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کشاورز روستایی در آوری خانوارهای بر تابزراعی و غیرزراعی های اقتصادی نقش تنوع فعالیت 

 : شهرستان چناران(موردی معرض خشکسالی )مطالعه

 

 ، مشهد، ایرانروستایی، دانشگاه فردوسی ریزیبرنامهکارشناس ارشد جغرافیا و  -نرگس حاجیان

 ، مشهد، ایرانروستایی، دانشگاه فردوسی ریزیبرنامهاستادیار جغرافیا و  -7مریم قاسمی

 ، مشهد، ایرانشناسی، دانشگاه فردوسی وهواآباستادیار  -عباس مفیدی
 

 1/6/7931تاریخ تصویب:                   22/7/7931تاریخ دریافت: 

 چکیده

و  نیترمهم ز،یتوسعه ن یهارنامهبه شمار آمده و در اغلب ب شتیمع نیتأم یمحور اساس یکشاورز در ایران

گذشتته بتا تو ته بته اقتصتاد بستته در یساختار نیچن هرچند .شودمحسوب می روستا یتنها رکن اقتصاد

پتذیری آستیبمشتل  بتوانتد های روستتایی در فضتا یداریتناپابتروز بتا  یدوام داشت ولت تیّروستا قابل

 به مطالعه حاضر. کاهش دهدخشلسالی  از ملههای بیرونی شاورز روستایی را در برابر تلانهخانوارهای ک

-متیآوری خانوارهای کشاورز روستایی شهرستان چنتاران در تابهای اقتصادی بررسی نقش تنوع فعالیت

و متغیتر وابستته  «هتای اقتصتادیتنوع فعالیتت»متغیر مستق  است.  یلیتحل-یفیتوص قیروش تحق پردازد.

 13و  مؤلفته پتن  کیتبته تفلآوری تتاب و یکشاورز ریغبه تفلیک کشاورزی و  تنوع .است «آوریتاب»

در معتر   روستتای 51 کشتاورز روستتایی در ختانوار 2092 آماری شتام  امعه شاخص کمی گردید. 

تعیتین نمونته  عنوانبتهختانوار  275که به کمتک فرمتوک کتوکران  بوده استخشلسالی شهرستان چناران 

  ینتتا. استفاده شتد یاخوشه  یو تحل ریمس  یطرفه، تحلکی انسیوار  یتحلها از در انجام تحلی . گردید

کشتاورز  یخانوارهتا یآورتتاب شیمو تب افتزا «یاقتصتاد یهاتیتنوع فعال»نشان داد تحلی  واریانس 

، 39/2 غیر متنوع یمنابع درآمد یدارا یارهدر خانوا یآورتاب نیانگیم کهطوریبهاست.  دهیگرد ییروستا

بته میتزان « هتای اقتصتادیتنوع فعالیت»نتای  تحلی  مسیر  بر اساس. است 41/2و متنوع  34/2متنوع  مهین

کشتاورز  یخانوارهتا یآورتتاب شیمو تب افتزاطتور مستتقیم  52/9به میزان  «یرزراعیغ عتنو»و  50/9

تتوان را متی ،بر بخش غیرزراعتی تأکیدبا  های تحقیق تنوع معیشتبا تو ه به یافته. گردیده است ییروستا

 نمود. یمعرف یخشلسالنواحی روستایی در معر  توسعه  یاستراتژ عنوانبه

 غیرزراعی، چناران.تنوع زراعی، تنوع آوری، خشلسالی، تاب :هادواژهیکل 
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 مقدمه -7

هتای محیطتی و دیدهاز پ« مدت منطقهت آسمانی نسبت به میانگین طولانیکاهش میزان نزولا»خشلسالی به مفهوم 

تفتاوت داشتته و املتان بتروز آن  های آن از قبی  شدت، مدت و بزرگی از محلی به مح  دیگر وی است که ویژگی

ده محتدو یخشلستال. بته لحتاا اینلته (5105،نیتا و هملتاران)فاض  های مختلف و ود دارددر تمام مناطق و در زمان

قترار  تحتت تتأریره دلی  اینله  معیت زیادی را تر از دیگر مخاطرات طبیعی است و بوسیعی را دربرمی گیرد، پیچیده

 ،در اغلتب متوارد(. 5140 ،)شترفی و زرافشتانی رودتترین مختاطرات طبیعتی بته شتمار متیدهد، یلتی از پرهزینتهمی

ی کشتاورزی را نیتز بته دنبتاک انجامد و خشلسالهای هیدرولوژیلی میهای هواشناسی به وقوع خشلسالیخشلسالی

بتود تتر خواهتد آن نیتز عمیتق تتأریراتخشلسالی بیشتر باشد،  ۀداشت. مضاف بر این، هر چه شدت و گستر خواهد

کشور ایران بتا تو ته بته موقعیتت  غرافیتایی )قرارگترفتن در کمربنتد خشتک (. 5101،و هملاران افتخاری الدینرکن)

های شدید قترار ترین مناطق  هان قرارگرفته و همواره در معر  خشلسالییی کره زمین( در یلی از خشکوهواآب

خشتک همچتون ایتران، بتارش از دهتد در منتاطق خشتک و نیمتهمی ها نشانبررسی (.5102 ،پاشازادهریاحی و دارد )

دهنتده آن استت ساک اخیتر نشتان 12ن بارش سالیانه تغییرات زمانی و ملانی قاب  تو هی برخوردار است. تحلی  میزا

استت کته میتزان وقتوع ایتن  در حتالی، این بوده استساک  7الی  1ن وقوع خشلسالی که در برخی مناطق ایران میزا

 (.5101، )عادلی و هملاران ساک است 19الی  29پدیده در دنیا 

)ستالنامه آمتاری استتان  کیلومترمربتعهتزار  553با مستاحت بتیش از در شماک شرقی کشور استان خراسان رضوی 

خشلستالی استت.  ۀپدیتد درمعتر مختلتف  هایساکدر  ،حارهبه دلی  استقرار پرفشار  نب( 5109خراسان رضوی، 

در دوره سرد ساک افزایش یابد و شاخص نوسان اطلس شتمالی نیتز  ویژهبهمقدار فشار پرارتفاع  نب حاره  کههنگامی

گیترد خراسان رضوی قرار متی از ملهران روی ای و یابدهای بالاتر گسترش میدر فاز مثبت خود  ای گیرد، به عر 

خراستان رضتوی بته وقتوع خواهتد پیوستت. در ایتن استتان در سطح زمتین و روی  دفعاتبه ریان واگرایی هوا  و

این دو عام  یعنی عدم صعود هتوا و فقتدان رطوبتت کتافی ستبب لذا شود، ت رطوبت لازم به استان منتق  نمیصور

کم بتر شترای  حتا تبعبتهشهرستان چنتاران نیتز (. 5102 ،)نامنی و هملاران شودیمبروز خشلسالی در خراسان رضوی 

تتا  ستالههفتدوره  یطت (SPI)شاخص استاندارد بتارش  بر اساس کهطوریبه استموا ه خشلسالی استان با پدیده 

 یدرصتد دچتار خشلستال 12متوست  و  یمساحت شهرستان چناران دچار خشلسالدرصد  34، 5103مردادماه  انیپا

از سوی دیگر طی سته دهته اخیتر بتیش از نیمتی از (. 5103، 5مرکز ملی خشلسالی و مدیریت بحران) باشدیم دیشد

ستاک  درنستبت  معیتت روستتایی شهرستتان  کتهطوریبه، اندبوده معیت این شهرستان در نواحی روستایی ساکن 

مستتخر  از استت )بتوده درصتد  13معادک  5109درصد و در ساک  53/32معادک  5141درصد،  32/30معادک  5171

                                                           
1 http://ndc.irimo.ir/far/ 
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شتاغلین عمتده  5109نتتای  سرشتماری  بتر استاسهمچنتین . (5109-5171رضتوی،  سالنامه آماری استان خراسان

وقتوع خشلستالی دهتد ها نشان متیبررسیدرصد(.  94/31کنند )فعالیت میدر بخش کشاورزی  ،روستایی شهرستان

مترملعتب  نویتلیم 44سالانه  کهطوریبههای زیرزمینی گردیده از سفره ازحدبیش برداریبهرهاخیر باعث  هایساکطی 

شهرستتان  نیتچاه، چشمه، قنتات( ا) ینیرزمیزمنابع آب  هیآب از کل هیحجم تخل، شودیدشت اضافه برداشت م نیاز ا

 تام رتبته چهتارم و تربتت شتابوریمشتهد، ن هتای( بوده است که بعتد از شهرستتانcm)137/3 معادک 5102در ساک 

توست   ینتیرزمیز هتایدرصتد آب 4/77همچنین استان را به خود اختصاص داده است.  ینیرزمیاستخرا  منابع آب ز

 ،هاتیمحتدود نیتبتا همته ا (.5101 ،یاستتان خراستان رضتو یستالنامه کشتاورزشود )یم هیشهرستان تخل نیا هایچاه

( و رتبته پتنجم یهزار تن محصتولات بتاغ 599از  شیب دیاستان )تول یمحصولات باغ دیشهرستان چناران رتبه دوم تول

 نیتاستت ا یهیبتد(. 5101 ،یکشتاورز یستالنامه آمتاراستت )استان را به خود اختصاص داده  یمحصولات زراع دیتول

