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  چکیده

در میان مخاطرات  .طبیعي است با مخاطرات مواجهه در جوامع پذیريکاهش آسیب راهبردهاي از آوري یکيتاب

 شمار به روستائیان براي رنج شدت و تولیدات کاهش لحاظ به طبیعي مخاطره ترینپرهزینه خشکسالي، محیطي،

 طبیعي مخاطره برابر این در جوامع پایین آوريتاب نشانگر کشور، در اخیر هايخشکسالي اثرات ارزیابي .آید مي

 آوري تاب میزان سنجش هدف با و تحلیلي-توصیفي روش از استفاده با و است رو کاربرديپیش پژوهش .باشد مي

 و ها شاخص اي، کتابخانه منابع از استفاده با ابتدا پژوهش، انجام براي. است گرفته انجام خشکسالي شرایط در روستایي

، نامه پرسش و میداني روش از استفاده با ،سپس و شد عملیاتي تعریف و شناسایي روستایي آوري تاب بر مؤثر عوامل

 جامعه. گرفت قرار پردازش مورد SPSS افزار نرم از استفاده با شده آوريجمع اطالعاتو  آوريجمع نیاز مورد اطالعات

 از مختلفي سطوح باحوضه  مناطق مختلف از روستا نه ،بدین منظور .هستندرود  حبله حوزه کشاورزان روستایي آماري

 مورد هايآزمون. تعیین شدند نمونه حجم عنوان به نفر 213 کوکران فرمول اساس بر و انتخاب ،توسعه و خشکسالي

 وضعیت ،پژوهش این درباشد. مي پیرسون همبستگي ضریب و آزمون فریدمن اي،نمونهتکتي این پژوهش، در استفاده

 و نهادي روانشناختي، اجتماعي، اقتصادي، محیطي، مختلف ابعاد دررود  حبله آبخیز حوزه روستایي جوامع آوري تاب

 در 11/0 میزان به 31 تا صفر پیوستار در کلآوري  تاب شاخص میزان کهنشان داد  نتایج. شد ارزیابي کالبدي فیزیکي

 مورد آماري جامعه متوسط گرایش ،گرفته شود نظر در پذیريآسیب ،آوري تاب دیگر وجه چنانچه .است متوسط حد

 .ندارد قرار مناسبي وضعیت درآوري  تاب حیث از ،بوده متمایل پذیريآسیب به مطالعه

 

 طبیعي مخاطرات ،هاي معیشتي سرمایهمحلي،  توسعه یافتگي، جوامع ،پذیري آسیب :کلیدی های واژه

 

  مقدمه 

 خشکسالي مخاطرات، از ايگسترده دامنه میان در

 خسارات که است طبیعي مخاطرات مهمترین از

 آبي منابع و کشاورزي روستایي، بخش بر را بسیاري

 عبارتي، به(. 2111 و همکاران، Wilhite) سازدمي وارد

 لحاظ به طبیعي مخاطره ترینپرهزینهخشکسالي، 

 و روستائیان براي رنج شدت و تولیدات کاهش

 خشکسالي، حاضر حال در .آید مي شمار به کشاورزان

 توسعه و کشاورزي تولیدات بر آن اثرات و آب کمبود

 محسوب جهاني عمده هاينگراني از یکي اقتصادي

 ارائه آمار بر مروري (.2111 و همکاران، Liu) شود مي

 3طبیعي بالیاي کاهش المللي بین دهه در شده
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مجموع درصد از  22 که نشانگر آنست (3331-3333)

به  ،اقتصادي ناشي از بالیاي طبیعي خسارات

درصد از افراد،  11نیز  ،خشکسالي اختصاص داشته

 و همکاران، Wilhite) دارندتحت تاثیر این پدیده قرار 

به  نوع نگرش در گیريچشم تغییرات امروزه، (.2111

 کهطوريبه شود؛مي دیده مخاطرات نحوه برخورد با

 به پذیريآسیب کاهش بر صرف تمرکز از غالب دیدگاه

 کرده پیدا تغییر سوانح مقابل در آوريتاب افزایش

 ،زمینه این در .(2130 و همکاران، Eftekhari) است

 افزایش براي سامانه در نفعانذي توانایي و سازگاري

 و همکاران، Walker) شودمي مطرح آوريتاب بیشینه

 التین ریشه از (Resiliense) آوري تاب واژه .(2110

 گرفته "عقب به برگشت" معناي به "Resilio" واژه

 فیزیک علم در ریشه آن مفهومو ) Kelin)، 2111 شده

 مفهوم کاربست ،زماني لحاظ به. دارد ریاضي و

 کار شروع با 3311 دهه از مختلف علوم در آوري تاب
Holling ارزیابي و بررسي مورد طور روزافزونيهب 

