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چکیده
کاهش آسیبپذیری روستائیان از طریق افزایش سطح تابآوری و ارتقای انعطافپذیری در برابر پیامدهای
طبیعی ازجمله خشکسالی میتواند یکی از ویژگیهای مدیریت ،برنامهریزی و توسععه بادعد کعه از طریعق
دناسایی عوامل تأثیرگذار بر تقویت تابآوری امکانپذیر است؛ بنابراین پژوهش حاضر بعا هعدف بررسعی
ارتباط بین سرمایه معیشتی و تابآوری در مقابل خشکسالی انجام گردیده اسعت ایعن پعژوهش از ل عا
هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی -ت لیلی است جامعه آماری  16روستای دارای دهیاری بخش
مرکزی دهرستان اردبیل با  1313خانوار است حجم نمونه بعر اسعاس فرمعوو کعوکران  161نفعر بعرآورد
گردید و بهتناسب تعداد جمعیت هر روستا بین آنها تقسیم گردید جهت گردآوری دادههای مورد نیعاز از
دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده گردید بهمنظور ت لیل موضوع و تنظیم پرسشنامه چهارچوبی از پنج
داخص سرمایه معیشتی در قالب  46گویه و پنج داخص تابآوری در قالب  13گویه انتخعاب و تعدوین
دد روایی صوری پرسشنامه بهوسیله پانل متخصصان و کاردناسان مورد تأیید قرار گرفعت میعزان پایعایی
کل نیز بهوسیله آلفای کرونباخ  3/18برآورد گردید نتایج حاصل از یافتههای پژوهش نشان معیدهعد بعین
سرمایه معیشتی و تابآوری در مقابل خشکسعالی رابطعه متبعت و معنعادار وجعود دارد همسنعین سعرمایه
انسانی و سرمایه اجتماعی بیشترین تأثیر را در تابآوری در مقابل خشکسالی دارند
کلیدواژهها :سرمایههای معیشتی ،تابآوری ،مخاطرات طبیعی ،خشکسالی ،دهرستان اردبیل
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خشکسالی یکی از مخاطرههای طبیعی است که فراوانی آن بهویژه در نعواحی خشعو و نیمهخشعو بسعیار زیعاد
میبادد (پیرمرادیان و همکاران )3111 ،همسنین تمایز این پدیده با سایر مخاطرات در این است که این پدیعده بهتعدریج
و در یو دوره زمانی نسبتاً طولانی عمل کرده و اثرات آن ممکن است پس از چند ساو و با تأخیر بیشعتری نسعبت بعه
سایر مخاطرات ظاهر دود خشکسالی طیف گستردهای از اقلیمها و اکوسیستمها را ت ت تأثیر قعرار میدهعد و منعاطق
جغرافیایی متأثر از آن در چهار دهه گذدعته در جهعان بهدعدت افعزایش یافتعهانعد ( )Molen, 2011هرچعه دعدت و
گسترهی خشکسالی بیشتر بادد ،تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن نیز عمیقتر خواهعد بعود و میتوانعد موجعب ایجعاد
ب ران دود (رکنالدین افتخاری و همکاران )3181 ،تأثیرات مستقیم خشکسالی مربوط بعه پارامترهعای اقلیمعی ،آب و
هوایی و بومدناختی است؛ اما تأثیرات غیر مستقیم آن وسیعتر و نام سعوستعر اسعت و بعه آسعیبهعای اجتمعاعی-
اقتصادی مربوط میدود که بیشتر دامنگیر کشاورزان و روسعتائیان اسعت ( )Pulwarty et al, 2013زیعرا آسعیبهعای
وارده به کشاورزان و پیامدهای وقوع خشکسالی خود بیانگر عدم آمادگی و تابآوری کشعاورزان در برابعر مخعاطره و
پیامدهای آن است و کمتوجهی به آن ،آثار جبران ناپذیری بر روستاها و کل جامعه بر جعای معیگعذارد ( Hazelton et

)al, 2007؛ زیرا کشاورزی در حفظ معیشت و سرمایه روسعتایی نقعش معیثری دارد و سعبب افعزایش درآمعد ،بهبعود
داخصهای زیست م یطی و متنوعسازی ادتغاو معیدعود ( )Tang et al, 2013کعه مسعتقیم و غیرمسعتقیم و بعه دو
صورت پیشبینی ددنی و پیشبینی نشدنی بر رفاه مردم تأثیر میگعذارد و نهادینعه دعدن تعدریجی آن در دسعتور کعار