-دشتت مشتهد شترای  فعلتیبا تو ه به  که دهیحاص  گرد ینیرزمیمنابع آب ز ازحدبیشبر استخرا   هیبا تل گاهی ا

 نخواهد بود. سریروند در درازمدت م نی، تداوم اقوچان

تو ه در ارتباط بتا موضتوع قاب  ایمسئلهشهرستان چناران به کشت آبی کشاورزی  ازحدبیشاز سوی دیگر اتلای 

محصولات زراعتی ایتن شهرستتان آبتی و  زیر کشتدرصد سطح  7/73، 5105-02 زراعی در ساک کهطوریبهاست، 

 زیتر کشتتدرصتد ستطح  3/07بوده است. همچنین  (5101استان خراسان رضوی،  سالنامه کشاورزی) 5درصد دیم 1/21

روستتایی  هایستلونتگاهدهتد ها نشتان متی. بررستیبتوده استت( منبع همان) 2درصد دیم 3/2باغی شهرستان آبی و 

 ،ه استتگرفتتشتتاب  هتاآبادیو رونتد تخلیته  موا ه بتودهی در ابعاد مختلف اخیر با ناپایدار چند ساکطی شهرستان 

افتزایش  5109آبتادی در ستاک  593بته  5141آبادی در ساک  10از  چنارانهای خالی از سلنه آبادیتعداد  کهطوریبه

 .یافته است

پتذیری روستتائیان را در چنتین شترایطی هستتند تتا بتواننتد آستیب پژوهشگران در پی ارائه رویلردهایی روازاین

آوری و انعطتاف کشتاورزان در های تابخشلسالی و ارتقای زمینه مدیریت بحرانند. در این زمینه تو ه به کاهش ده

مخاطرات محیطی نظیتر خشلستالی ایتن یرفیتت را دارنتد کته در نبتود  چراکهبرابر چنین مخاطراتی ضروری است، 

به ستوانحی هولنتاو و ویرانگتر بترای ا تماعتات بشتری تبتدی  شتوند. زیستتن در بستتر  ،های کاهش خطرستمسی

آوری و میتزان شتناخت و پذیری نیست بلله فقدان تتاببار بودن و آسیببه معنای خسارت آمیز طبیعی لزوماًمخاطره

بته دیگتر  (.5101 ،صادقلو و سجاسی قیتداریاست )آمیز بودن سبب ایجاد خسارت دراو از در ه، نوع و نحوه مخاطرها

آوری کتاهش از طریتق تتاب کتهدرحالییابتد، لا افزایش میبیرونی و املان ابت هایپذیری به دلی  محروسخن، آسیب

                                                           
 هلتار دیم بوده است. 4714هلتار آبی و  21704هلتار اراضی زراعی دارای  13113از مجموع  5105-02چناران در ساک زراعی   5

 هلتار دیم بوده است. 157هلتار آبی و  52311هلتار اراضی باغی دارای  52079از مجموع  5105-02چناران در ساک زراعی   2
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آوری نیتاز پذیری بته افتزایش تتابیرونی رابت باشد، برای کتاهش آستیبهای بمحرو ۀبنابراین چنانچه در ؛ بدیامی

 (.5101 ،و هملاران افتخاریالدین رکناست )

را به منظتور افتزایش « سازیرویلرد متنوع» عه پایدار روستاییپردازان توسعه، در چارچوب الگوی توساغلب نظریه

-در فعالیتت« تنتوع»پذیری، و ود . در این نظریه به منظور کاهش آسیبانددادههای بیرونی پیشنهاد سازگاری با بحران

ایتن رویلترد، ربتات و پایتداری را  کارگیریبهگردد، زیرا روستایی قلمداد میهای اقتصادی یلی از ضروریات  وامع 

براین اساس پایداری زمانی پدید آمده و دوام خواهتد یافتت کته سیستتم دارای . (5140زاده، علوینمود )تسهی  خواهد 

تر باشد، توانایی بالاتری در کاهش اختلالتات ختار ی و داخلتی سیستمی متنوع هراندازهعناصر متعدد و متنوع باشد و 

هتای یطی را فراهم خواهد نمود که پایداری و پویایی و ربات سیستم را در طوک زمتان و در ملتانخواهد داشت و شرا

بته نقت   5179روستنی، دنمود )خار ی نیز حفظ خواهد های های درونی که در برابر تنشدر مقاب  تنش تنهانهمختلف 

ناشتی از مختاطرات هتای عاملی برای کاهش شووتواند می یشتیتنوع معرسد به نظر می. (5140زاده و کرمانی، یاز علو

های اقتصتادی متنتوع در  امعته روستتایی چنتان خصوص خشلسالی در مناطق روستایی باشد، زیرا فعالیتطبیعی به

هتای اصتلی محتی  توانتد در مقابت  محتدودیتآورد کته اقتصتاد روستتایی متیای از امنیت را بته و تود متیدر ه

نوستانات بتازار و قیمتت  خصتوصبها تمتاعی ) -رباتی اقتصتادیرمازدگی و ...( و بی)خشلسالی، وقوع یخبندان، س

در برابتر  آوریهتای اقتصتادی و مفهتوم تتابتنتوع فعالیت در خصتوص. محصتولات تولیتدی و ...( استتقامت کنتد

 و هملتاران ریافتختا نیالتدرکتنشود. اشاره می هاآنامه به که در ادتاکنون مطالعات محدودی انجام شده  خشلسالی

پتردازد یمت یخشلستال  یبا شرا کنار آمدن یمناسب برا یلردهایاز رو یلی عنوانبه یشتیتنوع مع یبه بررس( 5101)

 یخشلستال  یبتا شترا شتدنموا ه یبترا یعوامل عنوانبهو مها رت را  یعمق یکشاورز ،یشتیمع و سه راهبرد تنوع

استت  یتابع خشلستال تنوع معیشتیکند یم نییباست و ت مؤرر ییروستا یخانوارها یآورتاب زانیکند که در میم انیب

از شتدت  هبالتاتر استت و هرچت ییروستتا یخانوارهتا یآورو تاب شتریب تنوع معیشتی، یخشلسال با افزایش شدت

 یمجنتون و ستاربان یدریتکمتر استت. ح ییروستا یخانوارها یآورکمتر و تاب تنوع معیشتیکاسته شود  یخشلسال

خانوارهتا در  شتتریبی آورمنجتر بته تتاب یشتتیمع لتردیکه اتخاذ رو دهندیم( در مطالعه خود نشان 5101) توتاخانه

تنتوع قترار داشتتند،  یدتریشتد یمعر  خشلستالکه در روستاهایی در. شده است هیاروم اچهیدر یخشلسال  یشرا

کته  نتد( در مطالعته ختود نشتان داد5103) پتورمیو کتر یراغتچ ،گانتهی یمحمد همچنین. بوده است شتریب معیشتی

مقابلته بتا  لتردیرو ووارد کرده  ییو  امعه روستا یبه بخش کشاورز یادیز یهابیگذشته آس انیسال یط یخشلسال

 نشتان داد کته هتاآنبررستی داده است.  هاآنکردن با  یخود را به کنار آمدن و زندگ ی ا یعیطب یو رخدادها  یشرا

 Carlisle etکارلیست  و هملتاران ) قترار نتدارد. یقبولقاب  تیمورد مطالعه در وضع یروستاها یخانوارها یآورتاب

al., 2014بته دلیت  تنتوع  لتایآمر متحتدهایالاتدر  یبزرگ شتمال هایکشاورزان دشتد که ن( در مطالعه خود نشان دا
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 یالگتو هتاآن. ستتین ونتهگنیتها ابخش گریدر د کهدرحالی ،برخوردارند یکاف یاقتصاد توان های اقتصادی ازفعالیت

افتزایش یابتد. لتین  هتاآنپتذیری تتا انعطتاف دنکنیم شنهادیپ، دارند یکمتر یاقتصاد توانکه  ییهابخش یتنوع را برا

(Lin, 2011) تواند پیامدهایی منفی برای تولیتدات کشتاورزی بته هوایی میان داد که تغییرات آب ودر مطالعه خود نش

-ات کشاورزی استت کته قابلیتت انعطتافتنوع در تولیدات محصول ،صرفهبهمقرونبار آورد. یلی از عوام  منطقی و 

-کند و انعطتافوانعی را برای کشاورزان ایجاد میم ،تک محصولی بودن کهدرحالیکشاورزان را بهبود بخشیده پذیری 

عمللترد  یبته بررستدر مطالعه ختود  (Liebman et al., 2015)لیبمن و هملاران  دهد.ورزان را کاهش میپذیری کشا

 یکته کشتاورز یزمتان ،دهندنشان میتنوع پرداخته و  شیافزا قیاز طر هاآن یریپذو انعطاف یکشاورز یهاستمیاکوس

 ،یمتاریب ،یاهیت، آفتات گوهتواآب راتییتتغ؛ از ملته تتنشدر برابر اشتلاک مختلتف  یابیمتنوع شود، مقاومت و باز

در مطالعته ختود  (2951و هملتاران ) Kelsoرود. یبالا مت یریپذانعطاف تیو قابل افزایش یافته و ...  یسی، خشلسال