 به اعتقاد (.Holling ،3311) است قرارگرفته

 طبیعي، آمیزمخاطره بستر در زیستن ،نظران صاحب

 نیست، پذیريآسیب و بودن بار خسارت معناي به لزوماً

 ادراک و شناخت میزان و آوريتاب فقدان بلکه

 بودن آمیزمخاطره نحوه و نوع درجه، از مستقر جمعیت

 .(2113 و همکاران، Zhou) است خسارت ایجاد سبب

Maythorne  تحت اي مقاله در (2131) همکارانو 

 یک سوي به: يمحلّآوري  تاب براي مدیریت" عنوان

 که کنندمي اشاره نکته این بر ،"استراتژیک رویکرد

 در ايفزاینده طوربه آوري،تاب اصطالح امروزه

 در ویژه به بحران، مدیریت در درگیر هاي چالش

. گیرد  مي قرار استفاده مورد محلي هايسیاست

 و خشکسالي با مقابله براي ضروري گام نخستین

 ابعاد از دقیق درک و شناخت آن، تبعات تعدیل

 آستانه ارتقاي براي افراد مقاومت و پذیريآسیب

 اغلب که در است آنان پذیريانعطاف تحمل و

 است گرفته قرار غفلت مورد توسعه حال در کشورهاي

(McManus ،2132 و همکاران). مفهوم  آوريتاب واژه

 پدیدار آن اکولوژیکي رویکرد از که است ايپیچیده

 اجتماعي اقتصادي، تخصصي هايحیطه سایر بر ،گشته

 نیز روستایي هايمحیط شامل میان در این که ... و

 روستایي آوريتاب ،بنابراین .کرده است نفوذ ،دشومي

 یک ظرفیت آن در که است شرایطي دارنده بر در

 را با تغییرات جدید براي سازگاري روستایي منطقه

 از براي بازیابي ظرفیتي شامل ،یننهمچ. کند حفظ

 و Heijman است. حکومتي اشتباهات و مدیریت سوء

 روستایي آوريمفهومي تاب توسعه با (2111) همکاران

 مفهومي پیشگامان توسعه ازجمله بحران، برابر در

 را روستایي آوريوي تاب. است روستایي آوري تاب

 آوريتاب اقتصادي، آوريتاب وجه سه بر مشتمل

است.  دانسته فرهنگي-اجتماعي آوريتاب و اکولوژیکي

 توانایي و هاي جامعهویژگي به اجتماعي آوريتاب

 ناشي از خدمات و هانقصان سرویس رفع در جامعه

 آوريتاب گردد.برمي وارده اختالالت و هاشوک

 آوريتاب هايمؤلفه ترینحیاتي از یکي اجتماعي

پذیري اقتصاد روستائیان داراي آسیب از طرفي، ،است

ترین تغییرات دچار مشکالت  باالیي است و با کوچک

روستائیان داراي  شود. اقتصادي و اجتماعي متعدد مي

و  ساختي هستندهاي کشاورزي و روستایي تکفعالیت

هاي اقتصادي بخشي فعالیتبا دگرگوني در آن و تنوع

پذیري پذیري و کاهش آسیبموجب افزایش انعطاف

 روستایي آوريتاب ،بنابراین. شودروستائیان مي

 منطقه یک ظرفیت آن در که است شرایطي دربردارنده

. کند حفظ را با تغییرات جدید براي سازگاري روستایي

 و مدیریت سوء از براي بازیابي ظرفیتي شامل ،همچین

 ،همکاران و (Heijman است حکومتي اشتباهات

 .(3 کل)ش (2111

بیان شده، هدف  در این راستا و با توجه به مطالب

 روستایيآوري جوامع از تحقیق حاضر سنجش تاب

باشد. در این خشکسالي مي شرایطرود در ه حبلهضحو

گانه آن آوري از ابعاد ششبراي سنجش تاب پژوهش،

فیزیکي و  روانشناختي، نهادي، اقتصادي، )اجتماعي،

 ظرفیت این که است تالش در ،محیطي( استفاده شده

 اجتماع و روستائیان سطح در مختلف، ابعاد در را بالقوه

 .دهد قرار سنجش و بررسي مورد ،روستایي

هاي خشکسالي علت به رودحبله هضحو روستاهاي

 اند.گرفته قرار فراواني هايآسیب معرض در دهه اخیر،

 اقتصادي ابعاد بر را تأثیراتي کشاورزي خشکسالي

 دنبال به مطالعه مورد محدوده معیشتي مخصوصاً

 در آبي منابع کمبود و خشکسالي وقوع است، داشته

 اخیر سالیان در ویژهبه رودحبله آبخیز حوزه روستاهاي
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 جامعه و کشاورزي بخش بر فراگیر تأثیرات برعالوه

 و معیشتي مختلف هايچالش با را آنان روستایي،

 در مخاطره خشکسالي .است دهکر مواجه اقتصادي

بروز  به آن، جنوبي بخش در ویژههب اخیر هايسال

 نواحي در هاي مختلفيمنفي و آسیب تاثیرات

 پائین دلیلبه تواندمي که است شده هضروستایي حو

و  مخاطره این برابر در هاآن آوريتاب سطح بودن

 کهاینک با التفات به این. باشد منطقه بیاباني شرایط

 در معیشتي هايسرمایه جایگاه و نقش به پرداختن

 هايپژوهش در خانوارهاي کشاورز روستایي، آوريتاب

 سوي از و است مانده مغفول روستایي و کشاورزي،

 سنتي هايدیدگاه توانسته آوري،تاب پاردایم ،دیگر

 سرپشت را مخاطرات مقابله در پذیريآسیب همچون

 با مقابل براي محققان فراروي جدید، راهي و گذارده

 پیش از بیش حاضر پژوهش اهمیت بگشاید، مخاطرات

ضمن  که است آن پي در تحقیق این .شودمي نمایان

 ها آن ارتباط ،آوريمرتبط با تاب هاي شاخص سنجش

 راهکارها، و نتایج ارائه با ،و در نهایت کند  تبیین را

 ارتقاي و طبیعي مخاطره این با مقابله براي را هایيگام

  .بردارد مطالعه مورد هضحو در پایدار معیشت

 

 
 جمنیه از اقتباس با یيروستا آوريتاب وجوه -1 شکل

       

  ها روش و مواد

در  رودحبله حوزه آبخیز: یمطالعات منطقه یمعرف

 طول 12◦ 02' 21" تا 12◦ 21' 11" مختصات

 عرض 11◦ 00' 10" تا 11◦ 01' 10" و جغرافیایي

 1213 بالغ بر جغرافیایي گسترده شده و با مساحتي

 شامل) تهران يهااستان فاصل حددر  ،مربع لومتریک

 سمنان و( دماوند و فیروزکوه، ورامین يهاشهرستان

( آرادان و ایوانکي گرمسار، سمنان، يهاشهرستان)

 111 داراي 3131در سال ه ضحواین . واقع شده است

بوده  سکنه از خالي آبادي 131 و سکنه دارايروستاي 

ه ضحو ،3131 سال سرشماري اساس بر .است

نقر جمعیت داشته است که  311301رود در کل  حبله

در  نفر 10301 و روستایي در مناطق نفر 11223

درصد از  10 .(2شکل ) ساکن بوده اند شهري نواحي

درصد اراضي  30از نوع آبي و ه ضحواراضي کشاورزي 

  زار بوده است.نیز دیم

 روش و کاربردي نوع از حاضر تحقیقپژوهش: روش 

 ابتدا پژوهش، این در. است آن، توصیفي تحلیلي انجام

 و اطالعات ،اهداده اسنادي، روش از منديبهره با

 شد. عملیاتي تعریف و شناسایي آوريتاب يهاشاخص

 مباني گرفته،مطالعات انجام به توجه با اساس، این بر

 متخصصان و خبرگان موضوعي، نظرات نقطه و نظري

 ابعاد ه درضآوري حوهاي تابها و شاخصمولفه

 نهادي، اجتماعي، روانشناختي، اقتصادي، محیطي،

 با ،سپس. شدو ارائه  شناسایي کالبدي،-فیزیکي

 نامه، پرسش و درقالب پیمایشي روش از استفاده

 يآورتاب

 ياجتماع

 

 يآورتاب

 ياقتصاد

 يآورتاب

 يکیاکولوژ

 

 یيروستا يآورتاب
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. شدآوري جمع مورد مطالعه خانوارهاي اطالعات

 خانوارهاي و نمونه روستاهاي انتخاب منظور به

 اي،خوشه گیرينمونه روش از مطالعه، مورد روستایي

در گام  .شد استفاده اي،مرحله چند یندافر یک طي

اقدام به  (SPI) بارش استاندارد شاخص مبناي بر ،اول

شد و آبخیز در سطح حوزه  خشکسالي بنديپهنه

 برخورداري میزان مبناي بر هضحو روستاهاي ،سپس

 21 و TOPSIS مدل از استفاده با توسعه، امکانات از

 3131 سال هاي آبادي فرهنگ در شاخص موجود

 یافتگيتوسعه بندي و شاخصایران، طبقه آمار مرکز

 تعیین هضحو خانوار 21 از باالتر روستاهاي از یک هر

منظور انتخاب جامعه آماري بر به ،در گام بعدي .شد

 پهنه هر از یافتگي،بندي و میزان توسعه پایه نقشه پهنه

 سطح سه در روستا سه زیاد و شدید( )کم، خشکسالي

یافته توسعه و یافتهنسبتاً توسعه یافته،توسعه کمتر

 در ،ترتیب بدین. قرار گرفت مطالعه مورد و انتخاب

 و خشکسالي مختلف طبقه در سه روستا نه مجموع

و نهایتاً  (2 شکل) یافتگي انتخاب شد توسعه سطح سه

 با شده انتخاب روستاهاي از هریک در گام آخر در

 تعداد با متناسب و Cochran (3331) رابطه از استفاده

 خانوار سرپرست 213 تعداد منتخب، روستاهاي خانوار

( سیستماتیک) سامانمند تصادفي انتخاب روش به

 .است( 3) رابطه صورت به فرمول نیا. شد انتخاب

(3)                                      n = 
 (  )(   )

