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  مهمقدّ. 1
 لهأمس طرح. 1. 1

 حنوزة در را ریمنؤثّ و مهم ایهچالش همواره سالیخشک

 کنه ایگونه به ،دهکر ایجاد روستاییان معیشت و غذایی امنیت

 و خشنک منناط  در سناکن منرد  نفنر میلینارد دو به نزدیک

 سنط  از درصند 41 حندود جمعیتی یعنی ؛جهان خشکنیمه

 ،1گینکنل و صنل ) اسنت داده قنرار خنود الشعاعتحت را زمین

 ینک طی بارش کمبود عنوان به سالیخشک. (62 .ص ،2014

 ابعاد در و است شده تعریف آب کمبود نتیجة در و زمانی دورة

 طنور بنه .دکنمی ایجاد پذیریآسیب ،وسیعی گسترة و مختلف

 موقعینت بنا رابطنه در کنه اسنت شنرایطی پذیریآسیب ،یکلّ

 هنایارزش و نهادهنا ،اجتماعی نیروهای ،محیطی و جغرافیایی

 اجتمناعی و طبیعنی متعدد خطرات برابر در را انسان ،فرهنگی

(. 35 .ص ،1390 افراختنه،) سازدمی دفاعبی و ضعیف حساس،

 را پذیریآسنیب( 2001) 2اقلیمنی تغیینرات دولتنی بنین پنل

 اثنر در طبیعنی یا اجتماعی سیستم یک به که خسارتی میزان

 وقننوع. کننندمی تعریننف ،شننودمی وارد هننواییوآب تغییننرات

 را روسنتاییان ویژهبه ،جوامع ةهم پذیرییبآس ها،سالیخشک

 تنشش جوامنع، اینن از برخنی در که نحوی به کند؛می تشدید

 از دیدهآسنیب خانوارهنای از بسنیاری اساسی چالش بقا، برای

 ،3گریگنور منک و بنارکر کمپل،) شودمی محسوب سالیخشک

 پذیریآسننیب ماهیننت شننناخت امننر ایننن. (146 .ص ،2010

 و کیفننی رویکردهننای بننا را هنناآن نوارهننایخا و روسننتاییان

 ،2008 ،4گانن  و گولدین  ،لویی) سازدمی ضروری مشارکتی

 و سنالیخشک از ناشنی پذیریآسنیب تبینین زیرا ؛(543 .ص

 بخنش بنر اثنر کناهش در کلیندی عامل آن، بر اثرگذار عوامل

 ،5بنریکمن) رودمنی شنمار بنه طبیعی بشی این بارزیان تبعات

 از رمتنأثّ افنراد پذیریآسنیب حنال، عین در. (11 .ص ،2006

 سنن، ،جنسنیت ،قومیت مذهب، ،اجتماعی ةطبق نظیر ؛عواملی

 ،اقلننیم قنندرت، و منننابع بننه دسترسننی ،اجتمنناعی هایشننبکه

 ،زیرسنناختی امکانننات درآمنند، عتنننوّ ،سیاسننی سنناختارهای

 ،6پناوا)اسنت  سنرمایه مینزان و بنازار بنه دسترسی ،وریآفن

 ؛12. ص ،2005 ،7یننننننناتز و چیواکنننننننا ؛129. ص ،2008

 . از ایننن رو،(159. ص ،2003، 8فینننان و وسننت ،وازکویزلئننون

 روسنتاییان و کشاورزان پذیریآسیب که گرفت نتیجه توانمی

 و یفنّن ،شنناختیروان ،فرهنگی -اجتماعی ،اقتصادی عوامل از

 و هستند تغییر در پیاپی عوامل این. پذیردمی تأثیر زیرساختی

 زیناد ینا و کم تغییرات این با نیز پذیریآسیب ماهیت ،ینبنابرا

 کمینت و کیفینت( 1998) 9بناکر و دانین  اعتقاد به. دشومی

 دیگنر ةمنطق به ایمنطقه از سالیخشک از ناشی پذیریآسیب

 رمتغیّ و پویا حالت یک توانمی را پذیریآسیب و است متفاوت

 بننابراین،. است مکان و زمان رهایمتغیّ از تابعی که کرد رتصوّ

 روسنتایی جوامع در سالیخشک از ناشی آسیب ماهیت تبیین

 و تعنندیل مقابلننه، رویکردهننای اتخنناذ بننه ،مننرد  مشننارکت بننا

 باابودن ،میان این در .انجامدمی هاواقعیتبر  مبتنی سازگاری

 در سنالیخشک از ناشی اقتصادی -اجتماعی هایآسیب تشدّ

 و شنرفی) کرمانشاه استان در انسررو شهرستان کشاورزان بین

 ایننن عمینن  ةمطالعنن ضننرورت .(129.ص ،2011 ،10زرافشننانی

 تقوینت شهرستان این پذیرترآسیب روستاهای بین در را پدیده

. ص ،1393 ،یراهندار ،یخسنرو ،ینانزهتاب ،رضناپور) دکنمی

 سنط  بودنپنایین ،سالیخشک از ناشی هایآسیب زیرا  ؛(73

 شهرسنتان، اینن روستاهای بودنربرخوردارغی یا یافتگیتوسعه

 ،یاحیر معصو ، یریقد ،سلیمانی) بخشیده تشدّ را هانابرابری

از  اسنت، داده گسترش را هامهاجرت روند و( 647. ص ،1392

 آب تنأمین شهرستان، این روستایی هایریزیبرنامه در این رو،

 (.73 .ص ،1392 ،بهرامنی) است گرفته قرار خاصی هتوجّ مورد

 ،سنالیخشک از ناشنی پذیریآسنیب مطالعنات انبنوه رغمعلی

 جوامع میان در فرآیند این وقوع گونگیهچ حیطة هایپژوهش

 بر و بوده نگرجزیی و غیرمشارکتی ،معدود روستایی پذیرآسیب

 پذیریآسنیب فرآینند کناوش حاضر، تحقی  هدف ،اساس این

 دیندگاه زا آن مختلنف ابعناد بنه هتوجّن و سالیخشک از ناشی

 پذیریآسنیب بنینانی تئنوری ،طرین  اینن از تا بود روستاییان

 ،فمنی شنعبانعلی) مشنارکتی رویکردی با سالیخشک از ناشی

 تندوین نگرجنامع دیندگاهی و (1384 زاده، شریف ،بیگی علی

 هندایت را پنژوهش اینن زینر هایپرسنش راستا، این در. دشو

 :کنندمی

 روسنتاییان سالیخشک از ناشی پذیریآسیب فرآیند (الف

 ؟چیست

 ،زمینه ،یعلّ شرایط ،اصلی مقولة) ةدهندتشکیل عناصر (ب

 اینن( پیامندها و متقابنل، کنش هایراهبرد گر،مداخله شرایط

 هستند؟ عناصری چه یندفرآ

 نظری پیشینة. 2. 1
 عملکنرد نتیجنة ،اقلیمنی تغیینرات به نسبت پذیریآسیب

 ،اقلنیم تغیینرات هبن سیسنتم ینک 11حساسیت ،نظیر ؛عواملی
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 13مخاطره نوع و تغییرات با آن آوریتاب و 12سازگاری ظرفیت