 معمولتاً شتتیتنوع معدهد یمقرار داده و نشان  یرا مورد بررس ییوهواآب  یدر ارتباط با شرا شتیمع ینحوه سازگار

در مطالعته ( 2954و هملتاران ) Asfaw .شتودیمتمحستوب  ییوهواآب یهاشوودر زمان  مؤرر ینوع سازگار کی

و  یمتیاقل راتییتانطباق بتا تغ یاستراتژ عنوانبهبه تنوع  هیجرین در پذیرآسیب یاغلب خانوارهاکه  کنندیممطرح خود 

 ،ییروستتا یهارستاختیزبر بهبود  تأکیدهستند. لذا ضمن  یبازار متل مدتکوتاه یهاشوومقابله با  یاستراتژ عنوانبه

بته در مطالعتات مختلتف شود که مشاهده می گونههمان .دانندیم یضروررا  شتیتنوع مع جادیا یبرا یمداخلات دولت

 از ملتهد شتوگونتاگونی ارائته متی هتایآوری خانوارهای کشاورز روستایی استراتژیمنظور افزایش سازگاری و تاب

 ،تنتوع معیشتت انجتام یافتتهدر مطالعتات های اقتصتادی استت. مقابله با این تنش، تنوع فعالیت برای مؤرر هایراهبرد

هتای متنتوع و ود فعالیتتزیرا ؛ شده استچون خشلسالی بیان  هاییمنفی بحران تأریراتبرای کاهش  مؤررراهبردی 

را به ویتژه در شترای  محیطتی و انستانی متغیتر و غیرقابت   برداران و فعالان روستاییریسک بهره ،اقتصادی و تولیدی

های تولیدی به خوبی عم  نلند، ستود ستایر تولیتدات آن را  بتران دهد. چنانچه یلی از فعالیتبینی کاهش میپیش

 ایهتتیگتردد کته: تنتوع فعالیصتورت مطترح مت نیبد قیتحق یاصل سؤاکبا تو ه به آنچه مطرح شد خواهد نمود. 

شهرستتان چنتاران در  ییکشتاورز روستتا یخانوارها آوریبر تاب زانی( به چه میرکشاورزیو غ ی)کشاورز یاقتصاد

 بوده است؟ مؤرر یزمان خشلسال

 روش تحقیق -2

 معرفی منطقه مورد مطالعه -2-7

رضتوی، سالنامه آماری استان خراستان است )کیلومترمربع وسعت  7/1472منطقه مورد مطالعه شهرستان چناران با 

های بینالود و هزارمسجد واقتع گردیتده استت. کیلومتری شماک غربی مشهد، بین کوه 11( چناران در فاصله 11 ،5109

از شماک به شهرستان درگز، از شماک شرقی و شرق به مشتهد از  نتوب بته نیشتابور و از غترب بته قوچتان محتدود 
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که بخش مرکزی به مرکزیت شتهر چنتاران شتام  سته گردد. این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و گلبهار است می

 573از مجمتوع  باشتد.های بیزکی و گلملان میشود و بخش گلبهار شام  دهستاندهستان چناران، بقمچ و رادکان می

خانوار بوده استت کته  امعته آمتاری پتژوهش  29آبادی دارای بیش از  511آبادی دارای سلنه در شهرستان چناران، 

آبادی تعیین و بته صتورت تصتادفی از بتین  51حجم نمونه در این مطالعه  ،دهد. بر اساس فرموکمی حاضر را تشلی 

 روستاهای در معر  خشلسالی انتخاب گردید. 
 

n =
(1.96)2. 5 × .5 × 133

(.24)2 × 133 − (.24)2 + (1.96)2 .5 × .5 
= 15 

 

و خطتای  N=2902به منظور تعیین حجم خانوارهای مورد بررسی از فرموک کوکران استفاده گردید. در فرمتوک بتا 

حجم نمونه تعیین شد، حجم خانوارهای نمونه در هر روستتا بتا استتفاده از  عنوانبهخانوار  275، تعداد 913/9مطلوب 

 هتاآنکته شتغ  اوک  ییروستتا یمطالعته خانوارهتا نیتلازم بته ذکتر استت در اقاعده تسهیم به نسبت تعیین گردید. 

 .(5 دوک اند )مشارکت داشته قیپرسشنامه تحق  ی، در تلماست بوده یکشاورز
 

 هاآنروستاهای مورد بررسی و حجم خانوارهای مورد بررسی در هر یک آز  -7جدول 

 ردیف روستاهای  نمونه موقعیت طبیعی تعداد جمعیت تعداد خانوار تعداد نمونه

 5 خیرآباد دشتی 173 513 51

 2 اخلمدعلیا کوهستانی 147 513 55

 1 کمبلان دشتی 135 01 59

 3 خوا ه  راح دشتی 233 74 50

 1 سلوگرد دشتی 5193 134 15

 3 نوبهار دشتی 5131 172 15

 7 سرآسیاب دشتی 734 291 51

 4 محسن آباد دشتی 319 559 59

 0 حیطه طلا دشتی 213 70 57

 59 موچنان یاهیکوهپا 2939 173 14

 55 حلیم آباد دشتی 451 210 29

 52 سوهان یاهیکوهپا 544 39 57

 51 کاهو یاهیکوهپا 130 547 53

 53 آبقد یاهیکوهپا 331 511 51

 51 گاش یاهیکوهپا 210 02 59

  مع - 0031 2092 275

 .5109چناران، های شهرستان مآخذ: مستخر  از شناسنامه آبادی
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 توزیع فضایی روستاهای مورد بررسی در شهرستان چناران. -7شکل 

 

 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق -2-2

و متغیتر « وریآتتاب»نظر ماهیت، کاربردی است. متغیر وابسته تحلیلی و از  -روش تحقیق از نظر ساختار توصیفی

اولین افرادی بود کته در دهته  از ملهورنر خانوارهای کشاورز روستایی است. در « های اقتصادیتنوع فعالیت»مستق  

آوری اغلب به مفهوم بازگشت بته گذشتته واژه تاب (.5101احمدی و شتریفی،کرد )آوری استفاده از اصطلاح تاب 5079

در فرهنت  لغتات، آوری به معنای پرش به گذشته گرفتته شتده استت. تتاب Resilioرود که از ریشه لاتین به کار می

استت سریع، تغییر، شناوری، کشستانی و همچنتین خاصتیت فنتری و ارتجتاعی تر مته شتده  توانایی، بازیابی، بهبود

را از  ستتمیشود و عمللرد و شتل  سیم فی ذب شوو تعر یبرا ستمیس کی ییبه توانا یآورتاب"(. 5102رضایی،)

آوری بر توانایی برای ایستتادگی، مقاومتت، تاب(. Cooper & Wheeler, 2015)"کندیمجدد حفظ م یسازمانده قیطر

 ،کنتدرا تهدیتد متی هتاآنتخفیف، مقابله با آن و بهبود و نوسازی خسارات حاص  از آن و کاهش شدت خساراتی که 

موا ته بتا آوری بر توانمندی، انعطاف پذیری، توانایی تسل  یا برگشت به حالت عادی پس از دارد. در واقع تاب تأکید

-شتاخص، سیستتم نیتترمهمیرفیت و توانایی تطبیق، (. 5140 لیلی و حسینچاری،دارد )استرس و چالش شدید دلالت 
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آور محسوب گردیده و بازتوانی و احیاء، یرفیت تحم  و  ذب فشار، سرعت بازگشت بته شترای  عتادی، های تاب

در مطالعته حاضتر (.5102فلاحی و  لالی،) رندیگی قرار میهای بعدتثبیت و ارتقاء موقعیت سیستم و عمللرد آن در رده

هتای یتتهتا و حما، سیاستتشتاخص 7های اقتصادی بتا شام  یرفیت ،مؤلفه 1شاخص در  13آوری به کمک تاب

هتای یرفیتت تتاًینهاشتاخص و  7 تمتاعی بتا ا یهتاتییرف، شاخص 55با دانشی  یهاتییرفشاخص،  3دولتی با 

: خیلتی 1: زیتاد و 3: متوس ، 1: کم، 2: بسیارکم، 5و در طیف لیلرت ) 2شماره شاخص به شرح  دوک  1محیطی با 

مطلتوب  ییایتو پا ستؤالات نیبت یدرون یهمبستگ انگریب 77/9کرونباخ  یآلفا بیضر زیاد( مورد بررسی قرار گرفت.