برنامهریزی سازمانهای توسعه در سراسر جهان میتواند مبنایی برای توسعه روستایی مورد توجه قعرار گیعرد (اصعغری

لفمجانی و همکاران)3181 ،
در بین کشورها ،ایران در کمربند خشو و نیمهخشو جهان قرار گرفتعه اسعت کعه بعه علعت تغییعرات دعدید در
بارش در این مناطق ،خشکسالی به عنوان چالشی دیرین مطرح است و کمبود آب از مهمترین موانعع در رونعد توسععه
کشاورزی به دمار میرود لذا با در نظر گعرفتن موقعیعت جغرافیعایی ایعران و قرارگعرفتن در کمربنعد خشعو آب و
هوایی جهان و کمبود نزولات جوی ،باید اذعان دادت که بروز ب رانهای آبی و خشکسعالی از مشخصعههعای اصعلی
آب و هوایی ایران به دمار میآید؛ زیرا مطالعه پدیده خشکسالی در ایران نشان معیدهعد ،منطقعهای در کشعور از ایعن
پدیده در امان نبوده و بر حسب موقعیت طبیعی خود تأثیرات این پدیدهی مخعرب را تجربعه معیکنعد (کعاظمی ثعانی،
)3184
در این میان استان اردبیل و روستاهای دهرستان اردبیل در دهههای گذدته به دلیل سنتی بعودن کشعاورزی ،فشعار
جمعیت ،پایین بودن سطح درآمد ،عدم وجود مراکز ادتغاوزا ،عدم صرفه فعالیعتهعای اقتصعادی و دامعداری ،اقتصعاد
نابسامان روستایی و کمبود امکانات و خدمات رفاهی و تغییر اقلیم با مشعکلات عمعدهای مواجعه بعودهاسعت کعه ایعن
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موارد تأثیر بسزایی در ناپایداری معیشتی آنها دادته است در ایعن چعارچوب یکعی از راههعای کعاهش ابععاد آسعیب
پذیری این جوامع در برابر مخاطرات ،تابآور ساختن این جوامعع اسعت کعه میتوانعد یکعی از راهکارهعای اصعولی
مدیریت ،برنامه ریزی و توسعه پایدار روستایی در کشور و روستاهای مورد مطالعه بادد که این امعر مهعم ،بعا در نظعر
گرفتن نقش تأثیرگذار سرمایههای معیشتی به عنوان یکی از میلفههای کلیعدی تعابآوری انجعام معیپعذیرد چعرا کعه
برخورداری از سرمایههای معیشتی پایدار منجر به اتخاذ راهبرد و راهکارهایی میدود کعه خانوارهعای روسعتایی را در
برابر مخاطرات بهویژه خشکسالی تابآور میسازد نتایج بررسی داخصهای مختلف خشکسعالی در اسعتان اردبیعل نشعان
میدهد حدود  13درصد ساوهای آماری با خشکسالیهای متوسط تا دعدید موجعه بعوده اسعت (صعلاحی )3 :3111 ،و امکعان
روند خشکسالی و افزایش دما وجود دارد دلیل وقوع این دورهها را میتوان به افزایش دما و تبخیعر و تععرن نسعبت داد در ایعن
درایط افزایش بارندگی بهحدی نبوده است که بتواند کمبود رطوبت نادی از افزایش تبخیعر و تععرن را جبعران کنعد (سعب انی و

همکاران)3184 ،؛ بنابراین هدف ت قیق حاضر این است که بتوانعد دعاخصهای سعرمایههای معیشعتی و تعابآوری را
مورد سنجش قرار دهد و در نهایت ارتباط آنها را تبیین کند؛ و به این سیاو پاسخ دهد که آیعا بعین انعواع سعرمایههای
معیشتی و تابآوری مناطق روستایی (در مقابله با خشکسعالی) در م عدودهی معورد مطالععه رابطعه معنعاداری وجعود
دارد؟ در نهایت با ارائه نتایج و راهکارها ،گامهایی را برای مقابله با این مخعاطره طبیععی و ارتقعای معیشعت پایعدار در
منطقه مورد مطالعه بردارد
در خصوص پدیدة خشکسالی در ایران ت قیقات متعددی به صورت کلان و به تفکیو منعاطق جغرافیعایی صعورت
گرفته است پژوهشهای داخلی به طور عمده به بررسی وسعت ،ددت و دورههای خشکسالی از ابعاد فنی پرداختهانعد
و کمتر به راهکارهای تطبیق و تابآوری جامعة در معرض مخاطرات توجه نشان دادهاند ،اما مطالعات خعارجی در ایعن