 اجمناع مورد که تعاریفی از یکی ،حال عین در. شودمی تعریف

 پذیریآسیب که است این گرفته، قرار گرانپژوهش از بسیاری

 لحنا  از جامعنه ینک یا فرد یک هایویژگی و هاتخصوصی را

 مقابنل در مقاومت و مقابله ،بینیپیش یبرا هاآن توانایی ضعف

 عوامنل طتوسّن  ویژگنی اینن کنه داننندمی طبیعنی مخاطرات

 ،14داوینس کنانون، ،بشیکنی ،وینسنر) شنودمی تبیین متعددی

ص.  ،2008 ،6پنناوا ؛12. ص ،2005 ،7ینناتز و چیواکننا ؛2004

 شناسنایی بنه کنه اسنت آن تعرینف این مزایای از یکی (.643

. کننندمی کمننک جامعننه در پذیرآسننیب مننناط  و هنناگروه

 و دشومی تعیین طرهمخا نوع طتوسّ یحدّ تا تنها پذیریآسیب

 هناقابلیت ،اجتماعی حمایت یا شخصی حفاظتی نظیر ؛عواملی

 تجربنه را آن جامعنه ینا شنخص ینک که نهادهایی مجموعة و

 ،دهنندمی نشنان واکننش مخاطرات منفی اثرات به یا کنندمی

 ،15رووینل ،توین  ،کنانون) دارنند نقش ذیریپآسیب ظهور در

 طبیعتنی و ماهینت در پذیریآسیب به اگرچه. (5. ص ،2003

 هنایرهیافت و تعناریف اامّن ؛اسنت شنده نگریسنته بعدیچند

 از هنوز پذیریآسیب مفهو  چیستی که دهدمی نشان مختلف

 .ص ،2004 ،16بنریکمن و بوگاردی) نیست روشن علمی لحا 

 هنایارچوبهچ از بسنیاری بنه هتوجّ بدون ،نمیا این در. (76

 هنایروش و رویکردها ،هاآن در موجود تعاریف و پذیریآسیب

 مربنوط و نزدینک یمحلّن شرایط به تربیش که باا به پایین از

 بنر کنه پایین به باا از هایروش و رویکردها مقابل در ،هستند

 شنده مطنرح ،اندگرفته شکل نظری هایبنیان از برخی مبنای

 بنر عنشوه تا ( 75. ص ،2003 ،17هوگ و کلین ،اسمیت) است

 بنه نسنبت پذیریآسنیب غنام  پدیندة ابعناد و ماهیت درک

 ،مشننارکتی رهیننافتی اتخنناذ بننا ،سننالیخشک نظیننر بشیننایی

 بنومی شنرایط بنا آن برابنر در تنریبیش سازگاری و آوریتاب

 بنه عیمتننوّ مطالعنات ،طرفی از. دشو حاصل روستایی مناط 

 مننورد را هاسننالیخشک از ناشننی پذیریآسننیب ،کیفننی شننیوة

 منک ؛12 .ص، 2005 ،7یناتز و چیواکنا) انندداده قنرار بررسی

 ،1389 ،یزمنانو  یکرمن کشناورز، ؛1451. ص ،2014 ،18نیلی

 علنی ،غشمنی ؛313 .ص ،1392 ،افراختنه و سلیمانی؛ 15. ص

 18نیلنی منک نموننه بنرای ؛(439. ص ،1394 ،سنواری ،بیگی

 محیطیزیسنت-اقتصنادی پذیریآسنیب پژوهشی در( 2014)

 بنه بنینانی تئنوری و کیفنی رویکنرد با را سالیخشک از ناشی

 نتنایج .دادنند قنرار بررسنی و تحلینل مورد مشارکتی ایشیوه

 کنه اسنت آن گربینان نیز( 1389)کاران و هم کشاورز پژوهش

 لیسناخشک از کشناورز خانوارهنای پذیریآسیب میزان و نوع

 بنه وابسنتهغیر و وابسنته عوامنل از ایمجموعه و نبوده یکسان

 . دشومی خانوارها پذیریآسیب موجب ،سالیخشک

 تحقیق شناسیروش. 2
 تحقیق جغرافیایی قلمرو. 1. 2

 انتخناب ایمنطقنه دینبا ،تحقین  یکلّن هندف بنه هتوجّ با

 اامّن ؛داشنته خنوبی کشناورزی وضنعیت گذشته در که دشمی

 وارد آن بنر زینادی هایآسیب ،سالیخشک پدیدة اثر بر اکنون

 نظنر از نیز منطقه کشاورزان میان در ،این بر عشوه ؛باشد شده

 روسنتای در کنه شود مشاهده هاییتفاوت پذیریآسیب تشدّ

 کشاورزی جهاد کارشناسان کیدتأ به جان قلی چشمه پشتن 

 جنودو شرط دو این ،یمحلّ یکلید نلعامطّ و روانسر شهرستان

 ،تحقین  اهنداف بنه یابیدسنت منظنور بنه از اینن رو،. داشت

 مننابع ةادار پیشننهاد بنه بنا جان قلی چشمه پشتن  روستای

 و هنااریب رفع جهت در روانسر شهرستان فرمانداری و طبیعی

 ،فضنایی ارینب نظینر ؛تحقیقناتی متعندد و رایج هایسوگیری

 علنی ،فمنی یشنعبانعل) دیپلماتینک و ایپروژه ،مردمی ،زمانی

 دلیننل بننه ،چنننینهم و( 100 .ص ،1384 زاده،شننریف ،بیگننی

 و مرتعنی ،زراعنی عمتننوّ پوشنش ،جغرافینایی خاص موقعیت

 آبناددولت دهسنتان توابنع از روسنتا اینن. دش انتخاب جنگلی

 کنه اسنت کرمانشناه استان در روانسر شهرستان مرکزی بخش

 شنهر رکنزم تنا و بنوده خنانوار 45 و جمعینت نفر 145 دارای

 اینن اهنالی غالنب معیشنت و دارد فاصنله کیلومتر 30 روانسر

 (. 1 شکل)است  دامداری و کشاورزی روستا

 تحقیق روش. 2. 2
 تجنارب، از غننی و عمین  توصیفی به یابیدست منظور به

 ناشنی پذیریآسنیب ابعاد به نسبت ،روستاییان ادراک و نگرش

 شهرستان نجا قلی چشمه پشتن  روستای در سالیخشک از

 راهبنرد از ،خناص طنور بنه و کیفنی پنژوهش روش از روانسر

 تئننوری. شد استفاده( 1998) کوربن و اشتروس بنیانی تئوری

 دیندگاه بنر مبتننی کیفنی تحقین  هایروش از یکنی بنینانی

 ابعنننناد ،واقعنننی شنننرایط براسننناس کنننه اسنننت اسنننتقرایی

 ،اقریب حاج ادیب) دکنمی روشن را لهأمس یک ةدهنندتشنکیل

 .ص ،2010 ،19بریانننت و چارمنناز ؛1389 ،یصلصننال ،یننزیپرو

 و مطالعنه عمن . (3 .ص ،2006 ،20فرانکینز برونر، ،میلز ؛110

 و اصنلی گنرانکنش نظنر از گینریبهره بنا مختلف ابعاد کشف

 موجنب واقعنی شرایط بر مبتنی مدل و الگو ةارائ آن، از ترمهم
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 بهنره بنینانی وریتئن روش از حاضنر ةمطالعن در محققان شند

