکنش جامعه در
با ییارویبراي رویاستیهاي سنشیبه بسط و گسترش گز

صورت، نیدر ا. کندیمکمک زینرییو تغتیعدم قطع
جادیبه امنجر تواند یآوري در برابر مخاطرات متابشیافزا
.جامعه شودداریپاشتیمعوسازگاري تیظرفشیافزا

کمبود آب و اثرات آن بر ،یدر حال حاضر خشکسال
يهایاز نگرانیکیيو توسعه اقتصاديکشاورزداتیتول

و یمیاقلراتییبروز تغ.شودیمحسوب میعمده جهان
به ینیزمریو منابع آب زیآب سطحانیجرآن برراتیثأت

کهدهموجب شینامناسب منابع آبتیریهمراه مد
و بدون ابدیشیافزاراتییتغنیجوامع از ايریپذبیآس

هر چه شیموجب افزازینیآبيهابحراندیشک تشد
Wilhite,1993( .Sharafi(دیخواهد گرديریپذبیآسشتریب

هاي وارده بر آسیبنشان دادند که)Zarafshani)2011و
اي ههاي دوریجوامع روستایی و پیامدهاي وقوع خشکسال

این مخاطره و آوري در برابر بخود بیانگر عدم آمادگی و تا
هاي مدیریت پیامدهاي آن و همچنین ناکارآمدي سیستم

یرو نخستین گام براي مقابله با خشکسالاز این.بحران است
و تعدیل تبعات آن، شناخت و درك عمیق تبعات آن و درك 

پذیري و مقاومت افراد براي ارتقاي آستانه تحمل آسیبدابعا
کشورهاي در حال پذیري آنان است که در اغلبو انعطاف

بعد از البته اغلب. توسعه ازجمله ایران مغفول مانده است
يمتفاوتی از سويها، واکنشیوقوع هر بحران خشکسال

يهابیآسزانیویژه کشاورزان مشاهده شده و مهروستائیان ب
زانیو میو اجتماعیطیمح،يوارده به لحاظ اقتصاد

به طرق یمقاومت روستائیان در برابر مخاطره خشکسال
ريآوشناخت میزان تاببنابراین . شودیمانیگوناگون نما

عنوان اقدامی مهم در هاي انسانی درگیر بهجمعیت و گروه
. راستاي پیشگیري از گسترش این مخاطره است

Kalantari)2013 (آماريبیانشاخصمعتقد است
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درراهادهیپدو ارزیابیمقایسهامکانکههستندهادهیپد
ابزاري هاشاخص. کندیمفراهم مختلفيهامکانوهازمان

سطح زندگی و رفاه نسبی جامعه براي ارزیابی و مقایسه
ي در ریگمیتصمو رهنمودهایی اساسی براي ندیآیمشمار ب

ءو ارتقايریگاندازهشرایط گوناگون عرضه کرده و به 
. کنندیمپیشرفت براي دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک 

، شناخت کمی و دقیق هاشاخصبنابراین هدف از تنظیم 
شرایط موجود در یک مقطع زمانی و تصویر روندها و 

موردنظردر جامعه هاسالیی است که در طی هایدگرگون
اي از عنوان مجموعههبتوانندیها مصشاخ.شودانجام می

ها و استیسها،برنامهییعمل کنند که کاراهیاولطیشرا
آوري خاص براي بهبود تابیرا که به شکلیمداخالت

و یابیارز. کنندريیگاند، اندازهشدهیمخاطرات طراح
شود، یآوري جامعه مبه تابمنجر که هیاولطیسنجش شرا

در آثار میعوامل سهريیگبلکه اندازه،ستایاتینه تنها ح
جامعه در زمان واکنش و تینامطلوب و کاهش ظرف

به همان زیبعد از مخاطرات نهیبازگشت جامعه به حالت اول
Cutter(داردتیاندازه اهم et al., 2008b.(

و ها لفهؤمبه ابعاد یلفها و مطالعات مختدر بررسی
میان از.)1جدول(آوري اشاره شده استهاي تابشاخص

پذیري روستائیان و کشاورزان در مقابل عوامل کاهش آسیب
فاکتورهاي دسترسی به تسهیالت بانکی ،مخاطره خشکسالی

، بیمه و میزان درآمدهاي غیرکشاورزي، میزان اراضی
، میزان سرمایه را از عمده فاکتورهاي اقتصادي و محصوالت

اي فاکتورهایی مانند وابستگی به دولت، همکاري بین اعض
ها، اعتقادات مذهبی و عضویت در تعاونی و شرکتتعاونی،

فاکتورهاي اجتماعی بر از میانآن مانندمنزلت اجتماعی و 
در کنار . بوده استثر ؤمپذیري مورد بررسی کاهش آسیب

تکنولوژي و فناوري اطالعات ثیرات أتاین عوامل نباید از 
ایجاد بر کاهش اثرات خشکسالی و مؤثر رمی عنوان اهبه

.غافل ماندآوريتاب

آوري از دیدگاه برخی پژوهشگرانهاي تابو شاخصها مؤلفه-1جدول 
نویسنده/ محققآوريهاي تابو شاخصها مؤلفهابعاد، 