    (  )(   )
 

 انحراف و انسیوار q و p نمونه، حجم n آن، در که

 تعداد) 321 با برابر جامعه حجم N جامعه، اریمع

( مطلوب ياحتمال دقت)    ،(نمونه يروستاها خانوار

 هر q و p ریمقاد ،است اعتماد فاصلهt  و 11/1 با برابر

 .  است شده گرفته نظر در 1/1 کدام

 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه -2شکل 

 

 
 یافتگيموقعیت روستاهاي نمونه بر اساس شدت خشکسالي و توسعه -3شکل   
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آوري روستاهاي  منظور سنجش میزان تاب به

 مربوط هايمعرف و هاشاخص ابعاد،ابتدا، حوضه 

 و بومي شرایط با متناسب تحقیق اصلي مفاهیم به

با استفاده از مدل  ،مورد بررسيحوضه  محلي

به  دلفي و نقطه نظرات متخصصان و کارشناسان،

 قالب در ،سپس عملیاتي شد. 3جدول شرح 

و با استفاده از  مختلف هايمقیاس با سواالت

 .(3)جدول  گرفت قرار بررسي مورد نامه پرسش

 از پژوهش، هايداده تحلیل و تجزیه براي

 آزمون مانند استنباطي و توصیفي آمار هاي روش

 اي نمونه تک تي ها،مولفه بنديرتبه براي فریدمن

 پیرسون همبستگي ضریب و هاتفاوت بیان براي

 .  است شده استفاده SPSS آماري افزار نرم محیط در

 

 (2131 ،و همکاران Taleshi) آوري تاب عملیاتي تعریف و دهنده تشکیل هايشاخص و هامعرفبعاد  -1 جدول

 يآور تاب میزان بر تاثیر/ عملیاتي تعریف شاخص بعد

اع
تم

اج
 ي

نگ
ره

ف
 ي

 میزان دانش و آگاهي

 براي الزم هايمهارت میزان خشکسالي، مخاطرات از عمومي آگاهي میزان(. مستقیم/)روستایي تحصیالت سطح

 بذرکاري،) خشکسالي با سازگاري یا و مقابله هايروش به نسبت جامعه بومي دانش خشکسالي، با مقابله و مواجهه

(. آفات با مقابله و سازي آب  ذخیره خشکسالي، به مقاوم محصوالت کشت چندکشتي، و محصول پاشي،گردش مالچ

 (مستقیم) یافت خواهد افزایش منطقه آوري تاب میزان آگاهي، و دانش افزایش با

 سرمایه اجتماعي
 باشد، بیشتر منطقه در اجتماعي سرمایه میزان چه هر اجتماعي پیوندهاي ،اجتماعي اعتماد باورها، و هاارزش

 .مستقیم/بود خواهد آورتر تاب بحران بروز موقع در منطقه گفت توان مي

 احساس تعلق و وابستگي به

 روستا

عنوان امانت و میراث گذشتگان/  بهتکیه به خود، احساس تعلق به روستا  ،(مستقیم/ )شهر به مهاجرت احتمال

 (معکوس)

اد
نه

 ي
تیریمد

 ي

 هماهنگي و روابط نهادي
 و ادارات همکاري و هماهنگي میزان ....، و دهیاري و شورا مثل محلي نهادهاي با روستا ساکنان روابط وضعیت

 (مستقیم) / ،... و وام اعتبارات، دادن ها،دستورالعمل و قوانین تسهیل در نهادها همکاري روستا، با مرتبط نهادهاي

 نهادي بستر

 و کشاورزي توسعه هايبرنامه در مشارکت میزان  محلّي، مدیران سوي از خشکسالي خطرات رساني اطالع وضعیت

 براي فني یا مالي هايمشوق وجود بحران، مدیریت آموزشي هايکارگاه و جلسات کیفیت و کمیت روستایي،

 (مستقیم/ ) نهادها پذیري مسئولیت خشکسالي، با آمادگي

 عملکرد

 پاسخگویي )توان نهادي

 (محلي مدیران

 با مرتبط ادارات پیگیري و پاسخگویي توان مخاطرات، مدیریت در شورا توان مخاطرات، مدیریت در دهیار توان

 /خشکسالي هشدار و یابيپیش سامانه به دسترسي مرتبط، ادارات ازمحلي  مردم رضایت میزان خشکسالي،

 (مستقیم)

ان
رو

 
خت

شنا
 ي

 امید به آینده
 ،آینده در کشاورزي فعالیت دورنماي آینده، در روستا شرایط آینده، سال در خانوار اقتصادي شرایط دورنماي

 (.مستقیم/)کشور در روستاها آینده دورنماي آینده، در کار و کسب هايفعالیت سایر دورنماي

 احساس غرور و افتخار
 و شادي مراسم تعداد روستا، در کار و زندگي به روستا اهالي سایر احساس روستا، در تولد به افتخار و غرور احساس

 (مستقیم/)روستا در عروسي

 طبیعي مخاطرات با انطباق و سازگاري قدرت میزان سازگاري توان

اد
ص

اقت
 ي

 اقتصادي خسارات

 خشکسالي

 روستاییان هايدارایي و اموال پذیري آسیب مقدار ،... و روستایي مراتع و باغات مزارع، به وارده خسارات میزان

 واسطه به شغلي و درآمدي تأمین منبع پذیري آسیب میزان آبي، کم بروز واسطه به...(  و کارگاه تاسیسات، ابنیه،)

 (معکوس) /خشکسالي و آبي کم بروز

دورنماي شرایط اقتصادي و 

 بیمه

 (خسارات جبران توان)

 محصوالت بیمه پوشش وضعیت انداز،پس توان زراعي، زمین مقدار خانوارها، شغلي تنوع خانوارها، درآمد میزان

 بیمه، هايشرکت از دریافتي و پرداختي بیمه مبلغ میزان بیمه، دریافت دوره مدت ،...( و دام زراعت،) کشاورزي

 هابانک مالي اعتبارات از استفاده میزان اضطراري، و روستایي بیمه پوشش میزان و نحوه از اهالي رضایتمندي میزان

 (.مستقیم/)محلّي و دولتي نهادهاي مالي هايحمایت میزان ،(وام)

 هاي فراهم بودن راه

 درآمد کسب جایگزین

 کار از شناخت درجه امکان کار و فعالیت در روستاهاي دیگر، خانوار، براي جایگزین درآمد و شغل کردن پیدا امکان

 (.مستقیم) /دیگر روستاهاي در کشاورزي و

یز
خت

سا
ر

 ي

ي
بد

کال
 

سطح فناوریها و روشهاي 

 نوین کشاورزي

 دسترسي بذر، فروشگاه به دسترسي  کشاورزي، ادوات فروشگاه به دسترسي) کشاورزي پشتیبان مراکز به دسترسي

 مستقیم / (دامپزشکي خدمات به

 سطح توسعه عمراني
 به دولت عمومي تسیهالت و دهي خدمات وضعیت از اهالي مندي رضایت میزان یافتگي، توسعه و برخورداري میزان

 (مستقیم) روستا ظاهر و فرم زیبایي، وضعیت از رضایت زیست،ط محی پاکیزگي داشتن روستا،

طیمح
ي

 

 روند تغییرات منابع طبیعي
 ...( محیط مرتع و جنگل، ،آب خاک، برداران از روند رشد و یا کاهش منابع طبیعي روستا )زمین، بهره ارزیابي

 (مستقیم/ ) زیست
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 و بحث نتایج

بر : وضعیت خشکسالی در محدوده مطالعاتی

رود، در حوزه آبخیز حبله SPI اساس تحلیل شاخص

 گذاشته جاي بر متفاوتي آثار رودحبله بر خشکسالي

 گذشته، وضعیت نرمال اقلیمي از سال 01 در. است

 02به  3110-00در دهه ه ضحودرصد مساحت  11

کاهش یافته  3110-30در دهه ه ضحودرصد مساحت 

گستره خشکسالي زیاد از  ،در این دوره همچنین است.