 منندنظا  طنرح مبننای بنر کیفنی پژوهش این در زیرا ؛گیرند

 محتننوا، ،یننندفرآ پیرامننون روسننتاییان ادراک بنیننانی تئننوری

 و سنالیخشک آسنیب از ناشنی پیامندهای و زمیننه ها،راهبرد

 مطلعنان مطالعنه، منورد ةجامعن .شند کناوش هاآن بین روابط

 بدر دهستان توابع از جان قلی چشمه پشتن  روستای کلیدی

 طبیعنت مطاب  که بودند کرمانشاه استان در روانسر شهرستان

 گیرینموننه در. شنند انتخاب هدفمند شیوة به ،کیفی تحقی 

 اسنت منواردی انتخاب هدف اصواً ،برفی گلوله نوع از هدفمند

. باشند داشته زیادی شعاتاطّ تحقین  موضنوع بنه هتوجّ با که

 پشنتن  روسنتای) مطالعنه منورد ةامعنج جغرافیایی موقعیت

 شنکل اینن در. است شده ارائه (1) شکل در( جان قلی چشمه

 ،باشدمی بدر دهستان در که جان قلی چشمه پشتن  روستای

 .است شده مشخص
 

 
 دهستان و استان،بخش محدودۀ در پشتنگ روستای موقعیت نقشة -1 شکل

 .1393کرمانشاه، استانداری: مأخذ

 

 ابتندا کلیندی لعانمطّ با آشنایی منظور به هش،پژو این در

 سنایر هناآن از ینک هنر و دش مراجعه شورا اعضای و دهیار به

 کنهاین بنه هتوجّن با ،طرفی از .کردند فیمعرّ را یمحلّ خبرگان

 مرد  میان در سالیخشک از ناشی پذیریآسیب سط  و میزان

 شناسنایی منظور به از این رو، نبود، یکسان الذکرفوق روستای

 درآمنند مشننارکتی بننندیطبقه تکنیننک ،پذیرترآسننیب اقشننار

 نلعنامطّ ،واقنع در. دشن اجرا کلیدی نعالمطّ طتوسّ روستاییان

 و مشننهودبودن دلیننل بننه را پذیریآسننیب مبنننای کلینندی

 بننابراین، دادند، قرار روستاییان ثروت و درآمد ،بودنترملموس

 خنود دیندگاه از ،روسنتای مرد  درآمدی سط  شناسایی برای

 «رفاه» یا «ثروت» از تعریفشان براساس و شد گرفته بهره هاآن

 هناآن طتوسّن  درآمندی طبقنات گذاریشناخص و معینار ابتدا

 در روسنتایی خانوارهای بندیطبقه برای سپس گرفت، صورت

 سرپرسنت نا  ،(3 =فقیر و 2 =متوسط ،1 =ثروتمند) سط  سه

 بنا کنندگانمشنارکت و شد نوشته هاییکارت روی بر خانوارها

 نتنایج. دنندکر صمشنخّ کارت پشت را فرد هر ةطبق فکریهم

 :است ذیل شرح به درآمد مشارکتی بندیطبقه
 

 هایروستایارخانو درآمد مشارکتی بندیطبقه -1 جدول

 روانسر پشتنگ
 1394 پژوهش، هاییافته: مأخذ

 خانوار تعداد معیار طبقه

 ثروتمند

 تربیش ای گاو رأس 20 داشتن

 تربیش یا گوسفند رأس 50 داشتن

 زراعی زمین هکتار 10 از بیش داشتن

16 

 طمتوسّ

 گاو رأس 20 تا 10داشتن

 گوسفند رأس 50 تا 25داشتن

 زراعی زمین هکتار 10تا 5 داشتن

22 

 فقیر

 گاو رأس 10از ترکم داشتن

 گوسفند رأس 25 از ترکم داشتن

 زراعی زمین هکتار 5از ترکم داشتن

7 
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 ةمصنناحب تکنیننک از اسننتفاده بننا هنناداده آوریجمننع

 ،مستقیم ةمشاهد متمرکز، هایگروه ،انفرادی ساختاریافتهنیمه

 و درآمند مشنارکتی بنندیطبقه تکنیک ،میدانی هاییادداشت

 .گرفت صورت کشاورزی اراضی کاربری نقشة مشارکتی ترسیم

 در اهننداده آوریجمننع در چندگانننه هننایروش کارگیریهبنن

 بنه آن از که فرآیندی طری  از را هایافته اعتبار ،کیفی پژوهش

 ،منانیون کنوهن،) دهندمی افزایش ،شودمی یاد سازیگوشهسه

 ةمصنناحب 10 انجننا  از پننس (.84. ص، 2000 ،22موریسننون

 هرکندا  ،الذکرفوق درآمدی هایگروه بین از یافتهساختارنیمه

 یننه ابن ؛دش حاصل وریکتئ اشباع ساعت، دو اکثرحدّ تمدّ به

 سنوی از جدیندی مفناهیم و شند تکنراری هاپاسخ که ترتیب

 مبنننای بننر شنندهگنردآوری هنایداده. دنش دریافت هانمونه

 مرحلنه سنه قالنب در (1998) کوربین و استراوس هایتوصیه

 بناز گننذاریکند. شند تحلیل انتخابی و محوری باز، کدگذاری

 پنژوهش در. اسنت هناداده سازیمفهو  و بررسی فرآیند شامل

 ننننندةکتبیین جمننننشت ،هننناداده مننننرور از پنننس حاضنننر،

 و اسنتخراج سنالیخشک بنه نسنبت روسنتاییان پذیریآسیب

 انتهنای در و دشن کدبنندی ،مشترک کد یک با مشابه مفاهیم

 ،محنوری کدگنذاری در. گرفنت شنکل طبقنه 11 مرحلنه این

 پس که ترتیب ینه اب ؛دش کشف هامقوله مینان پیوند و ارتباط

 ةطبقنن بناز، کدگنذاری از حاصنل گانهیازده طبقات مقایسة از

 ةطبقن عنوان به سالیخشک به نسبت روستاییان پذیریآسیب

 منندل قالنب در و صمشخّ( پارادایمی مدل در پدیده) محوری

 پنارادایمی مندل .پنذیرفت انجنا  محوری کدگذاری پارادایمی

 شنرایط ،زمینه ،پدینده ،نیعلّ شرایط شامل محوری کدگذاری

. باشندمی پیامندها و هناراهبرد ینا کننش گر،مداخلنه مینانجی

 پدینده گسنترش ینا وقنوع بنه که هستند حوادثی علّی شرایط

 پذیریآسنیب علنل و ینندفرآ مطالعنه، اینن در که انجامندمی

 فکنر و ایده .شودمی شامل را سالیخشک به نسبت روستاییان

 پدیندة ،سالیخشک به نسبت روستاییان پذیریآسیب محوری

 مصنداق که پدیده وقوع بستر و شرایط ،زمینه است؛ نظر مورد

 روسننتا جغرافیننایی موقعیننت و شننرایط پننژوهش، ایننن در آن

 این سالیخشک که شودمی شامل را جان قلی چشمه پشتن 

 ،میانجی شنرایط .اسنت کرده پیدا نمود شرایط آن تحت روستا

 را آن یننا و بخشندمی سهولت خاصی زمینة ندرو را هاراهبرد

 چشنمه پشنتن  روسنتای در ،عبننارتی بنه ؛کنندمی محندود

 محصنوات بیمنه عند  چننونهم رگمداخله شرایط ،جان قلی

 موجننب کشناورزی جهناد بنا آموزشی تعامل عد  و کشاورزی

 .اسنت شنده سنالیخشک بنه نسنبت پذیریآسنیب گسنترش

 پدینده گسترش یا کنترل موجب هک هستند مواردی هاراهبرد

 روسنتاییان که است مواردی شامل پژوهش اینن در و شوندمی

 بنه پذیریآسنیب گسنترش اتموجبن هاآن کارگیریهب عد  با

 نینز پیامند .اندساخته فراهم مذکور روستای در را سالیخشک

 ،21کنوبین و اسنتراوساسنت ) هااسنتراتژی حاصننل و نتیجنه

 طبقنات سایر ارتباط ،انتخابی کدگذاری در .(121 .ص ،1998

 پذیریآسننیب مننندل و گرفنننت شنننکل محنننوری ةطبقنن بننا

 قالنب در کنه دشن اسنتخراج سالیخشک به نسبت روستاییان

 زیناد جمح دلیل به است ذکر شایان .است شده ارائه (3) شکل

 نهنایی مندل ارائنة و مراحل تشری  به شده،کدگذاری هایداده

 ةمرحلن اصنلی و عمنده الینتفعّ. (3شنکل) اسنت شده بسنده

 است داسنتانی سنیر خنط ایجناد ،تحلیل از انتخابی کدگذاری

 بخنش در داستانی سیر خط. شودمی شامل را طبقات ةهم که

 .است شده آورده بحث و نتایج

 