 است. قیابزار تحق
 

 متغیر وابسته تحقیقجش بررسی جهت سنهای مورد ها و شاخصمولفه -2 جدول

 آوری خانوارهای کشاورز روستایی در شرایط خشکسالی()تاب
 مؤلفه شاخص منبع

ی و میرلطف

 (5101هملاران )

محمدی یگانه و 

 (5103) هملاران

 ،یداشتن پس انداز و استفاده از آن در زمان خشلسال، در شرای  خشلسالی نیگزی ابرخورداری از درآمد 

 دیتول یهاتیمناسب فعال بیترک ییتوانا ،یخانواده در زمان خشلسال یاقتصاد  یشرا ینسب قیتطب ییتوانا

شغ  در زمان وقوع  رییتغ ییتوانای، خانگ یدرامدزا یهاتیفعال، محصوک(-مختل  دام یهانظام)

 از دامها( یتعداد دام )فروش تعداد کاهشی، خشلسال

 یهاتییرف

 اقتصادی

- 

از  یبرخورداری، دولت یهاسازمان یاز مستمر یبرخوردار، های غیردولتیمستمری سازمان برخورداری از

از  یبرخورداری، اعتبارات و وام در زمان وقوع خشلسال افتیدر ییتوانا،  یمحصولات کشاورز مهیب

دولت از کشاورزان در زمان  یتیو مقررات حما نیاز قوان یآگاهی، خشلسال نیاز بروز و ح شیپ یهایآگاه

 یوقوع خشلسال

و  هااستیس

 یهاتیحما

 دولتی

ازکیا و ایمانی 

(5147) 

با دوره رشد کوتاه در دوره  ییهاتهیاز وار استفاده، تغییر تقویم زراعی، استفاده از شخم عمیق در فص  بارش

از  ، استفادهیاز تنوع کشت و چندکشت استفادهی، مقاوم به خشل یهااز بذور و گونه استفاده، کوتاه بارش

، مانیس ایو نهرها با خاو رس  های و اندودکردن، از موسم بارش شیپ یبذرکار، گردش و تناوب کشت

 رهیذخ املان، رطوبت خاوحفظ  از فنون استفادهی، مقاوم به خشل اهانیکشت به گ یالگو رییبه تغ  یتما

 یغذا در موا هه با خشلسال

 یهاتییرف

 دانشی

 )دانش بومی(

و  شرفی

 (5140فشانی )زرا

 یمختلف دانش و آگاه یاز کلاسها یبهره مند، میزان شناخت منابع درامدی بیرونی در شرای  خشلسالی

کار  یبرا موقت مها رتی، مردم در امور مختلف در زمان خشلسال نیمشارکت ب و ودی، درباره خشلسال

 کیتشری، در برابر خشلسالی دواریو ام یآورتاب شی هت افزا یمذهب یاز باورها استفاده، به شهر

 گریلدیآب از  دیخر، گریلدیبه  یسهم آب به صورت چرخش یبا واگذار یمساع

 یهاتییرف

 ا تماعی

میرلطفی و 

 (5101هملاران )

 یو خاو در زمان خشلسال آبمنابع  تیریمد ییتوانا، به دلی  محدودیت آب زیر کشتکاهش سطح 

 میاز کشت د ا تناب، و ...( یاریآب یهاوهی)اصلاح ش

 یهاتییرف

 محیطی

 .5103نگارندگان، منبع: 
 

 بیشتترین بیرونتی یهتاتنشموا هته بتا  هنگتام در کشتاورزان خصوصتاً و روستتایی هایستلونتگاه کته آنجا از

 مقابلته بترای متنوعی هایرهیافت روازاین ،(5103 هملاران، و شایاناند )دهید خود به را تو ه کمترین و پذیریآسیب
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 یهتاتیفعال ستازیمتنوع رهیافتت اهمیتت. استت درآمدی منابع تنوع رهیافت هاآن از یلی که اندگرفته پیش در آن با

 شتود،...(  و بتازار هاینوستان و خشلستالی دلیت  بته) رکود دچار کشاورزی اگر حتی که است  هت بدان اقتصادی

 ستازیپیاده بنابراین( World Bank, 2007.) سازد مرتفع را خسارات از بعضی است مملن غیرزراعی روستایی اقتصاد

رستد رعایتت اصت  میبه نظر . نماید کمک روستایی کشاورز خانوارهای معیشتی امنیت ایجاد به تواندمی رهیافت این

در تحقیتق حاضتر تنتوع  باشتد. متؤرر هتاآنآوری در افتزایش تتابتواند میهای اقتصادی کشاورزان تنوع در فعالیت

متورد « کشتاورزیغیر زراعتی/هتای غیرفعالیتت»و « کشاورزیزراعی/های فعالیت»های اقتصادی در دو بخش فعالیت

 .  (1 دوک گرفت )بررسی قرار 
 

 .های اقتصادی(تنوع فعالیت) تحقیقش متغیر مستقل سنج جهتمورد بررسی  هایشاخص -9جدول 
 بعد شاخص/وزن منبع

قاسمی و  وان؛ 

(5101،) 

 اسماعیلی

(5103) 

 یتنوع در منابع درآمد(، 9155) تنوع در منابع درآمدی کشاورزی بخش زراعی )فروش محصولات زراعی متنوع(

و  زیبخش  ال یکشاورز یتنوع در منابع درآمد(، 9155)متنوع( یفروش محصولات باغ) یباغبخش  یکشاورز

-گوسفند-گاو) یدام یتنوع در منابع درآمد(، 9155)متنوع( جاتیو سبز زی)فروش محصولات  ال جاتیسبز

تنوع (، 9193)رشته و ...( ،ی)خشلبار، مربا، لواشک، ترش یشده کشاورزیتنوع در فروش محصولات فراور(، 915)بز(

شده  تعداد ارقام کشت(، 9193) روغن و ...( ر،ی)کشک، ماست، پن یشده دام یدر فروش منابع محصولات فراور

تعداد ارقام کشت شده (، 9193) یباغدار تیتعداد ارقام کشت شده خانوار در فعال(، 9193زراعت ) تیخانوار در فعال

(، تعداد ارقام دام سبک و سنگین )پرورش گوسفند، بز، گاو و شترداری( 9193) جاتیسبزو  زی ال تیخانوار در فعال

تعداد کندو، ) یکشاورز یدیتول یتنوع در واحدها(، 9191) اردو و...( مرغ، غاز، بوقلمون،) وریطتعداد ارقام (، 9191)

فعاک  یدیتنوع در فروش محصولات تول(، 9152)شترمرغ و ...( شم،یکرم ابر لات،یش ،یپرورش قارچ، گلخانه، گاودار

 (9151)و ...( شمیکرم ابر لات،یش ،یتعداد کندو، پرورش قارچ، گلخانه، گاودار) یکشاورز

تنوع در 
ف

یعال
هات

 ی
ش کشاورزی

صادی بخ
اقت

 

رکن الدین 

و  افتخاری

هملاران 

(5101،) 

 اسماعیلی

(5103) 

و محصولات کشاورزی، تهیه و فروش  هانهادهتنوع در منابع درآمدی بخش خدمات )خرده فروشی، تهیه و فروش 

راننده، سرایداری و خدمات وابسته(، نگهبانی تأسیسات و ) یرساختمانیغمصالح ساختمانی، فعالیت در ارائه خدمات 

ها، ا اره امواک شخصی، راننده، کارگر کشاورز، کار های دوم، خرید و فروش اراضی و مسلن، یارانه، مستمریخانه

 ،ییبخش صنعت )بنا یتنوع در منابع درآمد(، 9193های دوم و ...)در واحدهای دامداری، آبیاری اراضی ماللان خانه

پخت  ،یمنبت کار ،ی عبه ساز ،ینجار ،ی وشلار ،یبافیساختمان، قال یبرق و لوله کش ،یکار یکاش ،یسن  کار

و  یلحاف دوز ،یگلدوز ،یاطی)خ یخانگ یدرآمدزا یهاتیفعالاز  یبرخوردار(، 9193)و ...( ینان، سن  بر

)...(912) 

تنوع در 
فعال
ی

هات
 ی

ش غیر 
صادی بخ

اقت

کشاورزی
 

 .5103های تحقیق، افتهی: منبع

  های تحقیقیافته -9

 های توصیفییافته -9-7

نفتر مجترد )معتادک  21 تأه از نظر وضعیت  و مرد  نسیت لحاا بهکشاورز(  275)کشاورزان مورد بررسی کلیه 

بتا فراوانتی  ساک 30تا  39خگویان در گروه سنی اند. بیشتر پاسدرصد( بوده 1/05)معادک  متأه نفر  234درصد( و  1/4
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. از نظتر بتوده استتساک  49و ماکسیمم  23، مینیمم 15میانگین سن پاسخگویان  .اندبودهدرصد(  0/24نفر )معادک  74

عمتده  شتغ به دلی  موضوع مورد بررسی  اند.درصد بیسواد بوده 7/23درصد پاسخگویان ابتدایی و  7/15سطح سواد 

امتا شتغ  دوم  ،کشاورزی نبتوده اولشان، سایر افراد اگر چه شغ  ه استی بودیا باغدار زراعتنفر(  234پاسخگویان )

 نفتر 2دامتدار،  نفتر 5باغتدار،  نفتر 33، زراعتت کتار نفتر 292. در رابطه با شغ  اوک تعداد بوده استکشاورزی  هاآن

   .اندبودهنانوا  نفر 2راننده،  نفر 1مغازه دار،  نفر 59بازنشسته،  نفر 1کارمند، 
 

 فردی خانوارهای مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه  هایویژگی -4جدول 
 درصد تعداد مقوله متغیر درصد تعداد مقوله متغیر

تأه 
 1/4 21 مجرد 

غ 
ش

 
 13/73 292 کشاورز

 07/53 33 باغدار 1/05 234 متأه 

سن
 

 17/9 5 دامدار 4/7 25 29-20

 73/9 2 کارمند 1/0 21 19-10

 55/5 1 بازنسشته 0/21 79 39-30

 30/1 59 مغازه دار 27 73 19-10

 41/5 1 راننده 0/24 74 39-30

 73/9 2 نانوا 7/9 2 79-70

 599 275 مرد  نس 3/9 5 49-40

 .5103های تحقیق، منبع: یافته
 

مطتابق . دهتدیمترا در روستاهای متورد بررستی نشتان  هاآنمیانگین متغیرهای مستق  و وابسته و ابعاد  1 دوک 