افزایش یافته ه ضحودرصد مساحت  21درصد به  31

بیانگر  ،همچنین SPI هاي تحلیل شاخصاست. داده

درصد از  31افزایش خشکسالي شدید در گستره 

 اخیر . دورهاست در دهه اخیره ضحومساحت 

 پیشین هايدوره با شده شروع 3111 از که خشکسالي

هاي بر سطح خشکسالي و است داشته اساسي تفاوتي

و  2)جدول  هاي باال افزوده شده استدر شدته ضحو

 (.0شکل 

 
 SPIرود بر اساس نقشه شاخص مساحت انواع خشکسالي در حوزه آبخیز حبله -2 جدول

 مرطوب نرمال خشکسالي زیاد خشکسالي شدید خشکسالي حاد سال

3111-3100 1 1 31 11 31 

3100-3110 1 0 31 11 3 

3110-3110 1 1 1 01 21 

3110-3130 2 31 21 02 1 

 

 
 SPIرود بر اساس نقشه شاخص مساحت انواع خشکسالي در حوزه آبخیز حبله -4شکل 

 

 و ینتبی: حوزه ییروستا یآورتاب زانیم سنجش

 نحوه واقع در مخاطرات، برابر در آوريتاب تحلیل

 نهادي، اقتصادي، اجتماعي، هايظرفیت تاثیرگذاري

 نتایج به توجه با .است جوامع بر محیطي و فیزیکي

 مورد روستایي جامعه آوريتاب میانگین ،1 جدول

 حد به نسبت که باشدمي 31 از 1/0 معادل بررسي،

 این اساس بر .است پاییني عدد آوريتاب مطلوب

 روستاهاي محیطي و اقتصادي آوريتاب اندازه ارزیابي،

 و شناختيروان آوريتاب و سطح کمترین در حوضه

 حاصل نتایج .است داشته قرار سطح باالترین در نهادي

 که داد نشان نمونه جامعه در اينمونه تک t آزمون از

 محاسبه مقدار و 31 آوريتاب آلایده و مبنا حد بین

 نتایج. دارد وجود داريمعني اختالف 11/0 شده

 همه در آوريتاب مطلوبیت میزان سنجش از حاصل

 و 31 آلایده آوريتاب حد بین که دهدمي نشان ابعاد

 از. دارد وجود داريمعنيتفاوت  شده محاسبه مقدار

 شده محاسبه مقدار و مبنا حد بین اختالف کهآنجایي

 گرفته نتیجه است،منفي  ،آوريتابدر تمام ابعاد 

 نامناسبي وضعیت در رودحبله آبخیز هزحو که شود مي

 .(1 جدول) دارد قرار خشکسالي بحران مقابل در
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  رود  حبله آبخیز زهحو در آن ابعاد و آوري تاب وضعیت تحلیل براي اي نمونه  تک تي آزمون نتایج -3 جدول

 

 هضحو روستایي آوريتاب میزان نتایج نشان داد،

یافتگي،  توسعه و خشکسالي شاخص اساس بر رود حبله

که طوريهب .دکنميالگوي تقریباً متفاوتي را ارائه 

آوري روستایي در منطقه رار تابدبیشترین مق

 خشکسالي زیاد و مناطق برخوردار وجود داشته است.

مناطق روستایي با خشکسالي شدید توان  ،عبارتي به

خود را در مواجهه با مخاطره خشکسالي از دست 

 .(0)جدول  اند داده

 تفاوت واریانس تحلیل آزمون پایه بر ،دیگر سوي از

 گرفتن قرار بین درصد 33 از باالتر سطح در دار معني

 وجود يآور تاب میزان و خشکسالي متفاوت شرایط در

 (.1 جدول) دارد
 

 یافتگي هاي خشکسالي و درجه توسعه به تفکیک پهنه رودحبلهه ضحویي روستا آوري تابمیزان  -4جدول 

 تعداد شدت شاخص
 آوريتابابعاد 

 کل
 محیطي کالبدي روانشناختي مدیریتي نهادي اقتصادي اجتماعي

 خشکسالي

 0 1/2 30/0 32/1 11/0 33/1 01/0 12 کم

 31/0 0/2 13/1 13/0 01/0 20/1 00/0 310 زیاد

 30/1 30/2 12/1 12/0 31/1 31/2 10/0 01 شدید

 توسعه

 31/0 1 00/0 11/0 11/0 12/1 11/0 01 کم برخوردار

 31/1 11/2 1/0 11/0 10/0 33/1 11/0 10 نسبتاً برخوردار

 12/0 1/2 10/0 10/0 13/0 11/1 00/0 301 برخوردار

 
   روستایي آوري تاب و روستاها خشکسالي واریانس درجه تحلیل آزمون -5جدول 

 محموع مجذورات گروه
 درجه آزادي

(df) 
 Fآماره  میانگین مجذورات

 داريسطح معني
(Sig) 

 111/1 211/21 111/3 0 013/13 گروهي بین

   102/1 201 310/31 گروهي درون

    203 001/311 کل

 
 حوزه یيروستا يآور  تاب يمکان يالگو ،0 شکل در

 شینما ها رحوضهیزابعاد  کیرود به تفک حبله زیآبخ

 يآور تاب زانیم ،اساس نیا بر .است شده داده

 شرق سمت به غرب از و جنوب به شمال از یيروستا

 از يآور تاب زانیم يبررس .دارد يکاهش روند ،حوضه

 که است آن از يحاک زین یيفضا عیتوز منظر

 به نسبت حوضه يشمال يهاقسمت در واقع يروستاها

 دارتریپا و آورترتاب ،حوضه يانیم و يشرق يروستاها

 با يروستاها در يآور تاب زانیم نیکمتر .هستند

 روند و الگو. شوديم مشاهده دیشد يخشکسال طیشرا

Test Value=31 

 آوري ابعاد تاب
 میانگین

 آوريتاب

 انحراف

 معیار
 مقدار آماره

t 

 معیار تصمیم

(sig) 

 میانگین

 اختالفات

 درصد اختالفات 31فاصله اطمینان 

 باال حد نییپا حد

 -3310/0 -1211/0 -20230/0 111/1 -111/11 11121/3 0111/1 اجتماعي فرهنگي

 -0001/1 -3303/1 -11110/1 111/1 -132/10 33331/3 2331/0 نهادي مدیریتي

 -1111/0 -3131/0 -10131/0 111/1 -332/11 10211/3 2133/1 روانشناختي

 -3133/1 -1102/1 -21110/1 111/1 -011/300 13111/1 1011/2 اقتصادي

 -1110/1 -2331/0 -12222/0 111/1 -113/02 11101/3 3111/1 فیزیکي کالبدي

 -1110/1 -2331/0 -12222/1 111/1 -113/12 01101/3 3111/2 محیطي

 -1313/1 -2101/1 -23001/1 113/1 -311/11 31221/1 1111/0 آوري کل تاب
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 نشان ها رحوضهیز سطح در یيروستا يآور تاب یيفضا