 طرح براساس بنیانی تئوری در پارادایمی مدل -2 شکل

 بنیادداده نظریة دارنظام

428 .ص ،2012 کرسول،: مأخذ 
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 مدل فرآیندی آسیب پذیری روستاییان نسبت به خشکسالی -3شکل
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 نظری مبانی. 3
 سنالیخشک نظینر ؛طبیعنی بشینای نظنری مبانی بررسی

 طتوسّن  مخناطرات اینن بنودنذاتی و طبیعی که دهدنشان می

 مطالعنات منیشدی 1970 دهنة واینلا از که مختلفی محققان

. اسنت شنده رد ،اننددهکر آغناز را پذیریآسیب روی بر تجربی

 پیامند بشینا کنه دارد وجنود عمومی تواف  قضیه این بر امروزه

 هایسیسنتم و محیطنی یندهایفرآ یا عوامل بین متقابل تأثیر

 تشقنی محنلّ عننوان بنه مخاطرات ،واقع در. هستند اجتماعی

 قلمننداد انسننانی پذیرآسننیب هایسیسننتم و طبیعننی حننواد 

 برخنی و اروپنا در1990 ةدهن ویژهبنه و 1980 ةده از. اندشده

 علو  محققان ،آسیا و اتین آمریکای توسعة حال در کشورهای

 هننایرهیافت و رویکردهننا انتقننادی دینندگاهی بننا اجتمنناعی

 و دادند قرار بحث مورد را طبیعی بشیای از ناشی پذیریآسیب

 بعندی پذیریآسنیب کنه بنود اینن هناآن پیشننهادی کردروی

 یننا هبننالقوّ فیزیکننی هایآسننیب بننه محنندود و دارد اجتمنناعی

 بسنیاری 1980 دهة اواخر از .دشونمی دموگرافیک هایویژگی

 بنرای ارچوبیهنچ ارائنة منظنور بنه مفهومی هایارچوبهچ از

 ارائه سالیخشک نظیر طبیعی مخاطرات از پذیریآسیب درک

 ابزار یک عنوان به اجتماعی پذیریآسیب دیدگاه تدریجبه. دش

 طبیعنی مخناطرات بنه مربنوط هنایپژوهش در مهم مفهومی

 

 گرشرایط مداخله

 حماینتاز  گینریعد  بهره

 نظیننر مؤسسنناتیو  نهننادی

 کشاورزیو آموزش  ترویج

محصنننوات  بیمنننةعننند  

 کشاورزی

 دریافنت بنرایعد  اعتبنار 

، ضننننننعف بننننننانکیوا  

 هازیرساخت

 بردهاراه

 بردهای فنی:راه -الف

 هایسیستمعد  استفاده از  •

 آبیاری نوین

ده از بذور مقناو  عد  استفا •

 خشکیبه 

 کودهایاز  رویهبی استفاده •

 شیمیایی

شنخم  عملیناتعد  انجنا   •

 حفاظتی

 رعایتتناوب و  رعایتعد   •

 زمان مناسب کشت

 تنناریخ تعیننیناشننتباه در  •

 و زمان پله کاشت

 بردهای غیرفنی:راه -ب

از  گیننننننریعنننننند  بهره •

 گردشننننگری هننننایظرفیت

 روستایی

 طرفینتاز  گینریعد  بهره •

، مرتعنننی گیاهننان دیدرآمنن

 روستا جنگلیو  دارویی

 تولینندفقنندان مهننارت در  •

 دستی صنایع

پیامدهای ناشی از 

 آسیب خشکسالی

 نظینر :اقتصادیاثرات 

کنننناهش درآمنننند، رواج 

، دامداری تضعیف، بیکاری

 زندگی هایهزینه افزایش

اثررررررررررررررات 

مهننناجرت، اجتمررراعی:

، زننندگی کیفیننتکنناهش 

و  سنننننشمتیکننننناهش 

ع و ننزا افنزایشبهداشت، 

تضنناد، کنناهش تعامننل و 

    کاریهم

محیطی: اثرات زیست 

بافت خناک،مرتع  تخریب

 افنننننزایشو جنگنننننل، 

مننننزارع و  سننننوزیآتش

رفتن سنط   پایینمراتع، 

و  زیرزمیننننننننننننیآب 

 ،هاچشمه خشکیدگی
 

 ایعوامل زمینه

 و جغرافینننایی موقعینننت

 مرغوبینت، معیشتی سبک

  کم،

قطعننننات و  پراکننننندگی

  زمینبودن مساحت کم

آب از  رویننهبننیبرداشننت 

 روستاهای زراعی هایچاه

 مجاورها

 

 

 

 

شرایط علّی 

-خشک-آسیب

 سالی
 

، میزانکاهش  •

 بارندگی ةشدت و دور

 جویو نزوات 

کاهش رطوبت هوا  •

 و خاک

 غیرطبیعی افزایش •

 دما

 کاهش پوشش ابر •
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 ،یکلّنن طننور بننه .(42 .ص ،2004 ،23 کاردونننا) گشننت پدینندار