Harold Foster (1997)یستیزطیو محياقتصاد؛یاجتماع؛یزمان سنج؛یاتیعمل؛يکالبد؛یکليهاستمیس

( زیرساختیوضعیت؛)زندگیشرایطهايانتخابشبکه،ها،مهارتجنسیت،سن،درآمد،سالمت،(شخصیهايویژگی
شرایط؛)ابداعاتاستخدام؛سطوحنزول،ورشد)هاگرایشواقتصاديشرایط،)اطمینانقابلیتدسترسی،پوشش،
تنوع،پایداري،(زیستیمحیطشرایط؛)جنسیتیتعادلمهاجرت،سنی،ساختار(هاگرایشوشناسیجمعیت
)هواوآبتوپوگرافی،دوري،(جغرافیایی؛خصوصیات)آلودگی

EMA (2001)

طبقات،اقلیم،نژاديقومی،خصوصیاتهمچونعواملیازمتاثرخشکسالیمخاطرهبرابردرانعطافوآوريتابمیزان
Bartonاستقدرتومنابعازبرخورداريمیزانوسن،جنسیت،اجتماعی et al., 2001

Bruneauاقتصاديواجتماعیسازمانی؛؛)فنی(تکنیکی et al., 2003

ریزيبرنامهمشارکتی؛ریسکارزیابیجامعه؛دركوتفاهمایجادجامعه؛انتخاب: محورجامعهریسکمدیریتفرآیند
وارزشیابیجامعه؛مدیریتطریقازاجرامحلی؛ریسکمدیریتسازمانآموزشوایجادمشارکتی؛ریسکمدیریت

مشارکتیپایش

Asian Disaster Preparedness
Center
(2004)

، پذیريانعطافاستحکام؛وپایدارينگر؛هاپذیريآسیبجامعرویکردنگر؛مخاطراتجامعرویکردفرهنگی؛هاينگرش
Henestra (2004)تطبیقیظرفیتگسترشبازسازي؛ظرفیتارتقاي

انسانیسرمایه،)هاگذاريسرمایهاندازها،پسدرآمد،(اقتصاديسرمایه؛) هاشبکههنجارها،اعتماد،( اجتماعیسرمایه
Mayunga (2007)سرمایه؛) صنعت/مشاغلعمومی،تأسیساتمسکن،(فیزیکیسرمایه؛) اطالعات/دانشها،مهارتسالمت،تحصیالت؛(
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نویسنده/ محققآوريهاي تابو شاخصها مؤلفهابعاد، 
)اکوسیستمآب،وزمینمنابع،(طبیعی
خانواده؛ساختارتحصیالت؛استخدام؛جنسیت؛اجتماعی؛-اقتصاديوضعیتسن؛قومیت؛ونژاد( اجتماعیپذیريآسیب

صنعتی؛وتجاريمسکونی؛(هازیرساختومصنوعمحیط؛)خاصنیازهايمسکن؛اشتغال؛خدمات؛بهدسترسی
مخاطراتکاهشوریزيبرنامهها؛مواجههوطبیعیهايسیستم؛)یادبودهاترابري؛زیرساختحیاتی؛هايشریان

جامع؛برنامهپذیري؛آسیبارزیابیومخاطراتکاهشهايبرنامهساختمانی؛استانداردهايوکدهامقابله؛هايبرنامه(
)...وبازسازيبرنامهمتقابل؛ارتباطاتخدمات؛استمراربرنامه

Cutter et al., (2008a)

ساختارهايزیستی؛محیطتنوعنفوذ؛غیرقابلسطحدرصدفرسایش؛نرختلفات؛میزانوهاتاالبسطح(اکولوژیکی
جامعه؛هايارزشهمبستگیاجتماعی؛هايدنهاواجتماعیهايشبکهشناسی؛جمعیت(اجتماعی؛)سواحلازحفاظت
کاهشهايبرنامهمشارکت؛)نهاديشهريمالیمنابعثروت؛تولیدها؛داراییارزشاشتغال؛(اقتصادي؛)اعتقاديسازمان

برنامهمتقابل؛ارتباطاتمقابله؛هايبرنامهبندي؛منطقهوسازيساختماناستانداردهاياضطراري؛خدماتمخاطرات؛
مسکونی؛هايخانهمالکیتوسننقل؛وحملشبکهحیاتی؛هايشریانوهازیرساخت(زیرساختی؛خدماتاستمرار
روانی؛شناسیآسیبعلماي؛مشاورهخدماتریسک؛ومحلیدرك(جامعهشایستگیتجاري؛کزمراوهاکارخانه
)زندگیکیفیترفاه؛وسالمت

Cutter et al., (2008b)

دولتشهري؛اجتماعفیزیکی؛زیرساختاقتصادي؛اکولوژیکی؛
Longstaff)ارتباطبرقراريقابلیتمبتکرانه؛یادگیريسازمانی؛حافظهتنوع؛مازاد؛اجرا؛: ویژگیها( et al., 2011

محیطشرایطمخابرات؛بیمه؛پوششانرژي؛جمعیت؛رشداضطراري؛شرایطبرنامهداشتنآب؛منابعبهدسترسیدرآمد؛
شهري؛ریزيبرنامهسالمت؛اشتغال؛جنسیت؛تحصیالت؛سن؛ایمنی؛کدهايواستانداردهامسکن؛شرایطزیستی؛
ریسکارزیابیآموزش؛جامعه؛درگیري