 و رود نم د،یگورسف سارابوالن، يها رحوضهیز که داد

 يها رحوضهیز و يآور تاب سطح نیشتریب يچایدل

 نیکمتر النیک و شوراب گرمسار، رود،حبله يداخل

 يآور تاب دگاهید از. اندداشته را يآور تاب سطح

 نمک و شوراب گرمسار، يها رحوضهیز ياجتماع

 سنگاب و رامه رود،نم يها رحوضهیز و نیباالتر

 از. اند داده صااختص خود به را يآور تاب مقدار نیکمتر

 د،یگورسف يها رحوضهیز ،ياقتصاد يآور تاب دگاهید

 يآور تاب سطح نیشتریب رودحبله يداخل و مرزداران

 يها رحوضهیز ج،ینتا طبق. دادند نشان خود از را

 منظر از جیا و يچایدل شوراب، د،یگورسف مرزداران،

 ها رحوضهیز ریسا به نسبت ،يروانشناخت يآور تاب

 سارابوالن، يها رحوضهیز ،نیهمچن. بودند آورتر تاب

 يآور تاب دگاهید از نمرود و رود حبله يداخل چنداب،

 چنداب، گرمسار، يها رحوضهیز ،يتیریمد و ينهاد

 و يکالبد يآور تاب دگاهید از سارابوالن و رود نم

 يداخل نمک، د،یگورسف يها رحوضهیز و يکیزیف

 از يباالتر سطح ،يطیمح يآور تاب ثیح از رود حبله

 .(0 شکل) اند داده نشان خود از را يسازگار و يآور تاب

 

 
 هاهضزیرحورود به تفکیک  آوري حوزه آبخیز حبله نقشه تاب -6 شکل

 

از  ،توان گفتبا توجه به نتایج آزمون فریدمن مي

گیاهي و مراتع با  پوشش میان عوامل محیطي عامل

در جایگاه اول و عامل دسترسي  111/1میانگین رتبه 

در جایگاه دوم قرار  30/1به منابع آبي با میانگین رتبه 

 آوري تابتاثیر و نقش را در یشترین ب داشته و

 اطمینان درصد 33با  ،رواز این روستایي داشته است.

متغیرهاي  گروه میانگین بین که کرد بیان توانمي

 تفاوت( مطالعه مورد طبیعي عوامل) بخش محیطي

 .(0)جدول دارد  وجود داريمعن

 
 محیطي آوري تابهاي مولفهبندي  رتبهزمون فریدمن براي آ -6جدول 

رتبهفریدمنانحرف معیارمیانگینهاگویه

 3 111/1 1110/1 031/3 گیاهي )تولید مراتع و علوفه( پوشش

 2 30/1 131/1 33/3 دسترسي به منابع آبي پایدار

 1 01/2 000/1 01/3 حاصلخیزي خاک

 0 10/1 013/1 13/3 تنوع محصوالت کشاورزي

113/1داري: سطح معنيو  1درجه آزادي:  ،211/02 :مقدار کاي اسکوئر ،213تعداد مشاهدات: 
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که مهمترین و باالترین میانگین نتایج نشان داد 

 حوزهاجتماعي جوامع روستایي  آوري تابرتبه در 

 به نسبت مهارت و رود به متغیرهاي دانش آبخیز حبله

 با میانگین رتبه خشکسالي اثرات کاهش هايروش

 میراث عنوانبه روستا به تعلق احساس ،30/1

 به و شاخص پایبندي 01/1 با میانگین رتبهگذشتگان 

 ،30/0 با میانگین رتبهباورها  و هاارزش اعتقادات،

آوري  تابکمترین میانگین رتبه در  اختصاص دارد.

رود به  آبخیز حبله حوزهاجتماعي جوامع روستایي 

خود  به اجتماعي و شاخص تکیه پارامتر سرمایه

بر این  اختصاص دارد. )میزان وابستگي به دولت(

تاثیر و نقش را در یشترین ب هاي مذکورشاخص اساس،

 33با  ،رواز این داشته است. حوضهآوري روستایي  تاب

 میانگین بین که کرد بیان توانمي اطمینان درصد

 وجود داريمعن تفاوت متغیرهاي بخش اجتماعي گروه

 (.1جدول ) دارد

 
 آوري اجتماعي  هاي تابمولفهبندي رتبهآزمون فریدمن براي تحلیل و  -7 جدول

رتبهفریدمنانحرف معیارمیانگینها گویه

 3 30/1 21/3 10/0 هاي کاهش اثرات خشکسالي مهارت نسبت به روش دانش و

 2 01/1 131/1 01/1 گذشتگان عنوان میراث بهاحساس تعلق به روستا 

 1 30/0 101/1 2/0 ها و باورها پایبندي به اعتقادات، ارزش

 0 32/0 21/3 11/1 شناخت و اطالع نسبت به مخاطرات محیطي میزان آگاهي،

 1 10/0 21/3 00/1 تکیه به خود

 0 01/1 031/1 00/1 سرمایه اجتماعي

1113/1داري: سطح معنيو  1درجه آزادي:  ،1/3000مقدار کاي اسکوئر:  ،213تعداد مشاهدات: 

 

که مهمترین و باالترین میانگین  نشان دادنتایج 

ه زجوامع روستایي حواقتصادي آوري  رتبه در تاب

 هايروش متغیرهاي اجراي به رود حبلهآبخیز 

 خسارات میزان ،01/3 با میانگین رتبه نوین کشاورزي

 دارایي میزان ،11/3با میانگین رتبه خشکسالي  مالي

، اختصاص دارد 03/1 با میانگین رتبهخانوار  معیشتي

آوري اقتصادي جوامع  و کمترین میانگین رتبه در تاب

 بیمه رود به پارامتر پوشش آبخیز حبله حوزهروستایي 

 و وامو میزان  20/0با میانگین رتبه کشاورزي 

 اختصاص دارد 32/1 با میانگین رتبه بانکي تسهیالت

 (.1)جدول 

 
 آوري اقتصادي هاي تاب بندي مولفهرتبهزمون فریدمن براي آ -8 جدول

رتبهفریدمنانحرف معیارمیانگینها گویه

211/0 هاي کشاورزي نویناجراي روش  311/1  01/3  3 

11/1 میزان خسارات مالي خشکسالي  311/3  11/3  2 

03/1 میزان دارایي معیشتي خانوار  113/1  03/1  1 

01/0 مقدار زمین کشاورزي  01/1  10/1  0 

33/2 باغي زراعي قطعات تعداد  313/1  01/1  1 

11/1 تعداد دام  111/1  13/0  0 

3/1 میزان زمین کشاورزي آبي  0/1  00/1  1 

111/1 2 پوشش بیمه درمان  13/1  1 

31/3 وام و تسهیالت بانکي  223/1  32/1  3 

13/3 خسارات جبران خدمات و بیمه پوشش  11/3  20/0  31 

111/1داري: سطح معنيو  3درجه آزادي:  ،011/111مقدار کاي اسکوئر:  ،213تعداد مشاهدات: 
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دهد که مهمترین و باالترین مينتایج نشان 