 شنده ارائه پذیریآسیب هایدیدگاه از مختلفی هایبندیطبقه

 و وهشپنننژ از متمنننایز دینندگاه سنه ،مجمنوع در کنه است

 ذیننننل شننننرح بننننه تننوانمی را پننننذیریآسننیب تبیننننین

 پذیریآسیب  :فیزیکی -زیستی دیدگاه (الف: کننرد صمننشخّ

 (گرافن و خطرمحور) بودن معرض در ریسک عنوان به

 عنننوان بننه پذیریآسننیب: اجتمنناعی سنناخت دینندگاه (ب

 دینندگاه( ج (محورانسننان و اجتمنناعی) اجتمنناعی هایسنناخت

 ظرفینت و هبنالقوّ تأثیرپنذیری عنوان به پذیریآسیب: یترکیب

 النندینرکن) (پایننداری و پننارچگییک) انطبنناق و رسننیدگی

 (. 35 .ص ،1388 ،سیاوش ،پرهیزکار ،قدیری ،افتخاری

 مننیشدی 1990 دهننة اوایننل و 1980 دهننة اواخننر در 

 نسبت پذیریآسیب درک برای مهمی هایمدل و هاارچوبهچ

 تننا یافننت ظهننور معیشننتی هایشننوک و مختلننف بشیننای بننه

 فشار مدل ،میان این در .دهند پوشش را الذکرفوق هایدیدگاه

 یکی و رودمی شمار به مهم رهیافت و رویکرد یک سازیآزاد و

 که است جهانی شدةشناخته مفهومی هایارچوبهچ بهترین از

. دارد تمرکنز آن کمحنرّ اساسنی نیروهنای و پذیریآسنیب بر

 عمنده عامنل دو تقناطع محنلّ را بشینا آزادکردن، و فشار مدل

 کننندةتولید ینندهایفرآ از دسنته آن: از نداعبارت که داندمی

 مفهنومی ارچوبهنچ. طبیعنی مخناطرة رویداد و پذیریآسیب

 گسنترش و پذیریآسنیب که است واقعیت این گربیان مذکور،

 نندةدهافزایش ینندفرآ ینک عنوان به تواندمی هبالقوّ بشی یک

 در دیگنر طرف از فشار کاهش هایفرصت و طرف یک از فشار

 مبننای بنر آزادکنردن و فشنار مندل رویکنرد. شود گرفته نظر

 ،14داوینس کنانون، ،بشیکنی ،وینسنر) اسنت زینر راینج معادلة

 :(51 .ص ،2004

 پذیریآسیب×  مخاطره= ریسک
 علنل و مراحنل دنکرآشنکار در خناص طور به رویکرد این

 از. است مفید دارند، نقش بشیا و بحران شرایط در که ایریشه

 کنه دکننمی کیندتأ واقعینت این بر مذکور رویکرد ،دیگر طرف

 گیرنندةدربر ریسنک و پذیریآسنیب کاهش برای واقعی تشش

 زینرا ؛است اجتماعی و اقتصادی ،سیاسی هایسیستم تغییرات

 اینن .اندشنده گرفتنه نظنر در ایریشنه علنل عننوان بنه هاآن

 ،دارد یملّن و جهانی سطوح بر زیادی کیدتأ مفهومی ارچوبهچ

 شنرایط طتوسّن  ناامن شرایط و پویا فشارهای از بسیاری اگرچه

 ،14داویننس کننانون، ،بشیکننی ،وینسننر) دشننومی تعیننین یمحلّنن

 نگرفتنه قنرار نظنر مندّ مذکور مدل در و (49-86 .ص ،2004

 کیفنی مدلی ائةار با تا است آن بر حاضر مقالة از این رو، .است

 و پیچیننده ماهیننت ،سننالیخشک از ناشننی پذیریآسننیب از

 و بررسنی عمین  صنورت بنه یمحلّ سط  در را آن بعدیچند

  .دکن تبیین

 تحقیق هاییافته. 4
 نشان روستاییان درآمد مشارکتی بندیطبقه تکنیک نتایج

 در سنالیخشک از ناشنی پذیریآسنیب سنط  و میزان که داد

 تنربیش زینرا ؛نیست یکسان مطالعه تحت یروستا مرد  میان

 قرار طمتوسّ و فقیر درآمدی هایگروه در ،مطالعه تحت ةجامع

 منورد و جامع مدلی ارائة دلیل به که است ذکرشایان  .گرفتند

 تفناوت ،هناتحلیل از مطالعنه منورد جامعنة افنراد کلّینة تواف 

 ،ادامنه در. اسنت نبنوده نظنر مندّ تفکیکنی صورت به طبقاتی

 ذینل در فرآینند ترتینب به ،پارادیمی مدل از حاصل هایافتهی

 :است شده ارائه
 از ناشری پذیریآسریب بره مربرو  علّری شرایط .1. 4

 روستاییان سالیخشک
 را آن مطالعننه، منورد روسنتای اهنالی کنه اییعلّ شرایط

 ،دانسنتندمی سنالیخشک از روسنتاییان پذیریآسیب موجنب

 :گرفتمی بردر  را زیر موارد

 یجوّ نزوات و بارندگی ةدور و تشدّ ،میزان کاهش -

 خاک و هوا رطوبت کاهش -

  ابر پوشش کاهش -

 دما غیرطبیعی افزایش -

 پذیریآسنیب علنل بنه پاسنخ در روسنتا اهنالی از بسیاری

 ةارائننن و مشننناهدات بنراسننناس) سننالیخشک از روسننتاییان

 ،یجنوّ نزوات هشکا که کردندمی بیان( روستایی هایشگزار

 اصنلی عامل تابستان و بهار دمای افزایش و پاییزه باران ویژهبه

 ،زمینننه ایننن در .شنودمی محسوب سالیخشک آورندة پدید

 که کرد بینان جان، قلی چشمه پشتن  روستای شورای یسرئ

 از یکنی کنه را دینم گنند  عملکنرد بنرف، و بارندگی کاهش»

 تأثیر تحت تشدّبه ،باشدمی روستا این زراعی اصلی تمحصوا

 .«است داده قرار

 اظهنار روسنتاییان از دیگنر یکنی چننینهم ،زمینه این در

 وقننوع از اینشننانه خنناک و هنوا رطوبننت کنناهش» کننه دنندکر

 حجنم کنه داشتند بیان مطالعه مورد افراد .«است سالیخشک

 زمنان از خنارج در آن بودنپراکننده و انندک تشدّ ،بارش کم

 در .«کندمی تشدید ما مزارع در را سالیخشک د ،گن دهیگل
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 و زراعنی گیناه رشند زایشنی مراحل در اندک هایبارش ،واقع

 بسنتر ،داننه پرشندن ةمرحل در حرارتی هایتنش بودنتربیش

 تقوینت سنالیخشک بنه نسبت را کشاورزان شدنپذیرترآسیب

 .دکنمی

 سالیخشک از ناشی پذیریآسیب به مربو  زمینة .2. 4

 روستاییان میان در
 نشان روستاییان با دساختارمننیمه مصاحبة از حاصل نتایج

 از ناشننی پذیریآسننیب وقننوع بسننتر و شننرایط چننهآن کننه داد

 بنه منوارد برخنی در ،دکننمی فراهم هاآن برای را سالیخشک

 پشنتن  روسنتای اهنالی معیشتی سبک و جغرافیایی موقعیت

 هتوجّن با» روستا، دهیار ةگفت به .است مرتبط جان قلی چشمه

 پوشنش بنا و ایکوهپایه موقعیتی در مذکور روستای کهاین به

 زراعی هایزمین از ایعمده بخش گرفته، قرار جنگلی و مرتعی

از اینن  و نداشنته چنندانی خیزیحاصل و مرغوبیت روستا این

 متوجنه تنریبیش هایآسنیب سالیخشک وقوع هنگا  در رو،

 بنودنکم و قطعنات پراکنندگی ،چننینمه ،دشنومی آن منرد 

 نیننز (سننازیپارچهیک عنند ) زراعننی هننایزمین مسنناحت

 عنین در. «ندکمی تشدید را سالیخشک از ناشی پذیریآسیب

 کنه نندکرد اظهنار النذکرفوق روسنتای اهنالی از برخنی ،حال

 و( بهناره نخنود و پناییزه گند ) زراعی محصوات دیم کشت»