Normandin, 2011

هايبرنامهمخاطرات؛بیمهاراضی؛کاربريمقابله؛هايبرنامهخدمات؛استمراربرنامهبازسازي؛برنامه(مخاطراتکاهش
هايشریان(زیرساختی)اهزیرساختازحفاظتبرنامهکدها؛واستانداردهاپذیري؛آسیبارزیابیومخاطراتکاهش
آثارمسکونی؛واحدهايصنعتی؛وتجاريواحدهاي(ايسازه؛)عمومیبناهايمهم؛وحساسحیاتی،مراکزحیاتی؛

محیطی؛خصوصیاتزیستپایداريمحیطی؛زیستتنوعها؛آلودگیمخاطرات؛(زیستیمحیط)اخطرزتأسیساتباستانی؛
اجتماعی؛خصوصیاتثباتجامعه؛فرایندهاياعتقادات؛وباورهافردي؛خصوصیات(اجتماعی-فرهنگی؛)جغرافیایی
استخدامی؛اقتصادي؛وضعیتسالمت(اقتصادي؛)اجتماعیهايگرایشخانوادگی؛ساختارمردم؛مشارکتمیزاناجتماعی؛

)  اسکاندرآمد؛سطحاقتصادي؛ثباتاقتصادي؛رشدخدمات؛بهدسترسیاشتغال؛اقتصادي؛تنوع

Behtash et al., (2013)

نظیراقتصاديفاکتورهايخشکسالیمخاطرهمقابلدرکشاورزانوروستائیانپذیريآسیبکاهشعواملمیاندر
عمدهازراسرمایهمیزان،محصوالتبیمهاراضی،میزانغیرکشاورزي،درآمدهايمیزانوبانکیتسهیالتبهدسترسی

ها،شرکتوتعاونیدر،عضویتتعاونیاعضايبینهمکاريدولت،بهوابستگیمانندفاکتورهاییواقتصاديفاکتورهاي
بررسیموردپذیريآسیبکاهشبرموثراجتماعیفاکتورهايعنوانبهراآننظائرواجتماعیمنزلتومذهبیاعتقادات

اثراتکاهشبرموثراهرمیعنوانبهاطالعاتفناوريوتکنولوژيتاثیراتازنبایدعواملاینکناردر. انددادهقرار
.ماندغافلآوريتابایجادوخشکسالی

هایی که این پژوهش در صدد یافتن پاسخ براي پرسش
:آنهاست، عبارتند از

مربوط هاي موضوعیحوزهمطابق نظرات پژوهشگران

، محلیو همچنین خبرگانآوريبه توسعه روستایی و تاب
آوري روستایی در تابهاي ارزیابی شاخصاعتبار هریک از
چگونه است؟برابر خشکسالی



4885شماره 24مرتع و بیابان ایران جلد فصلنامه تحقیقات 

ها براي ارزیابی در مجموع، معتبرترین شاخص
کدامند؟آوري روستایی در برابر خشکسالی تاب

هاروشمواد و 
آوري روستایی در سنجش تابارتباط بابررسی در این 

.استانجام شدهرودبرابر خشکسالی در حوضه آبخیز حبله
جزء یاسیساتمیرود از نظر تقسحبلهزیآبخهحوض
و روزکوهیباشد و شهرستان فیتهران و سمنان مهاياستان

ییهااز شهرستان دماوند را در استان تهران و قسمتیقسمت
در استان سمنان پوشش را یوانکیاز شهرستان گرمسار و ا

ات51°39'52"نیبییایجغرافتیحوزه از نظر موقع.دهدیم
عرض35°57'31"تا34°26'54"وشرقیطول8°53'46"

هکتار 1266153قرارگرفته است و مساحت کل آن یلشما
دهستان، 17بخش و 9شهرستان، 6رود ه حبلهضحو. است
.)1شکل (گیردشهر را دربرمی7آبادي و 643

رودموقعیت حوضه آبخیز حبله-1شکل

- ي توصیفیهاروشمبتنی بر ،روش انجام پژوهش
) ی از خبرگان و پژوهشگراننظرسنج(تحلیلی و پیمایشی 

متشکل وه مرجعگریکنخست با تشکیلدر گام.باشدیم
ي هامصاحبهمحلی کارشناسان واز متخصصان، نخبگان 

آوري تابي ارزیابی هاشاخصاکتشافی در ارتباط با 
گانه 6ابعاد ابتدا .شدانجامحوضه مورد مطالعهدر روستایی

متناظر با هریک از ابعادهاي مؤلفهآوري و مفهوم تاب
يهاها و چارچوببا مدلسهیاستخراج و براساس مقا

نامتخصصاز ینظرخواهزیو نایمستند دنو شده مطالعه
ي هامصاحبهسپس با توجه به نتایج حاصل از .دیگرددقیق

ي از اموعهمجنظري و مرور منابع،ادبیات،اکتشافی
آوري روستایی در برابر تابي مرتبط با هاشاخص