جوامع روانشناختي آوري  تابمیانگین رتبه در 

 و رود به متغیر سازگاري آبخیز حبله حوزهروستایي 

با میانگین رتبه  محیطي مخاطرات انطباق بامیزان 

آوري  تابو کمترین میانگین رتبه در  02/2

به رود  حبلهآبخیز  حوزهشناختي جوامع روستایي  روان

پارامتر امید به آینده زندگي در روستا و آینده زندگي 

تقویت  اختصاص دارد. 12/3 با میانگین رتبه روستایي

و تقویت سازگاري و  تواند در بهبودعوامل مذکور مي

با  ،رواز این .اثربخش باشدحوضه روستایي آوري  تاب

 میانگین بین که کرد بیان توانمي اطمینان درصد 33

 داريمعن تفاوت شناختي،متغیرهاي بخش روان گروه

 .(3 )جدول دارد وجود

 

 آوري روانشناختي هاي تاب بندي مولفه آزمون فریدمن براي تحلیل و رتبه -9 جدول

رتبهفریدمنانحرف معیارمیانگینها گویه

21/1 سازگاري با مخاطرات محیطي  101/3  02/2  3 

13/1 احساس افتخار نسبت به زندگي در روستا  13/1  10/2  2 

30/1 امید به آینده  10/3  10/3  1 

 111/1داري: سطح معنيو  2درجه آزادي:  ،2/331 :مقدار کاي اسکوئر ،213تعداد مشاهدات: 

  

آوري نهادي در بخش تابها مقایسه میانگین رتبه

دهد که مهمترین و باالترین میانگین رتبه در نشان مي

 رود حبلهآبخیز  حوزهجوامع روستایي نهادي آوري  تاب

 و قوانین تسهیل در نهادها به متغیر همکاري

 با میانگین رتبه وام اعتبارات، دادن ها،دستورالعمل

 هايکارگاه و جلسات کیفیت و ، متغیر کمیت03/30

و  11/31بحران با میانگین رتبه  مدیریت آموزشي

 هشدار و یابي پیش سامانه به متغیر دسترسي

و کمترین میانگین  3/3اي خشکسالي با میانگین رتبه

به  حوزهنهادي جوامع روستایي آوري  تابرتبه در 

 ادارات از محلي مردم رضایت میزان پارامترهاي

 خشکسالي، با مرتبط ادارات هماهنگي مرتبط،

 خشکسالي، با آمادگي براي فني یا مالي هاي مشوق

روستا و  در محلي اختالفات حل کار و ساز وجود

 ،خشکسالي مدیریت برنامه در نهادها هماهنگي بین

 سوي از خشکسالي خطرات رساني اطالع وضعیت

 .(31)جدول  اختصاص داردمحلي  مدیران

 

 نهادي و مدیریتيآوري  تابهاي مولفهبندي رتبهآزمون فریدمن براي تحلیل و  -11 جدول

 رتبه فریدمن انحرف معیار میانگین ها گویه
 3 03/30 13/2 1/0 وام و ها، دادن اعتباراتدستورالعملهمکاري نهادها درتسهیل قوانین و 

 2 3111 111/1 11/2 بحران مدیریت آموزشي هايکارگاه و جلسات کیفیت و کمیت
 1 3/3 11/1 1/2 خشکسالي هشداري و آگاه پیش سامانهدسترسي به 

 0 20/3 30/3 113/2 توان شورا در مدیریت مخاطرات
 1 23/3 31/3 03/2 نهادهاي محليمدیران و با  ارتباط روستائیان

 0 33/3 11/3 01/2 توان دهیار در مدیریت مخاطرات
 1 11/1 10/3 21/2 مشارکت در برنامه هاي توسعه کشاورزي و روستایيمیزان

 1 11/1 11/3 330/2 يلمح مدیران سوي از خشکسالي خطرات رسانياطالع وضعیت
 3 21/0 03/1 13/3 (بخشي بین نگرش با و یکپارچه مدیریت) ادارات همکاري و هماهنگي میزان

 31 11/1 32/1 13/3 در روستا محلي وجود سازوکار حل اختالفات
 33 10/1 01/1 02/3 میزان رضایت مردم محلي  از ادارات مرتبط

 32 13/0 01/3 11/3 پذیري نهادها مسئولیت
 31 30/0 00/1 1/3 خشکساليهاي مالي یا فني براي آمادگي با  وجود مشوق

 30 01/1 03/1 31/3 خشکسالي با مرتبط ادارات پیگیري و پاسخگویي توان
 1113/1: دارييمعن سطحو  31: آزادي درجه ،100/123: اسکوئر کاي مقدار ،213: مشاهدات تعداد

 



 301/  يخشکسال طیرود در شرا حبله زیحوزه آبخ یيروستا يآور سنجش تاب

دهد مقایسه میانگین رتبه عوامل کالبدي نشان مي

آوري  تابکه مهمترین و باالترین میانگین رتبه در 

به متغیر رود  حبلهآبخیز  حوزهجوامع روستایي نهادي 

 با میانگین رتبه یافتگيمیزان برخورداري و توسعه

میزان استفاده از فناوري ارتباطات و  ، متغیر03/1

 به دسترسي ، متغیر21/0با میانگین رتبه  اطالعات

 ،21/0خانوار با میانگین رتبه  اجمایحت خرید مراکز

کشاورزي با  ادوات فروشگاه به متغیر دسترسي

و کمترین میانگین رتبه در  31/1میانگین رتبه 

 به پارامترهاي حوزهکالبدي جوامع روستایي  آوري تاب

 به دسترسي کشاورزي، آالت ماشین از استفاده سطح

دامپزشکي  خدمات به بذر و شاخص دسترسي فروشگاه

 .(33)جدول  اختصاص دارد

 
  فیزیکي  آوري تابهاي  بندي مولفه آزمون فریدمن براي تحلیل و رتبه -11 جدول

 رتبه فریدمن انحرف معیار میانگین هاگویه

 3 03/1 1101/1 031/2 یافتگيمیزان برخورداري و توسعه

 2 21/0 0113/1 231/2 ارتباطات و اطالعاتمیزان استفاده از فناوري 

 1 21/0 1110/1 223/2 خرید مایحتاج خانوار دسترسي به مراکز

 0 31/1 1131/1 331/2 ادوات کشاورزي دسترسي به فروشگاه

 1 03/1 30/3 11/1 رضایت از وضعیت ظاهري و تمیزي محیط روستا

 0 11/1 1110/1 111/2 کشاورزي آالت ماشین از سطح استفاده

 1 20/1 1010/1 111/3 دسترسي به فروشگاه بذر

 1 31/1 1211/1 311/3 دسترسي به خدمات دامپزشکي

 1113/1داري:  سطح معنيو  1درجه آزادي: ، 100/123 مقدار کاي اسکوئر: ،213تعداد مشاهدات: 

 