استت.  91/2و پائینترین مربتوط بته کتاهو بتا  43/2بالاترین میانگین تاب آوری مربوط به روستای سرآسیاب با  دوک 

و پتائینترین مربتوط  157/9اقتصادی مربوط به روستای سوهان با  یهاتیفعالبالاترین میانگین وزن یافته تنوع همچنین 

 است. 940/9به روستای گاش با 
 

 در روستاهای مورد بررسی متغیرهای مستقل و وابستهمیانگین  -5 جدول

 متغیر
 

 

 نام روستا

 )متغیر وابسته( تاب آوری
 معیشتتنوع وزن یافته 

 )مستقل(

 یهاتیظرف

 اقتصادی

و  هااستیس

  یهاتیحما

 دولتی

 یهاتیظرف

 دانش بومی

 یهاتیظرف

 اجتماعی

 یهاتیظرف

 محیطی

تاب 

آوری 

 کل

تنوع 

 زراعی

غیر  تنوع

 زراعی

تنوع 

 کل

 511/9 551/9 954/9 71/2 347/3 553/1 524/1 107/5 294/2 خیرآباد

 214/9 91/9 294/9 52/2 033/1 217/2 111/2 933/5 175/5 کمیلان

 521/9 591/9 954/9 24/2 249/3 134/2 740/2 903/5 725/5 خوا ه  راح
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 5ادامه جدول 

 متغیر
 

 

 نام روستا

 وابسته(تاب آوری )متغیر 
وزن یافته تنوع معیشت 

 )مستقل(

 یهاتیظرف

 اقتصادی

و  هااستیس

  یهاتیحما

 دولتی

 یهاتیظرف

 دانش بومی

 یهاتیظرف

 اجتماعی

 یهاتیظرف

 محیطی

تاب 

آوری 

 کل

تنوع 

 زراعی

تنوع غیر 

 زراعی

تنوع 

 کل

 214/9 542/9 973/9 41/2 515/3 155/1 353/2 931/5 724/1 اخلمدعلیا

 259/9 910/9 515/9 10/2 190/3 355/2 222/1 5 391/5 طلاحیطه 

 940/9 9 940/9 27/2 19/3 352/3 355/2 5 341/5 گاش

 157/9 554/9 100/9 72/2 573/3 915/1 791/1 937/5 012/5 سوهان

 353/9 971/9 135/9 71/2 477/3 417/2 79/1 594/5 017/5 حلیم آباد

 249/9 591/9 571/9 37/2 174/3 339/2 539/1 554/5 477/5 موچنان

 132/9 21/9 552/9 42/2 79/3 1 322/1 277/5 275/2 محسن آباد

 292/9 907/9 591/9 20/2 371/3 571/2 422/2 925/5 403/5 سلوگرد

 233/9 577/9 934/9 57/2 177/1 273/2 209/2 542/5 219/2 نوبهار

 901/9 911/9 935/9 43/2 49/3 1 410/1 532/5 937/2 سرآسیاب

 131/9 230/9 973/9 23/2 072/1 795/2 110/2 915/5 013/5 آبقد

 520/9 9 520/9 91/2 413/1 039/5 392/2 929/5 425/5 کاهو

 .5103های تحقیق، منبع: یافته
 

 های استنباطییافته -9-2

رگرستیون )ماننتد عتدم استتقلاک های فر تمامی پیش با تو ه به عدم و ودهای استنباطی تحقیق در بخش یافته

هتای اقتصتادی( بتر تنتوع فعالیتتمستتق  )ررگذاری متغیر و ...( به منظور بررسی ا ، پائین بودن ضریب تعیینباقیمانده

و به منظور بررسی شتدت ارتر از تحلیت  مستیر  (Anova)متغیرهای وابسته )تاب آوری( از تحلی  واریانس یک طرفه 

گتروه تحلی  واریانس یک طرفه برای آزمون تفاوت میانگین یک متغیر در بتین بتیش از دو  یا Fاستفاده گردید. آزمون 

هتای (. در تحقیق حاضر بتا تو ته بته ترکیتب شتاخص5105و صفری،  حبیب پوررود )گروه و بیشتر( به کار می 1)

 .(5102ماستوله،  )اصتغرپور"ارتقاء یافت یافاصلهبه ای هاز رتب این سازه ، مقیاسدر طیف لیلرتوابسته  ریمتغمربوط به 

بته تفلیتک کشتاورزی و  یاخوشتهبه کمک تحلی  ه و همچنین متغیر مستق  در مقیاس نسبی مورد سنجش قرارگرفت

 تعریف گردید.  غیر متنوعمتنوع و کشاورزی در سه مقوله متنوع، نیمهغیر

 کتهطوریبه ،هستتند غیتر متنتوعشود، اغلب خانوارها دارای اقتصتاد مشاهده می 3که در  دوک شماره  گونههمان

درصتتد  15/31و در کتت   هتتای کشتتاورزیدرصتتد در فعالیتتت 04/13، هتتای غیرکشتتاورزیدرصتتد در فعالیتتت1/45
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ارای شتود کته تعتداد کمتی از خانوارهتا د. ملاحظه متیهستند غیر متنوعخانوارهای مورد بررسی دارای منابع درآمدی 

 53/22درصد خانوارها دارای تنتوع منتابع درآمتدی در بختش غیرکشتاورزی،  01/2تنها منابع درآمدی متنوع هستند و 

درصد دارای منابع درآمدی متنوع )زراعی و غیرزراعتی( هستتند. لتازم  90/3های بخش کشاورزی و درصد در فعالیت

 & Ku| = 0.49|استت ) نرمتاک عیتتوز یدارایدگی با تو ه به ضترایب چتولگی و کشت یآورسازه تاببه ذکر است 

|SK| = 0.06) در ادامته بته منظتور مقایسته میتانگین از آزمتون  ،های این آزمونپیش فر  دییتأا تو ه به بررسی و ب

   تحلی  واریانس استفاده شد.
 

 غیرکشاورزی(های اقتصادی )کشاورزی و ی مورد بررسی از نظر تنوع فعالیتبندی خانوارهاگروه -6جدول 

 Wardای با استفاده از روش اساس تحلیل خوشهبر 
گروه بندی بر اساس  /غیرزراعییکشاورزریتنوع غ /زراعیتنوع کشاورزی تنوع

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد Wardروش 

 متنوع 4 01/2 39 53/22 55 90/3

 نیمه متنوع 32 30/51 32 47/22 41 32/19

 غیر متنوع 225 13/45 530 04/13 577 15/31

  مع 275 599 275 599 275 599

 .5103های تحقیق،منبع: یافته
 

 آوری خانوارهای روستاییهای اقتصادی بر تاببررسی اثرگذاری تنوع فعالیت -الف

بنتابراین فتر  صتفر ؛ استت 91/9( سطح معناداری کمتر از 7 بر اساس آزمون تحلی  واریانس یک طرفه ) دوک

رد  غیتر متنتوعمتنوع و دارای منتابع درآمتدی متنتوع، نیمته آوری بتین خانوارهتایتاب مبنی بر برابری میانگینتحقیق 

تنتوع درآمتدی متورد پتذیرش  آوری بین خانوارهای مختلتف دارایر  یک مبنی بر تفاوت میانگین تابشود و فمی

آوری خانوارهتای کشتاورز روستتایی در ابهتای اقتصتادی بتر تتتنتوع فعالیتت . در واقع(Sig=0/002) ردیگقرار می

 هتای محیطتی و سیاستتیرفیتت مؤلفتهد همچنین سطح معنتاداری تنهتا در متوربوده است.  مؤررشهرستان چناران 

بتین خانوارهتای  مؤلفتهبنابراین فر  صفر تحقیق مبنی بر برابری میتانگین ایتن دو ؛ است 91/9حمایتی بیشتر از های

 شود. می پذیرفته متنوعغیر متنوع و متنوع، نیمه
 

ورز روستایی بر آوری خانوارهای کشاتاب آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین  -1جدول 

 های اقتصادیاساس تنوع فعالیت

 .F Sig میانگین مربعات درجه ازادی جمع مربعات های اقتصادیتنوع فعالیت هاشاخصابعاد و 

 992/9 15/3 94/5 2 573/2 گروهیبین تاب آوری ک 
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 1ادامه جدول 

 .F Sig میانگین مربعات درجه ازادی جمع مربعات های اقتصادیتنوع فعالیت هاشاخصابعاد و 

   53/9 234 733/33 گروهیدرون 

 دانش بومی یهاتییرف
 91/9 41/2 02/5 2 430/1 گروهیبین

   37/9 234 075/545 گروهیدرون

 ا تماعی یهاتییرف
 03/5 2 050/1 گروهیبین

27/1 993/9 
 17/9 234 317/00 گروهیدرون

 اقتصادی یهاتییرف
 904/1 2 501/3 گروهیبین

432/7 999/9 
 101/9 234 432/591 گروهیدرون

 یتیحما یهااستیس
 541/9 2 179/9 گروهیبین

421/5 531/9 
 595/9 234 519/27 گروهیدرون

 محیطی یهاتییرف
 91103 2 51540 گروهیبین

91711 91349 
 91494 234 253133 گروهیدرون

 .5103 ،های تحقیقمنبع:یافته
 

آوری خانوارهای مورد بررسی در برابر خشلستالی در بتین شود میانگین تابملاحظه می 4همانطور که در  دوک 