زمینه غنای کافی دارند .ازجمله ت قیقات صورت گرفته عبارتند از :بررسی دعاخصهای تعابآوری صدسعاله ،انعدازه-
گیری تابآوری کشورها در مقابل دوکها توسط جو بورمن 3و همکاران در ساو  9331با دعاخص تعابآوری 19
متغیر در  33زیر داخص صورت گرفته است ونتو و همکاران ( )9338نیعز در پژوهشعی دیگعر بعا هعدف مقابلعه بعا
خشکسالی دریافتند کشاورزان از تعدیل گرهای مدیریتی مانند متنوعسازی م صوو ،تغییعر تقعویم زراععی ،بعه تقویعق
انداختن کشت ،فروش دام ،مهاجرت و اصلاح دیوههای آبیاری بهمنظور مقابله با خشکسالی بهره میگیرنعد کالعدوو و
بادی )9338( 9در ت قیقی ت ت عنوان مواجهه و تابآوری خانوادههای کشعاورز در مععرض خشکسعالی در جنعوب
استرالیا به این نتیجه دست یافت که طیف گستردهای از راهبردها در مواجهه با خشکسالی با اتکا بعه سعرمایه اجتمعاعی
توسط خانوارها بکار گرفته دده است گیلارد )9331( 1در مطالعهای با عنوان تابآوری جوامع سعنتی در برابعر بلایعای
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طبیعی ،به این نتیجه رسیده که جوامع سنتی در مواجه با بلایای طبیعی با اسعتفاده از چهعار بععد ماهیعت خطعر ،میعزان
تابآوری ،ساختار فرهنگی و سیاستهای مدیران میتوانند در مقابله با بلایا تابآوری نشان دهنعد سجاسعی قیعداری
و همکاران ( )3181در مطالعهای به نام سنجش سطح داراییهای معیشعتی در منعاطق روسعتایی بعا رویکعرد معیشعت
پایدار به این نتیجه رسیدند که سهم داراییهای اجتماعی در مقایسه با سایر داراییها بیشعتر اسعت حیعدری سعاربان و
مجنونی ( )3181در پژوهشی با هدف نقش تنوع معیشتی در تابآوری خانوارهای روسعتایی پیرامعون دریاچعه ارومیعه
در برابر خشکسالی انجام دادند به این نتیجه رسیدند اتخاذ رویکرد معیشعتی منجعر بعه تعابآوری بیشعتر خانوارهعا در
درایط خشکسالی دده است و روستاهایی که در معرض خشکسالی ددیدتری قرار دادتهاند این تنوع معیشعتی بیشعتر
بودهاست رکن الدین افتخاری و همکاران ( )3181در ت قیقی ت ت عنوان ت لیل نقش تنعوع معیشعتی در تعابآوری
خانوارهای روستایی در درایط خشکسالی در  39روستا در مناطق در معرض خشکسالی استان اصعفهان بعا اسعتفاده از
روابط همبستگی به این نتیجه رسیدند که اتخاذ رویکرد تنوع معیشتی منجر به تابآوری بیشعتر خعانوادههعا در دعرایط
خشکسالی دده است در روستاهایی که در معرض خشکسالی ددیدتری قرار دادتند ،ایعن تنعوع معیشعتی بیشعتر بعه
چشم میخورد صادقلو و سجاسی قیداری ( )3181در پژوهشی به نام اولویتبندی عوامل میثر بر افعزایش تعابآوری
کشاورزان در برابر مخاطرات طبیعی در روستاهای دهرستان ایجرود ،از پعایین بعودن سعطح میعانگین عوامعل معیثر در
افزایش تابآوری کشاورزان منطقه حکایت کردند از سوی دیگر غلامی و علیبیگعی ( )3181در پژوهشعی بعا هعدف
دناسایی روشهای بومی مدیریت خشکسالی دریافتند کشاورزان روشهای متفعاوتی ازجملعه تغییعر الگعوی کشعت،
ذخیره علوفه ،تغییر زمان کادت و بردادت ،تنوع معیشتی ،ترمیم جویهای آب را بهمنظور سازگاری به کار معیگیرنعد
و از چرای مزارع خشو دده ،خرید آب ،کاهش تعداد دام ،قطع درختان بهمنظور مقابله بعا خشکسعالی اسعتفاده معی-
کنند رفیعیان و همکاران ( )3183در پژوهشی با عنوان تبیعین مفهعومی تعابآوری و دعاخصسعازی آن در معدیریت
سوانح اجتماعی دریافتند داخصهای میثر در افزایش تابآوری در برابر سوانح بعه چهعار بععد اجتمعاعی ،اقتصعادی،