با  تحقیقبا تحلیل و ارزیابي ارتباط متغیرهاي 

روستایي با استفاده از آزمون آوري  تابمیزان 

 .(32)جدول  شدحاصل  زیر همبستگي پیرسون نتایج

پوشش ، شاخص رابطه بررسي در بخش محیطي، -

دسترسي به منابع آبي  ،تولید مراتع و علوفه() گیاهي

شاخص  و میزان حاصلخیزي خاک شاخص ،پایدار

آوري نشانگر  متغیر تاب با تنوع محصوالت کشاورزي

 33 از باالتر داريمثبت و با سطح معني ارتباط

 . است متغیر دو بین درصد

 میزانشاخص  رابطه بررسي در بخش اجتماعي، -

 اثرات کاهش هايروش زمینه در مهارت و دانش

 از اطالع و آگاهي میزان شاخص، خشکسالي

 به تعلق شاخص احساس ،خشکسالي مخاطرات

متغیر  با امانت گذشتگانو  میراث عنوانبه روستا

 به متغیر میزان تکیه رابطه آوري مثبت و میزان تاب

 باحوضه یا شاخص میزان اتکاي به دولت  و خود

عدم وجود ارتباط  نشانگر ،آوري متغیر میزان تاب

 . است متغیر دو بین دارمعني

 شاخص میزان رابطه بررسي در بخش اقتصادي، -

 آوري،متغیر تاب باخانوار  معیشتي سرمایه و دارایي

 مالي خسارات متغیر میزان رابطه دار،مثبت معني

 )معکوس(، رابطه منفي آوريمتغیر تاب خشکسالي با

 با جایگزین ایجاد معیشت و درآمد شاخص امکان

 در داريمعني مقدار با مثبت و آوري، متغیر تاب

  .است متغیر دو بین درصد 33 از باالتر سطح

 میزان رابطه بررسي روانشناختيآوري در بخش تاب  -

 و انطباق خانوارهاي روستایي در برابر سازگاري

 باآینده زندگي  به شاخص امیدمخاطره خشکسالي و 

 با وجود ارتباط مثبت و نشانگر آوري متغیر تاب

 دو بین درصد 33 از باالتر سطح در داريمعني مقدار

 احساس افتخار برايمتغیر  رابطه بررسي .است متغیر

عدم  نشانگر آوري متغیر میزان تاب روستائیان با

  .است متغیر دو بین داريمعنوجود ارتباط 

 بررسي ارتباطآوري نهادي مدیریتي، تاب در بخش -

نهادي در مدیریت  روابط و هماهنگي مولفه

وجود  نشانگر آوريمتغیر وابسته تاب خشکسالي با

 است.داري معنيفاقد  هارتباط مثبت و یک رابطسه 

 بستر متغیرهاي مرتبط با مولفه بررسي ارتباط

متغیر وابسته  نهادي در مدیریت خشکسالي با

 نشانگر پیرسون همبستگي ضریب قالب در آوري تاب
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است. داري معنيعدم دو ارتباط مثبت و سه وجود 

 مجموع متغیرهاي مرتبط با مولفه ررسي ارتباطب

در  (پاسخگویي توان) نهادي عملکرد متغیرهاي

 در آوري متغیر وابسته تاب مدیریت خشکسالي با

چهار وجود  نشانگر پیرسون همبستگي ضریب قالب

 است. دار معنيارتباط مثبت و 

 

 رود  حبلهدر حوزه  روستایيآوري  تابارتباط متغیرهاي تحقیق با میزان  -12 جدول

p r رهایمتغ  ابعاد متغیرها p r ابعاد 

 هماهنگي و روابط نهادي 112/1** 111/1

 نهادي

111/1 **123/1 
دسترسي به منابع آبي 

 پایدار

 103/1* 111/1 محیطي
 رساني اطالع وضعیت

 خشکسالي خطرات
111/1 **212/1 

تنوع محصوالت 

 کشاورزي

 331/1* 113/1 مشارکت مردم میزان 101/1** 111/1
گیاهي )تولید  پوشش

 مراتع و علوفه(

111/1 **010/1 

 و جلسات کیفیت و کمیت

 آموزشي هايکارگاه

 مدیریت خشکسالي
112/1 *311/1 

شاخت و  میزان آگاهي،

اطالع نسبت به 

 مخاطرات محیطي

 اجتماعي

302/1 131/1- 

هاي مالي و  مشوقوجود 

فني براي آمادگي مقابله با 

 خشکسالي
 سرمایه اجتماعي 310/1 113/1

 خود به تکیه 111/1 100/1 نهادي بستر 130/1** 111/1

111/1 **102/1 
توان دهیاري در مدیریت 

 مخاطرات
111/1 *321/1 

 پایبندي به اعتقادات،

 ها و باورهاارزش

111/1 **121/1 
توان پاسخگویي و پیگیري 

 ادارات مرتبط با خشکسالي
111/1 **031/1 

دانش و مهارت نسبت 

کاهش هاي به روش

 اثرات خشکسالي

 211/1** 113/1 هشدار سامانهدسترسي به  111/1** 111/1
میزان دارایي و سرمایه 

 معیشتي خانوار

 اقتصادي

111/1 **111/1 
عملکرد نهادي )توان 

 پاسخگویي(
111/1 **223/1 

امکان معیشت و درآمد 

 جایگزین

111/1 **11/1 
 برخورداري از مراکز

 روستایي خدمات توسعه

فیزیکي 

 کالبدي

111/1 **111/1- 
میزان خسارات مالي 

 خشکسالي

111/1 **03/1 
رضایت از وضعیت ظاهري 

 و تمیزي محیط روستا
110/1 *311/1 

 زراعي قطعات تعداد

 باغي

111/1 **11/1 
میزان استفاده از فناوري 

 ارتباطات و اطالعات
111/1 *303/1 

 خدمات و بیمه پوشش

 خسارات جبران

11/1 33/1 
 از سطح استفاده

 آالت کشاورزي ماشین
 زندگي هاي هزینهمیزان  -111/1** 113/1

 امید به آینده 223/1** 111/1   

 روانشناختي
   111/1 **123/1 

 و سازگاري میزان

 مخاطره برابر در انطباق

 خشکسالي

   313/1 111/1 
احساس افتخار نسبت 

 به زندگي در روستا

 

 آوري کالبدي و فیزیکي، بررسي ارتباطدر بخش تاب -

روستایي،  شاخص برخورداري از مراکز خدمات

 و ارتباطات فناوري از استفاده شاخص میزان

متغیر  آوري روستایي، متغیر میزان تاب اطالعات با



 303/  يخشکسال طیرود در شرا حبله زیحوزه آبخ یيروستا يآور سنجش تاب

 رفاهي امکانات خانوارهاي روستایي از میزان رضایت

 تمیزي و ظاهري وضعیت از خانوار، متغیر رضایت

آوري روستایي  متغیر میزان تاب روستا با محیط

 نشانگر پیرسون، همبستگي ضریب قالب در حوضه

 در داريمعني مقدار وجود رابطه مستقیم مثبت و با

متغیر  بررسي ارتباط .است درصد 33 از باالتر سطح

متغیر  کشاورزي با آالت ماشین از استفاده سطح

عدم ارتباط  نشانگر آوري روستایي، میزان تاب

 (.> 11/1Sig) است دار بین دو متغیر  معني

 

 گیرینتیجه

قرار گرفتن ایران در کمربند خشک جهان و 

واسطه تغییرات  ها در دهه اخیر به استمرار خشکسالي

هایي با بحرانگیري و بروز  اقلیمي، منجر به شکل

ویژه در سطح جوامع روستایي که منشاء خشکسالي به

 .وابستگي زیادي به آب براي تولید دارند، شده است

رود نیز از در حوزه آبخیز حبله داده هاي رخ خشکسالي

پذیري این قاعده مستثني نبوده، منجر به آسیب

روستایي و اختالل در سامانه معیشتي آنان شده است. 