 43/2و خانوارهتای دارای منتابع درآمتدی متنتوع  34/2متنتوع نیمته، 39/2 غیر متنتوعخانوارهای دارای منابع درآمدی 

بتوده و مو تب افتزایش  مؤررایی آوری خانوارهای کشاورز روستشود تنوع منابع درآمدی در تابمی. ملاحظه باشدیم

 تز بررستی بته هتای موردلفتهآوری در بین خانوارهای مورد بررسی گردیده است. همچنین در تمتام ابعتاد و موتاب

بتوده و  متؤررآوری های تابهای اقتصادی در بهبود مولفهتنوع فعالیت« های حمایتیسیاست»و « های محیطییرفیت»

 .  باعث افزایش آن گردیده است
 

 های اقتصادیدی خانوارها به لحاظ تنوع فعالیتبنهای آن بر اساس گروهآوری و مولفهمیانگین تاب -8 جدول
 یهاتیظرف

 یطیمح

 یهااستیس

 یتیحما

 یهاتیظرف

 یاقتصاد

 یهاتیظرف

 اجتماعی

 یهاتیظرف

 دانش بومی
 تاب آوری

 یهاتیفعالتنوع 

 یاقتصاد

 متنوع 41/2 33/1 53/1 31/2 54/5 11/3

 متنوعنیمه 34/2 91/1 12/2 51/2 51/5 50/3

 غیر متنوع 39/2 09/2 13/2 40/5 94/5 13/3

 .5103،های تحقیقمنبع: یافته

 آوری خانوارهای روستاییهای زراعی بر تاببررسی اثرگذاری تنوع فعالیت -ب

آوری و تمتامی در ستازه تتاب ( مقتدار ستطح معنتاداری0 بر اساس آزمون تحلی  واریانس یتک طرفته ) تدوک

آوری بتین تتاب بنابراین فر  صفر تحقیق مبنی بر برابری میانگین؛ است 91/9های آن بجز دانش بومی بیشتر از مولفه
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تحقیق مبنی بر تفتاوت میتانگین و فر  یک  شودیمبه لحاا زراعی پذیرفته  غیر متنوعمتنوع و خانوارهای متنوع، نیمه

هتای اقتصتادی . در واقتع تنتوع فعالیتشتودیمترد  آوری بین خانوارهای مختلف تنوع درآمدی در بخش زراعیتاب

 تدوک تنتوع  مطتابقدر شهرستان چناران ارر معناداری نداشته است. آوری خانوارهای کشاورز روستایی زراعی بر تاب

 معناداری داشته است.  ریتأر« های دانش بومییرفیت» مؤلفهآوری تنها بر ه تابهای پن  گانزراعی در بین مولفه
 

بر ورز روستایی آوری خانوارهای کشاتاب آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین  -3جدول 

 های اقتصادی زراعیاساس تنوع فعالیت

 .F Sig میانگین مربعات درجه ازادی جمع مربعات های اقتصادی زراعیتنوع فعالیت هاشاخصابعاد و 

 تاب آوری ک 
 105/9 2 742/9 گروهیبین

275/2 591/9 
 572/9 234 514/33 گروهیدرون

 دانش بومی یهاتییرف
 313/1 2 051/59 گروهیبین

135/4 999/9 
 311/9 234 097/573 گروهیدرون

 ا تماعی یهاتییرف
 131/9 2 340/9 گروهیبین

404/9 390/9 
 143/9 234 43/592 گروهیدرون

 یرفیت اقتصادی
 134/9 2 307/9 گروهیبین

414/9 313/9 
 353/9 234 13/555 گروهیدرون

 حمایتی یهااستیس
 511/9 2 237/9 گروهیبین

151/5 275/9 
 592/9 234 21/27 گروهیدرون

 یرفیت محیطی
 907/5 2 501/2 گروهیبین

133/5 217/9 
 491/9 234 313/251 گروهیدرون

 .5103،های تحقیقیافته منبع:
 

معنتاداری  ریتتأر« های دانتش بتومییرفیت» مؤلفهتنوع زراعی تنها بر شود مشاهده می 59که در  دوک  گونههمان

و متنتوع  44/2متنتوع ، نیمته43/2بته لحتاا زراعتی  غیر متنوعمیانگین آن در بین خانوارهای  کهطوریبهداشته است. 

متدی متنتوع زراعتی بایستتی از بدیهی است خانوارهای دارای منابع درآ بوده و مو ب افزایش آن گردیده است. 11/1

املان تداوم و پایداری فعالیت در بخش زراعتی در زمتان خشلستالی های دانش بومی غنی برخوردار باشند تا یرفیت

 رییتتغ، در فصت  بتارش قیشخم عماند که از تجربه انباشته تاریخی یاد گرفته را داشته باشند. لذا این خانوارها بر اساس

 یهتااز بتذور و گونته استتفاده، با دوره رشد کوتاه در دوره کوتاه بارش ییها تهیوار ی، به کارگیریزراع اتیزمان عمل

هتا و نهرهتا بتا  وی اندودکردن، از موسم بارش شیپ یبذرکار، گردش و تناوب کشتی، چندکشتی، مقاوم به خشل

فنتونی کته رطوبتت ختاو را حفتظ ی و به کتارگیری مقاوم به خشل اهانیگسمت کشت به  یالگو رییتغ، خاو رس

 ( و امثالهم استفاده کنند.ای، و تنظیم دورۀ آبیاریمالچ، آبیاری قطرهکند )یم
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های اقتصادی دی خانوارها به لحاظ تنوع فعالیتبنآوری و ابعاد آن بر اساس گروه میانگین تاب -71 جدول 

 زراعی
 یهاتیظرف

 یطیمح

 یهااستیس

 یتیحما

 یهاتیظرف

 یاقتصاد

 یهاتیظرف

 اجتماعی

 یهاتیظرف

 دانش بومی

تاب 

 آوری

 یهاتیفعالتنوع 

 زراعی

 متنوع 13/2 11/1 39/2 09/5 91/5 33/3

 نیمه متنوع 33/2 44/2 31/2 913/2 90/5 25/3

 غیر متنوع 39/2 43/2 12/2 95/2 51/5 23/3

 .5103 ،های تحقیقمنبع: یافته
 

 آوری خانوارهای روستاییهای غیرزراعی بر تاببررسی اثرگذاری تنوع فعالیت -ج

آوری و تتاب فر  صفر تحقیق مبنی بر برابتری میتانگین (55آزمون تحلی  واریانس یک طرفه ) دوک  بر اساس

شتود و فتر  رد متی به لحاا منابع درآمدی غیرکشاورزی غیر متنوعمتنوع و های آن بین خانوارهای متنوع، نیمهمولفه

. در (Sig. ≤ 0/05) ردیتگپذیرش قترار متی وارهای مختلف موردآوری بین خانتحقیق مبنی بر تفاوت میانگین تابیک 

بتوده  متؤررآوری خانوارهای کشاورز روستایی در شهرستان چنتاران های اقتصادی غیرزراعی بر تابواقع تنوع فعالیت

 .است
 

ورز روستایی آوری خانوارهای کشاتاب نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین  -77جدول 

 غیرزراعی های اقتصادیتنوع فعالیتبر اساس 

 .F Sig میانگین مربعات درجه ازادی جمع مربعات های اقتصادی تنوع فعالیت هاشاخصابعاد و 

 تاب آوری ک 
 127/9 2 913/5 گروهیبین

974/1 93/9 
 575/9 234 447/31 گروهیدرون

 دانش بومی یهاتییرف
 304/9 2 010/1 گروهیبین

09/2 91/9 
 907/9 234 443/545 گروهیدرون

 ا تماعی یهاتییرف
 533/2 2 111/3 گروهیبین

41/1 991/9 
 179/9 234 223/00 گروهیدرون

 یاقتصاد یهاتییرف
314/51 گروهیبین  2 720/3 

20/54 999/9 
 134/9 234 39/04 گروهیدرون

 یتیحما یهااستیس
 303/9 2 102/5 گروهیبین

531/7 995/9 
 907/9 234 594/23 گروهیدرون

 یطیمح یهاتییرف
 112/1 2 933/7 گروهیبین

305/3 952/9 
 747/9 234 740/259 گروهیدرون

 .5103 ،های تحقیقیافته منبع:
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آوری خانوارهتای متورد بررستی در بتین خانوارهتای فاقتد منتابع درآمتدی متنتوع تاب میانگین 52 دوک  مطابق

درآمتدی بتوده استت. در واقتع تنتوع منتابع  49/2و متنتوع غیرزراعتی  32/2، نیمه متنوع غیرزراعتی 31/2غیرزراعی 

هتای یتهتای یرفآوری خانوارهای متورد بررستی گردیتده استت. همچنتین در مولفتهغیرزراعی باعث افزایش تاب