 بسترسناز ،داریدا  و زراعنت از لحاصن درآمد به خاص یاتکا

 ترسنیم. «باشندمی سنالیخشک شرایط در هاآن پذیریآسیب

 سننط  تعیننین و کشنناورزی اراضننی کنناربری نقشننة مشننارکتی

 هاییافته از حاصل اعتبار ،کلیدی نلعامطّ طتوسّ آن، مرغوبیت

 براسناس. داد قنرار تأیید مورد را فوق ساختارمندنیمه مصاحبة

 از ناشننی آسننیب ظهننور هایزمینننه دیگننر از ،اهننالی اظهننارات

 برداشننت مننذکور، روسننتای خانوارهننای بننین در سننالیخشک

 اینن در. اسنت مجناور روستاهای زراعی هایچاه از آب رویةبی

 و زیناد هایچاه حفر» که دکر بیان روستا شورای یسرئ ،مورد

 موجنب مجناور روسنتاهای زراعی هایزمین در غیرمجاز بعضاً

 کنه ایشنیوه به شده، سالیخشک برابر در مرد  یپذیرآسیب

 شنایان. «است شده بندی جیره نیز روستا آشامیدنی آب یحتّ

 غالنب که دهدمی نشان نیز مطالعات برخی نتایج که است ذکر

 و بودنند عمی نیمنه و عمی  نوع از مجاور، روستاهای هایچاه

 پوررضننا،) اسننت نشننده رعایننت جننازم فاصننلة ،هنناآن حفننر در

 نیز مهم این که( 83 ، ص.1393 ،یراهدار ،یخسرو ،یانزهتاب

 بننه نسننبت را روسننتاییان پذیریآسننیب زمینننة تواننندمی

 .دکن فراهم سالیخشک

 بره نسربت روسرتاییان پذیریآسیب هایراهبرد .3. 4 

 سالیخشک
 سنناختارمند،نیمه مصنناحبة از حاصننل هننایداده براسنناس

 را سنالیخشک بنه بتنسن روستاییان پذیریآسیب هایراهبرد

 بنندیطبقه یغیرفنّن -2 ،یفنّن -1 راهبرد دو قالب در توانمی

 موجبنات ،فنوق هاییراهبرد اتخاذ با روستاییان ،واقع در. دکر

 فننراهم سننالیخشک بننه نسننبت را خننود خننانوار پذیریآسننیب

 :دشومی تشری  ادامه در که ندکنمی

 کارگیریبنه عند  بنه یفنّن هنایراهبرد :یفنّر راهبررد -الف

 برداشنت و داشنت کاشنت، فرآینند در تکنولوژیک رویکردهای

 اشناره منطقنه رایج زراعی هایالیتفعّ انجا  عد  و محصوات

 عند » کنه بینان کنرد روسنتاییان از یکنی زمینه این در. دارد

 و آب ابن متناسنب خشکی به مقاو  بذور کارگیریبه و شناخت

 ،طرفنی از. «اسنت داده کاهش را زراعی عملکرد ،منطقه هوای

 و کاشنت تاریخ تعیین در اشتباه» که کرد بیان دیگری کشاورز

 در سناانه رمنؤثّ بارندگی اولین با کاشت تقارن عد ) پله زمان

 از .«است داشته زیادی تأثیر ما گند  عملکرد کاهش در( پاییز

-نشان منی زراعی هایزمین از میدانی مشاهدات نتایج ،طرفی

 رعاینت عند  و حفناظتی شنخم عملینات انجنا  عد  که دهد

 پذیریآسیب و محصول عملکرد کاهش زمینة نیز زراعی تناوب

 از برخنی ،حال عین در. دکنمی تشدید را سالیخشک از ناشی

 آب هدررفتن و تیسنّ آبیاری هایروش کارگیریبه ،روستاییان

 منرد  دنکرپذیرآسنیب عامنل عننوان بنه آبیاری هنگا  در را

 اسنتاین نکتنه از   ذکر. دندکر قلمداد سالیخشک به نسبت

 پنراکنش و مینزان بنه هتوجّن بنا کنود میزان که صورتی در که

 هایهزیننه بر عشوه ،محصول کاهش باعث باشد، زیاد بارندگی

 براساس باید غذایی مواد ،دیم زراعت در زیرا ؛شودمی کوددهی

 بیننیپیش کنه جناییآن از و دشنو تأمین خاک رطوبتی رژیم

 و زمنان در تغییرات و است غیرممکن دقی  صورت به بارندگی

 نیناز مورد کود دقی  تعیین بنابراین، است، زیاد بارندگی میزان

 از یکنی دارنیتنروژن کنود خصنوصهبن دینم شنرایط در گند 

 اینن کشناورزان که است تصمیماتی پرخطرترین و ترینمشکل

 .دشون ویتتق پذیریآسیب بستر تا دکنن اتخاذ باید مناط 

 کننندةتقویت یغیرفنّ هایراهبرد از یکی: یغیرفنّ راهبرد -ب

 خانوارهننای میننان در سننالیخشک از ناشننی پذیریآسننیب

 روسنتای گردشنگری هنایظرفیت از گیریبهره عد  ،روستایی

 معتقدنند روستا اهالی ،واقع در. است جان قلی چشمه پشتن 
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 درآمندزایی و اشنتغال قابلینت منطقه این زیبای و بکر طبیعت

 اظهنار منطقنه اینن اهالی ،چنینهم. دکنمی فراهم را مناسبی

 جنگلنی و داروینی ،مرتعنی گیاهان از گیریبهره با» که دندکر

 با زیرا ؛«ندکن تقویت را خود معیشتی منابع توانمی روستا این

 تنأمین زمیننة تنوانمی عمتننوّ معیشنتی هایسنرمایه به اتکا

را  مطلنوب بسنتری و ساخت فراهم را ستاییرو پایدار معیشت

 از یکنی ،حال عین در. کرد ایجاد روستا در گذاریسرمایه برای

 بنه زیناد تماینل وجنود بنا» که دکر ابراز مذکور روستای اهالی

 ،دسنتی صننایع تولیند زمینة در الیتفعّ به روستاییان از برخی

    .«دعاجزن آن انجا  از مهارت و دانش نداشتن دلیل به اهالی
 هاراهبرد بر رمؤثّ گرمداخله شرایط . 4. 4