که کاربرد بیشتري دارند و از حداکثر مخاطرات طبیعی
برخوردارند مشخص لعهامطموردو کاربرد در منطقهتناسب
تریاتیعملي هاشاخصدستیابی به منظوربهتینهادر. شدند

ي متناسب با هاشاخصدن کرو محدودتر و نیز عملیاتی 
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...هاي تدوین و اعتبارسنجی شاخص886

ي نهایی مورد هاشاخص، موردمطالعهموضوع و محدوده 
نفر از متخصصان و کارشناسان حوزه 35ارزیابی و قضاوت 

انآنو نخبگان قرار گرفت و از زداییبیابانتوسعه روستایی،
وهاشاخصخواسته شد که اول ضریب اهمیت هریک از 

آن یی که ممکن است در این پژوهش به هاشاخصدوم 
یی که با هاشاخص، تیدرنهابیان و باشداشاره نشده

ی داشته را انپوشهمیکدیگر تشابه داشته یا اینکه با یکدیگر 
.مشخص کنند

انحراف معیار هریک از ومیانگیندر گام آخر
دو با توجه به امتیازاتی که بعدو شدهمحاسبههاشاخص

بودند دادههاشاخصمحلی براي خبرگانمتخصصان و گروه 
انحراف معیار و3یی با میانگین امتیاز بیشتر از هاشاخص
سپس از آزمون کروسکال والیس .انتخاب شدند1کمتر از 

تعیین اینکه تا چه حد بین کارشناسان و خبرگان محلی براي
هاشاخصمناسب بودن یا مناسب نبودن هریک از مورددر 

تیدرنهانظر وجود دارد استفاده شد و توافق و اجماع
با سطح اعتبار مناسب و مورد اجماع هاشاخصي از تعداد
آوري روستایی در برابر مخاطره تابسنجش براي

انتخاب و معرفی رودخشکسالی در حوضه آبخیز حبله
SPSSافزار از نرميآمارلیوتحلهیبراي تجز.گردیدند

.استفاده شد

نتایج
ها از طریق تدوین و اعتبارسنجی شاخصفرایند در 

تعداد ،محلی و متخصصانخبرگانازمصاحبه اکتشافیانجام 
ارزیابی و براي،لفهؤم15معیار و 6در قالب شاخص58

قضاوت در اختیار کارشناسان امور اجرایی، متخصصان و 
هاپرسشنامهدر این بررسی . محلی قرار گرفتخبرگان

دانشگاه و استادانمتخصص از20نفر شامل 35لهیوسبه

15و جغرافیا و توسعه روستاییي علوم ادانشجویان دکتر
وضعیت حوضه بهآگاهمحلیخبرگان و کارشناساننفر از 

یکهرامتیازات 2جدول در.تکمیل گردیدرودآبخیز حبله
نتایج آزمون کروسکال والیس ی،بررسموردي هاشاخصاز 

کارشناسان و، نامتخصصاز دیدگاه و وضعیت هر شاخص
که دهدیمنتایج نشان . استشدهمشخص خبرگان محلی

طایبه علت عدم کسب امتیازات و شرشاخص15تعداد 
و 1ازتربزرگ، انحراف معیار 3ازترنییپامیانگین (الزم 

ند و شددادهنامناسب تشخیص ) همچنین عدم وجود اجماع
براي ی،گروهبا بیشترین امتیاز و توافقشاخص25تعداد 

مناسب آوري روستایی در شرایط خشکسالیتابارزیابی 
هاي مناسب و داراي بیشترین از شاخص.تشخیص داده شد

سرمایهتغییرات روند همانند هایی توان به شاخصاجماع می
احتمال ،)ستمیاکوسخاك،، آب،نیزممنابع (روستا یعیطب

به انواع منابع آب یدسترستنوع شغلی،، مهاجرت به شهر
،خسارتجبران و خدمات مهیپوشش بتیوضعي،کشاورز

موقعیت جغرافیایی و اقلیمی میزان آگاهی و تحصیالت،
سطح ،)تیمالک(کشاورزي یسطوح اراضزانیمروستا،

خانوار یشتیمعها و سرمایهداراییزانیم، توسعه کشاورزي
اعتماد خانوار،انداز پستوان،در ارتباط با داشتن شغل دوم

و یمذهبيباورهامشارکت اجتماعی،سالمت،اجتماعی،
منابع و هاباغوارده به مزارع، تهايخسارزانیم،اعتقادي
مؤثر در ياز عملکرد نهادهاتیرضازانیم،روستاطبیعی 

يکشاورزتیفعاليدورنما،از خشکسالییکاهش آثار ناش
يدورنماوروستایاجتماعتیامن،ندهیروستا در آ

اشاره ندهیروستا در آيرکشاورزیوکار غکسبيهاتیفعال
مناسبيهاشاخصنهایی فهرست،3جدولدر. کرد

آوري روستایی در برابر خشکسالی در حوضه ارزیابی تاب
.نمایان استرودآبخیز حبله
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5-1
انحراف 

معیار
آزمون آماري

)کروسکال والیس(
اجماع 

نظر
وضعیت

اجتماعی 
فرهنگی

جمعیت شناختیشرایط 
مناسب-09/32/485/304/4747/1171/0خانوارها،سرپرستسنیساختار
مناسب80/34/288/202/3887/0325/0خانوارهاسرپرستجنسیترکیب