افتزایش فتزایش میتانگین بتا های محیطی شتاهد ادولتی، یرفیتهای حمایتی های اقتصادی، سیاستا تماعی، یرفیت

 باشیم. منابع درآمدی غیرزراعی می
 

های دی خانوارها به لحاظ تنوع فعالیتبنآوری و ابعاد آن بر اساس گروهمیانگین تاب -72 جدول

 غیرزراعیاقتصادی
 یهاتیظرف

 یطیمح

 یهااستیس

 یتیحما

 یهاتیظرف

 یاقتصاد

 یهاتیظرف

 اجتماعی

 یهاتیظرف

 دانش بومی
 آوریتاب 

 یهاتیفعالتنوع 

 یرزراعیغ

 متنوع 49/2 22/1 21/1 17/2 51/5 29/3

 نیمه متنوع 33/2 30/2 31/2 33/2 27/5 02/1

 غیر متنوع 31/2 1 13/2 40/5 97/5 17/3

 .5103 ،تحقیق یهاافتهیمنبع: 
 

ر متورد شتدت ارتر تحلیلتی امتا د کنتدتغیر مستق  بر وابسته را بیان میبا تو ه به اینله آزمون آنوا تنها اررگذاری م

به بررسی شدت اررگتذاری مستتقیم و غیرمستتقیم  SPSSافزار در نرم 5در ادامه با استفاده از تحلی  مسیر ،دهدارائه نمی

پردازیم. به منظور تفستیر نتتای  آوری( میرزراعی( بر متغیر وابسته )تابمتغیرهای مستق  )تنوع به تفلیک زراعی و غی

متغیرهتای 52مطابق  تدوک  شود.استفاده می  (Beta)مسیر از ضرایب رگرسیونی استاندارد شده یعنی بتا  آزمون تحلی 

هستتند اررگتذار  آوریراعی به صورت مستتقیم بتر ستازه تتابتنوع منابع درآمدی، تنوع منابع درآمدی زراعی و غیرز

(Sig. ≤0/05) .آوری را بتر تتاب ریتتأربیشتترین  50/9ای متغیر تنوع منابع درآمدی با بتت شودیمکه مشاهده  گونههمان

یتر تنتوع منتابع درآمتدی، میتزان با افزایش یک انحراف استتاندارد در متغ لذاخانوارهای کشاورز روستایی داشته است. 

ارد در متغیتر تنتوع یابد و برعلس کاهش یتک انحتراف استتاندستاندارد افزایش میانحراف ا 50/9آوری به اندازه تاب

شود. همچنتین متغیتر تنتوع منتابع درآمتد آوری میانحراف استاندارد در سازه تاب 50/9منابع درآمدی مو ب کاهش 

 کو بتا افتزایش یت استتآوری خانوارهای کشاورز روستتایی تاریرگتذار نیز به طور مستقیم بر افزایش تابغیرزراعی 

انحتراف استتاندارد  521/9 بته میتزان  ترتیتب بته یآورتتاب ،غیرزراعتی تنوع منابع درآمد ریانحراف استاندارد در متغ

و  یتنتوع منتابع درآمتد زراعت ریتانحتراف استتاندارد در متغ کیت شیبتا افتزاهمچنین . (Sig.≤ 0/05) ابدییم شیافزا

 .(51 دوک ) ابدییم شیانحراف استاندارد افزا 334/9و  419/9زانیبه م بیبه ترت آوریمتغیر تاب ،یرزراعیغ

                                                           
1 Path Analysis 
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 در الگوی نهایی فرضیه حاضر هاآنالگوی ساختاری، مسیرها و ضرایب استاندارد  -79 جدول

 اثرگذاری غیرمستقیم اثرگذاری مستقیم وابسته مسیر متغیر مستقل

Beta Sig. Beta Sig. 

   992/9 505/9 آوریتاب  تنوع منابع درآمدی

   931/9 521/9 یآورتاب  غیرزراعیتنوع منابع درآمدی 

 999/9 334/9   یتنوع منابع درآمد  تنوع منابع درآمدی غیرزراعی

 999/9 419/9   یتنوع منابع درآمد  یزراع یتنوع منابع درآمد

 .5103های تحقیق، : یافتهمنبع

 
 .تحقیق یینها الگوی در هاآناستاندارد  بیو ضرا رهایمس ،یساختار یالگو -2شکل 

 جمع بندی -4

درصتد از مستاحت  34، 5103مردادمتاه  انیتتتا پا ستالههفتدوره (، طی SPIشاخص استاندارد بارش ) بر اساس

. ایتن باشتدیمت دیشد یشهرستان دچار خشلسال نیدرصد مساحت ا 12متوس  و  یشهرستان چناران دچار خشلسال

اخیتر میتزان نزولتات  توی  هایستاکدر  کتهطوریبهبتوده استت  مؤررمساله در کاهش نزولات  وی این شهرستان 

 یاتلتا گترید یاز ستو میلیمتر( با کاهش شدید موا ه بتوده استت. 294ساله ) 21نسبت به میانگین  چناران شهرستان

با تو ه به بتارش قاب  تو ه در ارتباط با موضوع است،  یمساله ا یشهرستان چناران به کشت آب یکشاورز ازحدبیش

ی نتیرزمیاز منتابع آب ز هیرویبرداشت بگیرد و این امر مو ب ه کمک منابع آب زیرزمینی صورت میکشاورزی بکم، 

دارد و  ینتیرزمیز یهتاآبمتتر افتت در ستطح  کیت هحداق  سالانچناران -مشهددرحاک حاضر دشت گردیده است. 

دشتت تتداوم  تیا تو ه به وضعاست ب یهیاست. بد یعمده اضافه برداشت مربوط به مصرف آب در بخش کشاورز
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دهتد اگتر ها نشان میبررسی نخواهد بود. سریدر درازمدت م)تخلیه ابهای زیرزمینی برای مقاصد کشاورزی( روند  نیا

مطلتوبی برختوردار استت امتا  ایگتاه مطلتوب  نستبتاًاز موقعیتت  در استان چه شهرستان چناران در زمینه کشاورزی

استب بختار  533155از منابع و ورود حجم بالای انرژی به واحد تولیتد ) ازحدبیشکشاورزی خود را به بهای استفاده 

 ،خشلستالی به دلیت انرژی به اراضی کشاورزی( به دست آورده که از پایداری برخوردار نخواهد بود. در حاک حاضر 

دهتد نشتان می هتایبررستانتد. نیتز خشتک گردیده هتاآنادی از با کاهش دبی موا ه گردیده و تعدشهرستان قنوات 

)ستالنامه ی لتومتریک 35با تو ه بته فاصتله و به شدت درحاک افزایش است چناران های خالی از سلنه شهرستان آبادی

با شهر مشتهد( و مجتاورت  یساعت زمان کیشهرستان با مرکز استان )حدود مرکز  (5109 ،یاستان خراسان رضو یآمار

 شهرستان، شهر مشهد است. نیا ییمها ران روستا اغلببا مشهد، مقصد 

ه حاضر بته بررستی نقتش تنتوع با تو ه به شرای  خاص منطقه و  معیت بالای روستایی شهرستان چناران مطالع

پردازد. بتدین وستایی شهرستان چناران میشاورز رآوری خانوارهای کاقتصادی زراعی و غیرزراعی بر تابهای فعالیت

انتد. متغیتر می  پرسشنامه تحقیتق مشتارکت داشتتهدر تل چنارانروستای شهرستان  51خانوار کشاورز در  275منظور 

آوری بتوده استت. نتتای  حاصت  از زراعی( و متغیرهای وابستته تتابهای اقتصادی )زراعی و غیرفعالیتمستق  تنوع 

 ییکشتاورز روستتا یخانوارهتا یآوربر تاب یاقتصاد یهاتیتنوع فعالدهد س یک طرفه نشان مین تحلی  واریانزموآ

در  یدر برابتر خشلستال یمورد بررست یخانوارها یآورتاب نیانگیم کهطوریبه بوده است. مؤرردر شهرستان چناران 

متنتوع  یمنتابع درآمتد یدارا یو خانوارهتا 34/2متنتوع  متهی، ن39/2 غیر متنتوع یمنابع درآمد یدارا یخانوارها نیب

 استت. دهیتگرد ییکشتاورز روستتا یخانوارهتا یآورتتاب مو ب افزایش یتنوع منابع درآمددر واقع . باشدیم41/2

 متؤررآوری خانوارهای کشاورز روستتایی در شهرستتان چنتاران های اقتصادی غیرزراعی بر تابتنوع فعالیتهمچنین 

فاقتد منتابع  یخانوارهتا نیدر بت یدر برابر خشلسال یمورد بررس یخانوارها یآورتاب نیانگیم کهطوریبهبوده است 

هتای تنتوع فعالیتتاما ؛ بوده است 49/2 یرزراعیو متنوع غ32/2 یرزراعیمتنوع غ مهی، ن31/2 یرزراعیمنتوع غ یدرآمد

آوری خانوارهای کشاورز روستایی در شهرستتان چنتاران ارتر معنتاداری نداشتته استت. نتتای  اقتصادی زراعی بر تاب

بته صتورت  یرزراعیو غ یزراع یتنوع منابع درآمد ،یتنوع منابع درآمد یرهایمتغدهد نشان می ریمس  یاز تحلحاص  

 نیشتتریب 50/9 یبتا بتتا یتنوع منابع درآمد ریمتغدر این بین  (.Sig. ≤ 0/05هستند )اررگذار  یآوربر سازه تاب میمستق

 ،یرزراعتیو غ یتنوع منابع درآمتد زراعت ریمتغهمچنین . ستداشته ا ییکشاورز روستا یخانوارها یآوررا بر تاب ریتأر

دهتد در ها نشتان متیبررسی. ابدییم شیافزاآوری را متغیر تاب ،انداردانحراف است 521/9و 573/9  زانیبه م بیبه ترت

ایش حاضر وابستگی اقتصاد نواحی روستایی کشور به بخش کشاورزی و عدم پویایی و تنوع در آن منجر بته افتز حاک

درپتی، سترمازدگی، نوستان قیمتت  هتانی محصتولات های پتیهای بیرونی )خشلسالیپذیری در برابر شووآسیب

تتوان منبتع درآمتد کشتاورزی متیهتای غیراشتغاک در بختشکشاورزی و ...( گردیده است در این خصوص با ایجاد 
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 خشلستالیپتذیری خانوارهتای کشتاورز روستتایی را در مقابت   ستاییان ایجاد نمود و میزان آستیب دیدی برای رو

 کاهش داد.