 پذیریآسنیب راهبنرد بنر رمنؤثّ گرمداخله شرایط جمله از

 رمنؤثّ گیریبهره عد  ،روستاییان میان در سالیخشک از ناشی

. است آموزشی و حمایتی مؤسسات و نهادها از هاآن اثربخش و

 تعلّن» کنه داشنت بینان روسنتا نساکنا از یکی زمینه این در

 ایمشاوره خدمات مراکز و کشاورزی جهاد به محدود  مراجعة

 ،واقنع در. «آمنوزش ننه است سم و کود دریافت خاطره ب فقط

 اسنتفاده عد  راهبرد ،روستاییان طتوسّ رویکردی چنین اتخاذ

 در را برداشنت و داشت کاشت، مناسب عملیات و هاوریآفن از

 پذیریآسیب زمینة و داده قرار الشعاعتحت سالیخشک شرایط

 هایزمیننه دیگنر از. دکننمی تقوینت را سنالیخشک از ناشنی

 دامی و کشاورزی محصوات بیمة عد  حوزه، این در گرمداخله

 در. است بانکی وا  دریافت برای از  اعتبار فقدان چنین،هم و

 اظهنار جنان قلنی چشنمه پشنتن  روسنتای دهیار ،مورد این

 محصنوات دنکربیمنه بنه دانیچنن تماینل منرد » که داشت

 بنه سنالیخشک وقنوع زمان در و ندارند خود هایدا  و زراعی

  . «نیستند بانکی وا  دریافت به قادر اندازپس نداشتن دلیل

 ضنعف منذکور، روسنتای اسنشمی شورای گفتة به هرچند

 ةخاننن نداشننتن و مناسننب ارتبنناطی راه نظیننر هاییزیرسنناخت

 (647. ص ،1392 ،یناحیر عصو ،م یریقد ،سلیمانی) بهداشت

 نقش سالیخشک به هاآن پذیریآسیب یندفرآ در تواندمی نیز

 .باشد داشته یمهمّ

 پذیریآسریب هرایراهبرد کارگیریهبر پیامدهای .5. 4
 سالیخشک از ناشی

 هنایراهبرد کارگیریبنه عند  از حاصل پیامدهای از یکی

 و اثننرات ظهننور مطالعننه، تحننت روسننتای در یغیرفنّنن و یفنّنن

 از ناشننی محیطیزیسننت و اجتمناعی ،اقتصننادی پذیریآسنیب

 .است روستاییان میان در سالیخشک

 عند  و سالیخشک بشی وقوع با ،واقع در :اقتصادی پیامد

 بنذور از نکردناسنتفاده نظینر ؛یفنّن هنایراهبرد از گیریبهره

 نندادنانجا  ،زراعنی تناوب رعایت عد  ،خشکی به مقاو  بومی

 هایآسنیب غینره و مناسنب زمنان در زراعی محصوات کشت

 اسنت، یافتنه ظهنور روسنتاییان خانوارهنای میان در اقتصادی

 ،بیکناری رواج درآمند، کناهش» اهنالی گفتنة به طور کههمان

 شنده منجنر را زنندگی هایهزیننه افزایش و داریدا  تضعیف

 . «است

 از سالیخشک روستا، دهیار از نقل به :اجتماعی پیامدهای

 و اجتمنناعی هننایالیتفعّ و مشننارکت انگیننزة» اجتمنناعی بعنند

 هایفرصنت از اسنتفاده جهنت هناتعاونی تأسیس نظیر ؛نهادی

 مهناجرت، موجبنات و دهکنر رن کم را منطقه در زاییاشتغال

 نزاع افزایش بهداشت، و سشمتی کاهش ،زندگی کیفیت کاهش

 . «است دهکر همفرا را تضاد و

 در پیامندها و اثنرات گوننهاین :حیطیمزیست پیامدهای 

 ،واقع در .یابندمی ظهور محیطیزیست پذیریآسیب با مواجهه

 بارزتر را آن پیامدهای ظهور زمینة محیطیزیست پذیریآسیب

 جنگنل، و مرتنع خاک، بافت تخریب نظیر ؛پیامدهایی. دکنمی

 و زیرزمیننی آب سنط  رفتنپنایین ،هاآن سوزیآتش افزایش

 ناشی محیطیزیست هایآسیب عنوان به هاچشمه یخشکیدگ

 .دش ارائه روستاییان شورای طتوسّ سالیخشک از
 

  گیرینتیجه و بحث. 5
 علننل و فرآیننند تبیننین ،کیفننی تحقینن  ایننن یکلّنن هنندف

 جننان قلننی چشننمه پشننتن  روسننتای مننرد  پذیریآسننیب

 سنالیخشک بنه نسنبت کرمانشناه استان در روانسر شهرستان

 داد نشنان پنژوهش اینن از حاصنل هاییافته ،یرکلّطو به .بود

 و عمتننوّ ،سنالیخشک به نسبت روستاییان پذیریآسیب علل

 مندل قالنب در کنه برگرفنت در را مقوله یازده و بوده گسترده

 ،پدیننده ،(هنواییوآب عوامنل) علّننی شنرایط شامل پارادایمی

-ینهاد عوامل) گرمداخله شرایط ،(معیشتی و محیطی) زمینه

 پیامنندها و( یغیرفنّنن و یفنّنن) هنناراهبرد یننا کنننش ،(حمننایتی

 فرآیننند و دشنن ارائننه( محیطیزیسننت و اجتمنناعی ،اقتصننادی)

 منندل مختلننف ابعنناد بنین ارتبنناط و روسننتاییان پذیریآسنیب

 اسنتنباط چننین توانمی راستا این در (.2 شکل) شد منعکس

 از ناشننی پذیریآسننیب بننه مربننوط علّننی شننرایط کننه دکننر
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 بارندگی ةدور و تشدّ ،میزان کاهش به روستاییان سالیخشک