نامناسب-25/355/365/348/3148/1267/0نرخ رشد جمعیت
میزانوتعلقاحساس

روستابهوابستگی
مناسب9/38/33/35/3693/0406/0شهربهمهاجرتاحتمال
مناسب488/345/37/3775/0242/0روستاییزندگیسبکبهعادت

آگاهی و دانش آموزش،
بومی

مناسب15/435/38/376/3655/0365/0سطح تحصیالت فرزندان خانوار
مناسب25/45/335/3802/00222خشکسالی،مخاطراتازعمومیآگاهیمیزان
بامواجههجهتالزممهارت ،دانش و اطالعاتمیزان

خشکسالی،
95/345/3346/3907/0188/0مناسب

مناسب95/34/365/233/3883/0777/0خشکسالی،ايمشاورهخدماتمیزان
جامعه نسبت به روشهاي سازگاري با دانش بومی
خشکسالی

25/45/315/496/3823/0159/0مناسب

اجتماعیيسرمایهمیزان
خانوار

مناسب8/36/365/37/3784/0102/0ی ،اعتقادات مذهبباورها و
نامناسب-2/385/334/3086/1109/0حین بروز مخاطرات ،درهمبهمردماعتمادمیزان
مناسب47/35/29/3897/0499/0نهادمردمهايسازماناجتماعی وهايشبکهوجود

نامناسب5/32/425/3154/1384/0امنیت اجتماعی روستا،
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معیار
آزمون آماري

)کروسکال والیس(
اجماع 

نظر
وضعیت

مناسب8/35/334/3668/0639/0یکدیگر،باروستاییانصمیمیتمیزان
مناسب447/39/3688/0391/0سالمت و درمان

نهادي 
ساختاري

نهاديروابطوهماهنگی

وشورامثلمحلینهادهايروستا باساکنانروابط
دهیاري

2/473/344863/0506/0مناسب

میزان هماهنگی و همکاري ادارات و نهادهاي مرتبط 
با روستا

75/34/37/36/3509/0205/0مناسب

وجود سازوکارهاي حل اختالفات بین نهادها و 
روستا ئیان،

495/31/23/3786/0075/0-نامناسب

نهاديبستر

مناسب2/4495/305/4554/024/0میزان مشارکت مردم
مناسب5/473/3407/4465/0264/0تعداد جلسات تصمیم گیري روستا  با مردم در سال ،

آموزشیهايکارگاهوکالسهابرگزاريوضعیت
ترویجی

43/347/36/3891/0201/0مناسب

وامپشتیبانی و اثربخشی سیستم نهادي دراعتبارات،
...و

9/38/336/3500/0115/0مناسب

عملکرد نهادي
مدیرانپاسخگوییتوان(

)محلی

میزان پیگیري مشکالت روستا از سوي متصدیان و 
مسئوالن محلی

5/335/23662/0019/0-نامنایب

نامناسب-3333579/0029/0تمایل نهادهاي محلی به مشارکت مردم در تصمیم 



شاخصمؤلفهبعد
اي و تناسب منطقه

بومی بودن
شفافیت و 
معتبر بودن

ساده بودن
میانگین

5-1
انحراف 

معیار
آزمون آماري

)کروسکال والیس(
اجماع 

نظر
وضعیت

ها،گیري
آثارکاهشدرمؤثرنهادهايعملکردازرضایتمیزان
از خشکسالیناشی

48/34/373/3500/0346/0مناسب

روانشناخ
تی

آیندهبهامید

مناسب49/35/38/3446/0603/0دورنماي شرایط اقتصادي خانوار در سال آینده
مناسب95/35/35/365/3446/0672/0نوع نگرش به وضعیت روستا در آینده

مناسب6/48/341/4751/0502/0دورنماي فعالیت کشاورزي روستا در آینده
هاي کسب و کار غیرکشاورزي روستا دورنماي فعالیت

در آینده
2/44406/4564/0305/0مناسب

نامناسب-65/3465/376/3988/0023/0دورنماي آینده روستاها در کشور
نامناسب-3/35/31/33/3780/0080/0،)مخاطراتبعدوقبل(جامعهروانیوروحیوضعیت

مناسب3/465/344474/0245/0احساس غرور و افتخار به تولد در روستا ،

اقتصادي
میزان خسارات اقتصادي

مراتعومزارع، باغاتبهخسارات واردهمیزان
،.. .وروستایی

25/48/315/406/4554/0756/0مناسب

نامناسب-95/348/25/3554/0056/0روستاییانداراییهايواموالپذیريآسیبمقدار
اقتصاديشرایطدورنماي

بیمهو
)جبران خساراتتوان (

مناسب4438/3572/0131/0اصلیشغل و معیشتخانوارازدرآمدسطح
هايمعیشتازخانوارهادرآمدمیزان
)غیرکشاورزي(فرعی

6/34/38/36/3506/0348/0-مناسب
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اجماع 

نظر
وضعیت

مناسب4436/3465/0301/0توان پس انداز  خانوار،
مناسب488/35/379/3465/0301/0جبران خسارات،و خدمات بیمهپوششوضعیت