 منابع

آوری بتر ستلامت روان افتراد مبتلتا بته . بررسی ارربخشی آمتوزش تتاب5101 احمدی، رضا؛ شریفی درآمدی، پرویز؛

 .5-57، 53شماره  ،فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی ،کانون توسلای شهر تهرانوابستگی مواد در 

 انتشارات اطلاعات، تهران. ،. توسعه پایدار روستایی5147ازکیا، مصطفی؛ ایمانی، علی؛ 

هتای اقتصتادی بتر کیفیتت زنتدگی خانوارهتای روستتایی )متورد . بررسی اررات تنوع فعالیت5103اسماعیلی، مهناز؛ 

ستاد راهنما: مریم قاسمی، رشته  غرافیتا ا پایان نامه کارشناسی ارشد، ،عه(: دهستان گلملان شهرستان چنارانمطال

 روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد.  ریزیبرنامهو 

 . آمار مقدماتی برای علوم ا تماعی، نشر سنبله.5102اصغرپور ماسوله، احمدرضا؛ 

آوری رواشناختی بر حسب خودکارآمدی در دانشجویان ورزشلار یین تاب. تب5140 لیلی، علی؛ حسینچاری، مسعود؛ 

 .515-511، 1شماره  ،رشد و یادگیری حرکتی ورزشی ،و غیرورزشلار

کمتی(،  هتایدادهدر تحقیقات پیمایشتی )تحلیت   SPSS. راهنمای  امع کاربرد 5105حبیب پور، کرم؛ صفری، رضا؛ 

 موسسه راهبرد پیمایش، تهران.

آوری خانوارهای روستتایی پیرامتون . نقش تنوع معیشتی در تاب5101بان، وکی ؛ مجنونی توتاخانه، علی؛ حیدری سار

 .79-30، 3دریاچه ارومیه در برابر خشلسالی. نشریه تحلی  فضایی مخاطرات محیطی، شماره 

مطالعه متوردی: ) بیعیطآوری اقتصادی و نهادی  وامع شهری در برابر سوانح ارزیابی تاب ،5102 ،رضایی، محمدرضا

 .27-14، 1شماره  ،دوفصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بحران ،شهر تهران( هایمحلهزلزله 

. تحلیت  نقتش 5101رکن الدین افتخاری، عبدالرضا؛ موسوی، سیدمحمد؛ پورطاهری، مهدی؛ فر  زاده اص ، منوچهر؛ 

مطالعته متوردی: منتاطق در معتر  ) خشلستالیآوری خانوارهتای روستتایی در شترای  تنوع معیشتی در تتاب

 .332-310، 11شماره ، روستایی هایپژوهش ،خشلسالی استان اصفهان(

 گرمتی. اررات اقتصادی و ا تماعی خشلسالی بتر نتواحی روستتایی شهرستتان 5102 ریاحی، وحید؛ پاشازاده، اصغر؛

 .57-17، 21شماره ، انسانی چشم انداز  غرافیایی در مطالعات ،مطالعه موردی: دهستان آزادلو()

 . سالنامه کشاورزی استان خراسان رضوی.5101سازمان  هاد کشاورزی خراسان رضوی؛ 

 . سالنامه کشاورزی استان خراسان رضوی.5103سازمان  هاد کشاورزی خراسان رضوی؛ 

 مشهد. ،رضوی. سالنامه آماری استان خراسان 5109 ی؛استان خراسان رضو ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد

آوری بتر پایتداری هتای تتابارتقتای شتاخص تتأریرات. تحلی  5103شایان، محسن و پایدار، ابوذر و بازوند، سجاد؛ 

متورد مطالعته: نتواحی روستتایی شهرستتان زریتن دشتت(، متدیریت ) ستیلابروستایی در مقاب   هایسلونتگاه

 .591-525، 2مخاطرات محیطی )دانش مخاطرات سابق(، شماره 
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 خشلستالیپذیری اقتصتادی و ا تمتاعی کشتاورزان در برابتر . سنجش آسیب5140رفی، لیدا؛ زرافشانی، کیومرث؛ ش

-520، 3شتماره  ،روستتایی هتایپژوهش ،های کرمانشاه، صحنه و روانستر(کاران شهرستانمطالعه موردی:گندم)

513. 

بر افزایش تاب آوری کشتاورزان در برابتر  مؤرر. اولویت بندی عوام  5101سجاسی قیداری، حمداله؛  صادقلو، طاهره؛

 غرافیتا و  ،مطالعته موردی:کشتاورزان روستتاهای شهرستتان ایجترود() خشلستالیبر  تأکیدمخاطرات طبیعی با 

 .511-520، 59شماره  ،مخاطرات محیطی

اقتصتادی آن در هتای . خشلستالی و بازتتاب5101عادلی، بهزاد؛ مرادی،حمیدرضا؛ کشاورز، مرضیه؛ امیرنژاد، حمیتد؛ 

 ،فصلنامه اقتصاد و فضا و توسعه روستتایی ،نمونه موردی: دهستان دودانگه در شهرستان بهبهان() روستایینواحی 

 .534-515، 0شماره 

: یمطالعته متورد) روستایی داریدر توسعه پا یاقتصاد هایفعالیت ینقش متنوع ساز. 5140؛ رمحمدیدامیزاده، س یعلو

 .مشهد یدانشگاه فردوساستاد راهنما:  عفر  وان،  ،ینامه دکتر انیپا ،(رمیشهرستان سم

، ییروستا داریدر توسعه پا یلردیرو یاقتصاد یتهایفعال یمتنوع ساز. 5140زاده، سیدامیرمحمد؛ کرمانی، مهدی؛ علوی

آزاد اسلامی، ، دانشگاه 5393 در افق رانیا یاسلام یدر توسعه  مهور یعیو منابع طب یسهم کشاورز یمل شیهما

 رشت.

خشلسالی اقلیمی و پیامدهای ملتانی و فضتایی آن  .5105 غریب؛ ر ایی، مسعود؛ حلیم دوست، سیدیاسر؛ نیا،فاض 

شتماره  ،مطالعه موردی: دهستان قره پشتلوی بالا، شهرستان زنجان(. فصلنامه روستا و توستعه) روستاییدر مناطق 

51 ،17-72 . 

بم، نشریه هنرهای  5142. بازسازی تاب آور از دیدگاه طراحی شهری پس از زلزله 5102علیرضا؛  لالی، تارا؛ فلاحی، 

 .1-53 ،54شماره ، معماری و شهرسازی-زیبا

)مطالعته  ییروستتا داریتو توستعه پا یاقتصاد هایفعالیت یرابطه تنوع بخش نییتب. 5101قاسمی، مریم؛  وان،  عفر؛ 

 . 232-217، 2یی، شماره روستا یهاپژوهش، شهد(: شهرستان میمورد

در برابتر  ییروستتا یخانوارهتا یآورتتاب یبررست .5103 ؛دیتپتور، ناه میکتر ی؛مهد ،یچراغ ؛بهروز گانه،ییمحمد

  یو محت ایت غراف ،یگردشتگر یملت شیهما نی: دهستان تر ان، شهرستان سقز(، دومی)مطالعه مورد یخشلسال

 .همدان.5103پاو، اسفندماه  ستیز

و  یطیاررات عوام  مح  یحل. ت5101ینا؛ م ؛ یارمحمدی،ثمیم ؛ بندانی،محمدریام دیس، زاده یعلو؛ محمودرضامیرلطفی، 

، آمتایش شهرستتان بجستتان( یونستیبختش  ی: روستتاهای)مطالعته متورد انییروستتا یبر تنوع شتغل یاقتصاد

 .50-13، 53 غرافیایی فضا، شماره 

هتای فراگیتر در خراستان رضتوی. تحلی  همدیتدی خشلستالی ،5102نامنی، عزت؛ صادقی، سلیمان؛ دوستان، رضا؛ 

 .13-17، 1شماره ،  غرافیا و مخاطرات محیطی
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