 غیرطبیعنی افزایش خاک، و هوا رطوبت کاهش یجوّ نزوات و

 بنه کنه شند داده نسنبت منطقنه ابرهنای پوشش وکاهش دما

 در هرچنند امنر اینن .شد داده نسبت هواییوآب عوامل عنوان

 در چننون اامّنن ؛باشنند صننادق اسننت ممکننن نیننز مننناط  سننایر

 از منرد  فهنم بنه کمّنی، تحقیقات برخشف کیفی ایهپژوهش

 ،1386 ،شنریفی و مهدی) شودمی داده خاصی اهمیت واقعیت

 علّنننی شنننرایط درک مبنننیّن آن ذکنننر بننننابراین، ،(406 .ص

 علّنی شنرایط. اسنت مطالعنه تحنت افنراد طتوسّ پذیریآسیب

 ؛معیشنتی -محیطنی هایزمیننه و بسنترها کننار رد الذکرفوق

 قطعنات پراکنندگی ،معیشنتی سبک ،جغرافیایی موقعیت نظیر

 آب رویةبی برداشت و هاآن مساحت بودنکم ،زراعی هایزمین

 گیریشنکل بنرای را زمینه مجاور روستاهای زراعی هایچاه از

 دهکنر فنراهم سنالیخشک بنه نسبت روستاییان پذیریآسیب

 و شنرایط به همواره پذیریآسیب گفت توانمی ،واقع در .است

 .(1. ص ،2004 ،24اوبنرین و وگل) است وابسته محیطی نةزمی

 ،آن وجنودی داینل و واقعیت توصیف جهت نیز مورد این ذکر

 تننأثیر تحننت کننه روسننتاییانی) اجتمنناعی بننازیگران منظننر از

 کیفی روش اجزای از بخشی عنوان به( گرفته قرار سالیخشک

. ص ،1394 ،سنواری ،بیگنی علنی ،غشمنی) است یتاهمّ حائز

 از گینریبهره عند  مانند ؛گریمداخله شرایط ،طرفی از .(439

 ،کشناورزی آمنوزش و ترویج نظیر ؛سساتیمؤ و نهادی حمایت

 بنرای اعتبنار فقندان و هادا  و کشاورزی محصوات بیمة عد 

 را هناآن پذیریآسیب ،خشکسالی شرایط در بانکی وا  دریافت

 و یفنّن هنایردراهب اتخناذ عند  از اینن رو،. است دهکر تشدید

 را سننالیخشک بننه نسننبت روسننتاییان پذیریآسننیب یغیرفنّنن

 فرآیند یک در عوامل این ةمجموع. است داده قرار الشعاعتحت

 ؛ننامطلوبی اثرات ،شودمی مشاهده (2) شنک در کنه تنگاتن 

 در را طییمحزیسننت و اجتمنناعی ،اقتصننادی پیامنندهای نظیننر

 ةحنوز در ،محیطییسنتز بعند از. است داشته دنبال به منطقه

 ،سننالیخشک از ناشننی هایآسننیب دلیننل بننه ،روانسننر آبخیننز

 هناکاربری سایر به مرتعی اراضی درکاربری تغییرات ترینعمده

 و هنادا  بنرای علوفنه دکمبنو ،اقتصادی فشارهای و است بوده

 برای است دهش باعث روستانشینان جمعیت افزایش ،چنینهم

 تغیینر و تبندیل را مرتعنی اراضنی ،تربیش منابع به یابیدست

 کشناورزی جملنه از هاکاربری سایر به نیاز نوع به بسته و داده

. (1393 کاران،رضا و همپور از نقل به) سازند تبدیل دیم و آبی

 و بنوده نزولی روند دارای زیرزمینی آب سط  نسر،روا دشت در

 دشنت زیرزمینی هایآب کیفیت زمان، گذر با نسبی صورت به

 رونند کنه کنرد بینان تنوانمی مجمنوع در. است یافته کاهش

 و است برخوردار صعودی روند یک از منطقه در اراضی تخریب

 و زیرزمینننی آب کمیننت و کیفیننت هایشنناخص نزولننی روننند

 دالنت موضنوع اینن بر نیز خاک کیفی هایشاخص ،چنینهم

 کنه گرفت نتیجه توانمی نیز کاربری تغییرات بررسی با. دارند

 بسیار تخریب این در طبیعی عوامل و انسانی هایالیتفعّ نقش

 منطقنه در مناسنب و مسنتعد اراضی وسعت از و بوده گسترده

 و (92. ص ،1392 افراختننه، و سننلیمانی) اسننت شننده کاسننته

 و اراضنی تخرینب بنا اخینر هایسنال در مطالعنه مورد ةطقمن

 ، ص.1393 کناران،رضنا و همپور) است بوده مواجه زاییبیابان

( 1389) زرافشنانی و شنرفی پژوهش نتایج ،حال عین در .(83

 روانسنر شهرسنتان کنار گند  کشاورزان که است آن دمؤیّ نیز

 استان  سط در را اجتماعی و اقتصادی پذیریآسیب ترینبیش

 ،هایافتنه براسناس. اندداشنته سنالیخشک دلینل بنه کرمانشاه

 تبیین را جان قلی چشمه پشتن  روستای پذیریآسیب چهآن

ة طبقننن عننننوان بنننه کنننه اسننت خشکسننالی پدینندة ،کننندمی

 جنای روسنتا این پذیریآسیب کیفی مندل مرکنز در محنوری

 بننا شپننژوه ایننن نتننایج رو، ایننن از .(2 شننکل) اسننت گرفتننه

رضنا و پور و( 1389) زرافشنانی و شنرفی تحقیقنات هاییافته

 . دارد خوانیهم (1392) بهرامی ،(1393) همکاران،

 روسنتایی ةتوسع متولینان ،دشومی پیشنهاد اساس، این بر

 و شننورا اعضننای نظیننر ؛یمحلّنن نهادهننای کنناریهم بننا منطقننه

 منناط  در را سنازگاری ظرفینت تقوینت بسننترهای دهیاران،

 تعندیل، و مقابلنه کارهنایراه اتخناذ با و آورند فراهم روستایی

 زیننرا ؛ننندکن کنتننرل را سننالیخشک از ناشننی بننارزیان اثننرات

 پیامند عننوان بنه توانندمی که است مهمی عامل پذیریآسیب

 -اجتمناعی عوامنل از ایگسنترده مجموعة میان موجود تعامل

 ،24وبننرینا و وگننل) رود شننمار بننه محیطیزیسننت و اقتصننادی

 از وسیعی مجموعة چنین میان تعامل تبیین و( 1. ص ،2004

 اثننربخش منندیریت در مهمننی نقننش تواننندمی عمتنننوّ عوامننل

 اتخناذ ،راسنتا اینن در. دکن ایفا امور متولیان برای سالیخشک

 نظیر خاص هاییگروه بر کیدتأ با معیشتی پایدار هایاستراتژی

 فیزیکنی، هایسرمایه ویتتق و( 35 .ص ،1390 افراخته،) زنان

 ،چننینهم. دشنومی پیشنهاد طبیعی و مالی انسانی، اجتماعی،

 فرآیند و مراحل یةکلّ درنظرگرفتن لزو  پژوهش، این هاییافته

 و مشنارکتی رویکردی با را سالیخشک به نسبت پذیریآسیب

 تنا دکننمی توصنیه امر متولیان به جامع و نگرکل دیدگاهی با

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/browse.php?a_code=A-10-649-1&slc_lang=fa&sid=1&sw=
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 

Various effects of continuous drought, contributes 

to the vulnerability of rural households and their 

livelihoods is unstable, dynamic and multi-

dimensional nature and vulnerability of drought it 

difficult to provide the study. However, to 

understand what an important role in mitigating the 

effects of drought vulnerability and improve the 

livelihood of rural people. The purpose of this 

research is to explain the process of villagers' 

vulnerability to drought. 

2. METHODOLOGY 

Therefore, the purpose of this Qualitative research 

was to explain the process of villagers' 

vulnerability to drought, case: Peshtang Village in 

Ravansar County, that It takes Two following specific 

aims in relation to the status of household’s 
vulnerability to drought: (A) What is the process 

of vulnerability theory of drought in rural areas? 

(B) What are the constituent elements (basic 

concepts, causal conditions, context, intervening 

conditions, interaction strategies, and outcomes) of 

this process? 

Due to the main purpose of this research, the 

regional was elected that in the past, it had good 

agricultural condition but now because of regional 

drought, it is high damage, so the Peshtang village 

with emphasize of agriculture experts in Rawansar 

city and key local informants, was selected. This 

village is of Dawlat Abad district of the central city 

of Rawansar in Kermanshah province, which has a 

population of 145 people, 45 households, and 30 

km from the city center Rawansar and livelihoods 

of most people in the village are farmers and 

ranchers. 

In order to explore and enrich the experiences, 

attitudes and perceptions of rural people to the 

magnitude of vulnerability resulting from drought 

in Peshtang village on Rawansar County used the 

qualitative research methods and specifically the 

grounded theory approach provided Strauss. 

The population used in this study included all the 

rural households in the sample were selected by 

Purposive sampling. On the other hand, given that 

the level of drought vulnerability among the people 

of these villages was not the same, so in order to 

identify vulnerable groups, classification techniques 

of participatory rural incomes by key informants 

was conducted. 

Data were collected using semi-structured individual 

interview, focus groups, direct observation, field 

notes, income participatory classification, land use 

mapping techniques. After 10 semi-structured 

interviews, each for a maximum of two hours, 

theoretical saturation was achieved. Thus, the 

responses were repeated and new concepts of the 

samples weren't found. Three steps are used to 

analyze data with recommendations of Strauss and 

Corbin (1998): Open coding ،axial and selective 

coding was utilized as a basis of data analysis. 

Open coding is part of an analysis concerned with 

identifying, naming, categorizing, and describing 

phenomenon found in the text. At the end of this 

stage was 11 floors. In axial coding, communication 

and connection between categories was discovered. 

Axial coding is the process of relating codes to 

each other, through a combination of inductive and 

deductive thinking. In selective coding, the 

researcher chooses one category to be the core 

category, and relates all other categories derived 

during previous process to that category. 

3. DISCUSSION 

Findings from the analysis of comparing 11 floors 

of open coding showed that classification of rural 

vulnerability to drought as a core category 

(phenomenon central to the process) and in a 

paradigmatic model, axial coding was done. 

paradigmatic model of axial coding includes causal 

conditions, context, core category, Intervening 
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conditions, action or strategies and consequences. 

in fact, a grounded theory researcher Identified one 

of the open coding categories as the core category 

that is central to a theory. Then, this core category 

becomes the center point of the axial coding 

paradigm. Examining this paradigm, included the 

following: 

➢ Causal conditions; categories of conditions 

that influence the core category, 

➢ Context; the specific conditions that influence 

the strategies, 

➢ Core category; the idea of phenomenon 

central to the process, 

➢ Intervening conditions; the general contextual 

conditions that influence strategies, 

➢ Strategies; the specific actions or interactions 

that result from the core phenomenon, 

➢ Consequences; the outcomes of employing the 

strategies.  

Results of this qualitative research indicated the 

causes of rural vulnerability to drought is varied 

and 11 components includes that in the form of 

paradigmatic model includes causal conditions 

(Climatic factors), phenomenon, context (environmental 

and livelihood), intervening conditions (institutional-

protective factors), action or strategies (Technical 

and non-technical) and consequences (Economic, 

social and environmental), process of rural 

vulnerability show and reflect different aspects of 

it. 

4. CONCLUSION 

Based on the results, it is recommended that 

authorities perform participatory strategies to 

mitigate the effects of drought and promoting the 

adaptation capacity of villagers prioritizing in the 

rural areas, in the context recommended that 

sustainable livelihood strategies with an emphasis 

on strengthening physical, social, human, financial 

and natural assets for vulnerable rural. 

Key words: Vulnerability, drought, Grounded 

Theory, Peshtang Village, Rawansar County. 
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