نامناسب-445/24/3465/0081/0ارزش دارائیهاي خانوار
مناسب2/435/45/435/4465/0301/0،) وام( ها بانکمالیاعتباراتازاستفادهمیزان

معیشتی (تنوع اقتصادي
)وشغلی

شغلداشتنباارتباطدرخانوارمعیشتیتنوعمیزان
سایروگردشگريودامداري،کارگريباغداري،( دوم

....و) درآمديدیگرمنابع
5/4488/312/4751/0884/0مناسب

هايراهبودنفراهم
درآمدکسبجایگزین

خانوار برايجایگزیندرآمدوشغلکردنپیداامکان
در روستا

3/448/303/4622/0250/0مناسب

نامناسب8/31/43/406/4752/0078/0دیگر،روستاهايدرفعالیتوکارامکان
دیگرروستاهايدرکشاورزيوکارازشناختدرجه

...و
4/45/35/38/3873/0090/0-نامناسب

زیرساخ
تی

فیزیکی (
)کالبدي

ها و سطح فناوري
هاي تولیدزیرساخت

انتقال آب ،آبیاري ،کشت ، (روشها واستانداردها 
،.... )تولیدمحصول و

41/347/3517/00563مناسب

مناسب2/444/386/3564/0333/0الگوي کشت خانوار
مناسب2/47/38/39/3541/0822/0)مالکیت ( کشاورزياراضیسطوحمیزان

نامناسب-6/33453/3594/0006/0تعداد قطعات زمین خانوار
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اجماع 
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وضعیت

میزان کاربرد انواع کود و سموم (توسعه کشاورزي
)شیمیایی وماشین آالت 

8/228/34/316/3039/1970/0مناسب

سطح توسعه عمرانی و 
کالبدي روستا

مناسب488/35/412/4465/0301/0میزان برخورداري روستا از انواع خدمات روستایی
مناسب8/35/36/363/3643/0448/0محیط زیست روستاپاکیزگیبهداشت و

دهیخدماتوضعیتازاهالیمنديرضایتمیزان
روستبهدولت

28/375/3387/3706/0059/0-نامناسب

مناسب7/44423/4492/0254/0رضایت از وضعیت زیبایی ، فرم و ظاهر روستا

روستامنابعتغییراتروندمحیطی

آب،زمین(روستاطبیعیمنابعکاهشیاورشدروند
...)،خاك ،اکوسیستم و

5/44416/4747/037/0مناسب

مناسب33/45/37/384/3423/084/0موقعیت جغرافیایی و افلیمی
مناسب13/42/48/437/4500/0494/0کشاورزيآبمنابعانواعبهدسترسی

نامناسب-43335/3643/0048/0تغییرکاربري اراضی
هاي تحقیقیافته: ماخذ
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رودآوري روستایی در برابر خشکسالی در حوضه آبخیز حبلهي ارزیابی تابهاشاخصنهایی فهرست-3جدول 
مورد توافقهاي شاخصمؤلفه)معیار(بعدمفهوم

آوريتاب

اجتماعی 
فرهنگی

ساختار سنی جمعیتشناختیوضعیت جمعیت
مهاجرت از روستااحتمالوابستگیمیزانوتعلقاحساس

آگاهیهاي سازگاري با خشکسالی، میزانجامعه نسبت به روشدانش بومیآگاهی و دانش بومیآموزش،
خشکسالی، سطح تحصیالت فرزندان خانوارمخاطراتازعمومی

میزان ، )وابستگی روستا  به دولت زانیاتکاء به جامعه خود و م(خوداتکاییخانواراجتماعیسرمایهمیزان
اعتماد اجتماعی، میزان مشارکت

نهادي 
ساختاري

محلی، میزان همکاري ادارات و نهادهانهادهايروستائیان باروابطنهاديروابطوهماهنگی
واماعتبارات،مردم، پشتیبانی و اثربخشی سیستم نهادي درمیزان مشارکت نهاديبستر

عملکرد نهادي
)محلیمدیرانپاسخگوییتوان(

بحران ازناشیآثارکاهشدرمؤثرنهادهايعملکردازرضایتمیزان
خشکسالی

روان 
شناختی

کاروکسبهايفعالیتدورنماي، آیندهدرروستاکشاورزيفعالیتدورنمايآیندهبهامید
آیندهدرروستاغیرکشاورزي

روستابهنسبت افتخاروغروراحساسافتخاروغروراحساس

اقتصادي

.. .وروستاییمراتعوهاباغمزارع، بهواردهخسارتهاي میزاناقتصاديخسارت میزان 
توان (بیمهواقتصاديشرایطدورنماي

)خسارتهاجبران 
ازاستفادهمیزان، پوشش بیمه محصوالت کشاورزي،خانواراندازپستوان

) وام(هابانکمالیاعتبارات
دومشغلداشتنباارتباطدرخانوارمعیشتیتنوعمیزانخانوار) معیشتی وشغلی(تنوع اقتصادي

کسبجایگزینهايراهبودنفراهم
درآمد

روستادرخانواربرايجایگزیندرآمدوشغلکردنپیداامکان

فیزیکی 
کالبدي

توسعه کشاورزيسطح ، )مالکیت(کشاورزياراضیسطوحمیزانهاي تولیدسطح فناوریها و زیرساخت
زیبایی،وضعیتازرضایت، روستاییخدماتانواعازروستابرخورداريمیزانو کالبدي روستاسطح توسعه عمرانی