در  ، مخاطره خشکساليSPIتحلیل شاخص بر اساس 

 گذاشته، جاي بر متفاوتي رود، آثارحبله حوزه آبخیز

سه چهار دهه اخیر، وضعیت نرمال  در کهطوري به

-00درصد مساحت آن در دهه  11اقلیمي حوضه از 

-30درصد مساحت حوضه در دهه  02به  3110

کاهش یافته، بر شدت خشکسالي افزوده شده  3110

در  از راهبردهاي کلیدي و مهم آنجا که یکي است. از

 و ارتقاء سطح پایداري پذیري آسیب برنامه کاهش

 از محیطي  هاي ها و ریسکبحران برابر در محلي جوامع

 برابر در جوامع آوريتاب خشکسالي، افزایش جمله

 اکولوژیک هايسامانه در شده ایجاد آشفتگي و اختالل

آوري تاب وضعیتپژوهش سعي کرد،  این است،

رود را در ابعاد مختلف  روستایي حوزه آبخیز حبله

 نهادي و اجتماعي، روانشناختي، اقتصادي، محیطي،

 آوريتاب وضعیت بررسي کند. کالبدي ارزیابي فیزیکي

 در پژوهش مرکزي و متغیر اصلي عنوانبه روستایي

کل  آوريشاخص تاب که داد نشان گانهشش ابعاد

 و 10/0میزان  ، به31تا  صفر پیوستار در یک حوضه

 وجه چنانچه دیگر، عبارت به .متوسط است حد در

 گرفته شود، نظر درپذیري آسیب آوري،تاب دیگر

 به بررسي، متمایل مورد آماري جامعه متوسط گرایش

آوري، جامعه روستایي تاب حیث از بوده،پذیري آسیب

 .ندارد قرار مناسبي در وضعیت رود حوزه آبخیز حبله

آوري در ابعاد مختلف نشان داد، مقایسه شاخص تاب

شناختي، بیشترین کالبدي و روان فیزیکي آوريتاب

محیطي و اقتصادي کمترین مقدار را  آوريمقدار و تاب

 آوريتاب میزان ها نشان داد، یافتهداشته است. 

 خشکسالي شاخص رود بر اساس حبله حوضه روستایي

کند.  الگوي تقریباً متفاوتي را ارائه ميیافتگي،  توسعه و

هاي با  آوري در پهنهکه بیشترین مقدار تابطوريبه

تر وجود  شدت خشکسالي زیاد و مناطق توسعه یافته

عبارتي، مناطق روستایي با خشکسالي  داشته است. به

شدید توان خود را در مواجهه با مخاطره خشکسالي از 

و  Rezaeiتایج مطالعات ن با این یافته .اند دست داده

، (2130)و همکاران  Nouri، (2131)همکاران 

Saemipour  منطبق و همسو( 2131)و همکاران 

از  رود، حوزه آبخیز حبله در که داد نشان ها یافته .است

 دسترسي به منابع آبي شاخصمیان عوامل محیطي، 

گیاهي و مراتع،  پایداري پوشش مطمئن و شاخص

 آوري روستاها در ارتقاء سطح تابرا  اهمیت بیشترین

 Pashanejad مطالعات داشته است. این یافته با نتایج

آوري  تاب در محیطي نیروهاي نقش زمینه در (2131)

 آوري بخش تاب در اساسي و مهم ابعاد از منطبق است.

و مهارت  به شاخص دانش توان مي اجتماعي حوضه،

 راتاث کاهش هاي نوینروش در زمینه روستائیان

از  اشاره کرد. خشکسالي و میزان سرمایه اجتماعي

  هاي آوري، شاخص میان عوامل اقتصادي موثر بر تاب

 هاي نوین کشاورزي، میزانروشمیزان کاربست 

 هايدارائي خشکسالي و میزان مالي ناشي از خسارات

آوري  در تاب ها مؤلفه مهمترین خانوار، معیشتي

 ظرفیت بهبود يراب رو،این حوضه است. از اقتصادي

 هاي سرمایه باید رود، حبله روستایي جوامع آوري تاب

 تقویت  حوضه  در ساکن ذینفعان مالي و اقتصادي

 نقاط روستاهاي حوضه از در مالي هاي شاخص. شود

 بر الزم است، و شود مي محسوب روستاها این ضعف

 ریزي برنامه و روستائیان دقت مالي هايدارائي روي

 کمتري توان فقیرتر جوامع چرا که عمل آید،به  جدي

ها با  آوري دارند. این یافته سازگاري و تاب براي

 خصوص در( 2130)همکاران  و Harveyتحقیقات 
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 تأثیرات با اقلیمي تغییرات از ناشي پذیري آسیب

 و محیط اقتصادي کشاورزي، دام و هاي نظام بار بر زیان

نتایج این  است.راستا و منطبق روستا هم اجتماعي

آوري نهادي و مدیریتي نشان داد مطالعه در بخش تاب

در  نهادها هاي میزان تعامل و همکاري  که شاخص

اعتبارات،  دادن وام و ها،دستورالعمل و قوانین تسهیل

هشدار و میزان  و یابي پیش سامانه به دسترسي

مشارکت اجتماعي بیشترین نقش را در ارتقاء 

ي حوضه داشته است. این نتایج با آوري روستاها تاب

 زمینه در (2131) همکاران و Annabestaniهاي  یافته

 خواني دارد.روستایي هم آوري تاب در نهادها نقش

حکمراني خوب  بنابراین، مسئله راهبردي مدیریت و

 ظرفیت ارتقاء روستایي در حوزه مدیریت خشکسالي و

است.  اهمیت حائز آوري و سازگاري در این زمینه تاب

میزان  یافتگي،نتایج، میزان برخورداري و توسعه طبق

در  استفاده روستائیان از فناوري ارتباطات و اطالعات

 ظرفیت تقویت آوري فیزیکي و کالبدي، در بخش تاب

این  .است مؤثر بوده بسیار روستایي حوضه آوري تاب

در ( 2111) همکاران و Cutterهاي  نتایج با یافته

 تسهیالت و از امکانات آور تاب که جوامعاین خصوص

 و Behtash برخوردارند، زیرساختي بیشتري

 و دارمعني رابطه وجود در خصوص( 2132)همکاران

 هاي در سکونتگاه ها زیرساخت توسعه بین مثبت

 برابر مخاطرات، در آوري تاب افزایش با روستایي

  .است منطبق و همراستا

ضرورت ایجاب  بر پایه نتایج پژوهش حاضر،

آوري جوامع  کند، در راستاي بهبودبخشي به تاب مي

 هايدارائي محلي، سلسله اقداماتي نظیر تقویت

 معیشتي منابع به بخشي تنوع معیشتي جوامع محلي،

 جبران و بیمه پوشش سازي روستاها، اجرایي

 خشکسالي، کاهش هاي اقتصادي ناشي از خسارت

ورزي و زمین، معیشت کشا روستائیان به وابستگي

کشاورزي،  فنون نوین وآموزش تقویت نظام ترویج

 محصوالت از فناوري، استفاده کمک آب به جویي صرفه

 اجتماعي سرمایه تقویت خشکي، به مقاوم پربازده و

 بحران مقابل در روستاییان مشارکت منظوربه

 یا کاستن و کنترل براي هاسیاست اصالح خشکسالي و

روستایي حوضه مورد توجه و اهتمام مهاجرت جوامع 

ریزان مرتیط با موضوع مدیریت  جدي مدیران و برنامه

 توجهدر این میان،  .آوري قرار گیردخشکسالي و تاب

 هضحو يجنوب يها هضرحویز و ينواح يآورساز تاب به

 يانیم و  يداخلهاي  زیرحوضه و گرمسار مثل رود حبله

 در ژهیوهب ،النیک و آباد عبداهلل شوراب، رامه، همچون

 .است تیاهم و تیاولو حائز ينهاد و ياقتصاد ابعاد
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