روستاظاهروشکل
جنگل،اکوسیستم،خاك،آب،زمین،(روستاطبیعیمنابعکاهشیاورشدروندروستامنابعتغییراتروندمحیطی

کشاورزيآبمنابعانواعبهدسترسی، ...)ومرتع
قیتحقيهاافتهی: ماخذ

بحث
مقولهبهیتوجه خاصشرایط کنونی در هرچند 

تاکنون تعداد اماشودمیو جهان رانیدر ايآورتاب

کیستماتیسنیقوانها و اريذسیاستگها،برنامهازيمحدود
مکانی فضایی اسیدر مقيآوردر مورد تاباستانداردشده

بهتاش و همکاران،فرزاد(شده استهئاراروستا شهر و
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هايریپذبیکه آسییهادر مورد شاخصکهیدرحال). 1390
جامعه يآورکه موجب بهبود تابییو آنهاکنندیمجادیارا
یچگونگدر ارتباط بااما نظر وجود دارداتفاقشوند،یم

و منحصراً شودیمدهیديتوافق نظر کمترآنهايریگاندازه
يهاتوسعه شاخصيبرایمطالعات منسجمدر دهه گذشته،

,Birkmann(استشدهانجام يریپذبیآس نتاکنو).2006
يهاها و شاخصابعاد، مؤلفهرامونیپیمطالعات گوناگون

شده است که انیبر شهرها بدیکأتآوري بامطرح در تاب
را مدنظر قرار يآورتابیخاصدگاهیاز منظر و دیکهر

این موضوع نینشانگر انیهمچن. اندداده و به آن پرداخته
باشدیمیاز جهات گوناگون قابل بررسيآورباست که تا

به هیکه از آن زاویدگاهیو هر مطالعه با توجه به نگرش و د
يآورتابيهااز ابعاد و مؤلفهیفیپردازد، تعاریموضوع م

در این طور که در نتایج مطرح شد، همان. ارائه نموده است
58، در مجموع ادبیات نظريمنابع وبر اساسبررسی

ل ئمساتحلیل ارزیابی وهاي عنوان شاخصشاخص به
آوري روستایی در وضعیت خشکسالیتابمربوط به 

شناسایی شدند؛ اما یکی از اهداف عمده این مطالعه عالوه 
و تعیین میزان مناسب بودن آنها از نظر هاارزیابی شاخصبر

افراد خبره با نظر، بررسی میزان اجماعانجامعه خبرگ
رد هاي موهریک از شاخصموردهاي متعدد در تخصص

ها در ارزیابی برخی از شاخصزیرا ممکن است. مطالعه بود
عنوان شاخص مناسب تشخیص داده شوند، اما در کلی به

هاي متعدد متخصصان در نظر الزم بین گروهعمل اجماع
امکان دارد بنابراین. شته باشدرابطه با آن شاخص وجود ندا

باشد خاصی از محققان مورد تأیید یک شاخص از نظر گروه
در مطالعه چندانیاما از دیدگاه گروه دیگر از اولویت

ارزیابی و سنجش موضوعاتی مانند در.برخوردار نباشد
که از در برابر مخاطرات محیطیآوري روستاییتاب
نظر در رابطه داشتن اجماع،باشداي میهاي میان رشتهبحث

اي بنابراین بر.استحائز اهمیتوبا یک شاخص بسیار مهم
جامعه خبرگان از آزمون نظربررسی توافق و اجماع

براي مقایسه دو گروه خبره دانشگاهی و کروسکال والیس
گاه به مسائل منطقه آگروه کارشناسان و متخصصان اجرایی

دست آمده از طور کلی نتایج بههب. شداستفادهمورد مطالعه
از یکمطالعه نشان داد که به لحاظ بررسی میانگینی هیچ

که 3مطرح شده امتیاز میانگینی کمتر از هايشاخص
تایی لیکرت در نظر گرفته شده 5عنوان حد متوسط طیف به

مطالعه یند افربر این اساس شاخصی در . کسب نکردندبود را
6شاخص در قالب 58در این پژوهش تعداد .نشدحذف 

متخصصان، کارشناسان امور اجرایی و دییتأمورد مؤلفه
در سنجش و تواندیمکه استشدهمحلی معرفی خبرگان

پذیري جوامع محلی آوري روستایی و مقاومتارزیابی تاب
بیشترین تأثیرگذاري ، هاشاخصاینمجموع از.استفاده شود

ایروند رشد و هاي شاخصشاخص همانند25متعلق به
خاك،، آب،نیزم(روستا یعیطبهاي سرمایهکاهش 

به انواع منابع یدسترس، احتمال مهاجرت به شهر،)ستمیاکوس
،يو خدمات اضطرارمهیپوشش بتیوضعي،آب کشاورز

توسعه سطح ، )تیمالک( کشاورزي یسطوح اراضزانیم
سطح آگاهی و،خانواریشتیتنوع معزانیم، کشاورزي

،یاعتقادات مذهبباورها وانداز خانوار،پستوانتحصیالت،
و هاباغسالمت و درمان، وارده به مزارع، تخسارزانیم

ندهیروستا در آيکشاورزتیفعاليدورنما،ییمراتع روستا
روستا در يرکشاورزیکار غوکسبيهاتیفعاليدورنماو
هاي سطح و کمترین میانگین نیز مربوط به شاخصبودندهیآ

ارزش، انییروستاهايییاموال و داراريیپذبیآسمقدار
گر،یديدر روستاهاتیکار و فعالامکان، خانوارياییهدارا

زانیم،بروز مخاطراتهنگاماعتماد مردم به هم در زانیم
و مسئوالن انیمتصديمشکالت روستا از سويریگیپ

به مشارکت مردم در یمحلينهادهالیتما،یمحل
تیوضع، روستاها در کشورندهیآيدورنماها،يریگمیتصم
شناخت درجه،)قبل و بعد مخاطرات(جامعه یو روانیروح

نیقطعات زمتعداد، گریديدر روستاهاياز کار و کشاورز
یدهخدماتتیاز وضعیمندي اهالتیرضازانیم، خانوار

این .باشدمییاراضيرکاربرییتغا و میزان دولت به روست
و EMA)2001(،Bartonطالعاتمتواند با نتایج می
و 2007( ،Normandin(Mayunga، )2001(همکاران 

،)2010(و همکاران Ongstaff، )2011(همکاران 



...هاي تدوین و اعتبارسنجی شاخص894

Behtash)2013(وCutterهمکاران و)منطبق ) 2008
در ) 2013(و همکاران Kalantariدر همین راستا . باشد

ي توسعه هاشاخصتدوین و اعتبارسنجی هدفباپژوهشی 
61پایدار مناطق روستایی با استفاده از نظرسنجی و قضاوت 

ي هاسازماننفر از متخصصان دانشگاهی و کارشناسان 
. شاخص ارائه کردند31ی تعداد طیمحستیزاجرایی، در بعد 

براي ارزیابی پایداري ) 2010(و همکاران Shyanهمچنین 
بعد شاخص در18روستایی شهرستان کمیجان از توسعه

عامل ساختار سهتیدرنهای بهره بردند و طیمحستیز
عنوانبههاي کالبدي را ي تولید و ویژگیهانهادهطبیعی، 

نتایج بر پایه . ي پایداري در این منطقه معرفی کردندهاعامل
متخصصان، که محققان،د کرتوان استنباط میآمده دستبه

روستایی و ریزان و مدیران در حوزه توسعه برنامه
هاي مختلف تحقیقی، توانند براي انجام فعالیتمیزداییبیابان

این دراعتبارسنجی شده هاياجرایی و ارزیابی از شاخص
هاي ریزيدر فرایند مطالعات و برنامهمطالعه بهره گرفته و

تواندیميزیربرنامهدر هاشاخصکاربرد .کننداستفاده خود
میزان نابرابري در برخورداري جوامع مختلف از 

در را و کمبودهاي موجود دهدنشاندستاوردهاي رشد را 
توانیمهاشاخصبه یاري . بران کندالگوهاي رشد ج

مناطق مختلف را نشان داد و همچنین يهاییتواناامکانات و 
این .و تعیین هدف را فراهم کرديریگمیتصمابزار الزم براي 

توسعه روستایی و مقابله با تواند در بخش یموهش پژ
ي هاشاخصتدوین مدل ملی براي آغازيخشکسالی

، ایجاد در برابر خشکسالیآوري جوامع محلیتابارزیابی 
در آنهادن کرو کمی آوريتابي هاشاخصبانک اطالعات 

ویژهبهو آبراستاي رسیدن به توسعه پایدار در بخش 
يهادستگاههمچنین.کشور باشدخشکسالی درمدیریت
در شدهیمعرفيهاشاخصبا استفاده از توانندیماجرایی 

از بحران ثر أتمروستاهاي بهبود وضعیت براياین پژوهش 
و حرکت به سمت پایداري در بردارانبهره، آب و خشکسالی

.یزي کنندربرنامههمه ابعاد 
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Abstract
Resilience indicators against environmental hazards are one of the basic criteria in planning

and evaluating adaptation programs with the effects of natural hazards in rural areas. The
present paper seeks to identify, formulate and validate the resilience indicators in rural areas to
drought, so that planners and researchers can study these resiliency, drought and water crisis
indicators, confirmed by the agreement of experts. The research method is descriptive-analytic,
using questionnaires of experts and experts. In this research, different criteria and indices of
theoretical literature were extracted and 35 questionnaires were subjected to arbitration by
experts. In this research, 25 suitable indicators approved by executive experts and local experts
have been introduced. The most suitable indicators and the most consensus can be indicators
such as: livelihoods of the household, the growth trend or decrease in the natural resources of
the village, the probability of immigration from the village, access to various agricultural water
resources, the level of agricultural land (ownership), the state of insurance coverage and
emergency services, agricultural development, household saving potential, and the prospects for
non-farm business in the future. The results of this research can be the beginning for the
development of a national model of rural resilience assessment indicators, the establishment of
resilience index data banks and their quantitative reduction in order to achieve sustainable
development and also reduce the effects of climate change and drought in rural areas of the
country.

Keywords: Rural resilience, index, validation, draught, Hableroud Watershed Basin, Iran.