نهادی و م یطی -کالبدی تقسیم میدود که علاوه بر اینها تأثیرات تکنولوژی بر کعاهش تعأثیرات خشکسعالی و ایجعاد
تابآوری در بین کشاورزان برای مقابله آن اهرمی تأثیرگذار م سوب میدود
سرمایه معیشتی رویکردی آگاهانه و دامل ترکیبی از فعالیتهای اعضای خانوار است که به عنوان وسعیلهای بعرای
ادامه بقا و بهبود معیشت بیان میگردد ( )Dehaas, 2007دستیابی به آن بعه مفهعوم حمایعت از رفعاه انسعانی از طریعق
ارتقاء سلامت انسان ،آموزش فرصتها ،اطمینان از م یط زیست سالم و استاندارد برای زندگی اسعت و دارای اهعدافی
چون کاهش فقر ،حمایت اجتماعی ،ارتقاء حقون بشر و حفاظت از منابع طبیعی اسعت کعه بنیعان معیشعت بسعیاری از
مردم را در کشورهای جنوب تشکیل میدهد (صع نه )3183 ،برخورداری از سرمایه معیشتی با دخالعت نقعش واسعطه
نهادها و فرآیندهای موجود در نظام معیشت روستایی منجر به اتخاذ راهبرد یا راهبردهای معیشعتی مشعخص از سعوی
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خانوارها در مواجه با دوک یا ب ران میدود (رکنالدین افتخاری و همکعاران )3181 ،در رویکعرد معیشعتی ،سعرمایه
پنج مورد سرمایه انسانی ،سرمایه فیزیکی ،سرمایه مالی ،سرمایه طبیعی و سعرمایه اجتمعاعی را در بعر معیگیعرد ( Eliis,

 )2003این پنج سرمایه به هم پیوسته هستند و هر یو میتوانند دیگر سعرمایههعای معیشعتی را کامعل کننعد و ت عت
درایط خاصی توسط داراییهای دیگعر جعایگزین دعود (قعدیری معصعوم )3184 ،سعونز 3راهبردهعای معیشعتی را در
کشورهای در حاو توسعه به سه نوع  )3کشاورزی فشرده و گسترده )9 ،متنوع کردن معیشت دامل کار بعرای دسعتمزد
و راهاندازی کسب و کار در روستا و  )1مهاجرت از روستا ذکعر کعرده اسعت (سعلمانی و همکعاران )3183 ،سعرمایه
معیشتی و تأمین معیشت پایدار باید با تمرکز بر قابلیت ،عدالت و پایداری بادعد کعه دعامل سعه جعزء دعاخصهعای
زیست م یطی ،بهرهوری اقتصادی و عدالت اجتماعی اسعت ( )Singh& Hiremath, 2010کمسعیون جهعانی م عیط
زیست نیز سرمایه معیشتی را به عنوان ذخایر کافی و جریانی از غذا ،پوو و نیروی انسانی تعریعف معیکنعد کعه بعرای
تأمین نیازهای اساسی ضروری هستند از سویی معیشت پایدار را میتوان از طریق مالکیت زمعین ،دعکار ،اسعتخدام و
در روستاهای مختلف بدسعت آورد ( )Shen, 2009یکعی از مفعاهیم اساسعی معیشعت پایعدار تعابآوری در برابعر
آسیبها است که به پیسیدگیها و درایط سخت تأثیرگذار بر زنعدگی معردم ادعاره دارد و رودعی بعرای بهبعود درک
معیشت روستائیان در زمینههای آسعیبپعذیری از حعوادثی اسعت کعه در مععرض آن قعرار دارنعد ( &Udaykumara

 )Shrestha, 2011تابآوری مفهومی بین ردتهای است که اولعین بعار هولوینعر در سعاو  3811بعه عنعوان مفهعومی
اکولوژیکی مطرح کرد و بعدها در حوزه رواندناسی ،علوم اجتماعی ،اقتصادی و سایر علوم مطعرح گردیعد (صعادقلو و

سجاسی قیداری )319 :3181 ،این مفهوم دارای رویکردی چند وجهعی اسعت کعه نیازمنعد توجعه بعه ابععاد مختلعف و
تأثیرگذار برآن است که دامل چهار بععد اقتصعادی ،اجتمعاعی ،نهعادی و کالبعدی اسعت (نیکمعرد نمعین و همکعاران،
 )3181در اتخاذ تابآوری سه مدو رایج وجود دارد -3 :مدو کاهشی که بر کعاهش مواجهعه و خطعرات تأکیعد دارد،
 -9مدو بهبود که این باور وجود دارد همه دوکها و ضربات به م یط میتوانعد حعذف دعود و  -1معدو سعاختاری
دناختی که تأکید بر تغییرات ساختاری در جامعه و نهادها ،درایط م یطی و فعردی و عوامعل دعناختی دارد (برقعی و
همکاران )3186 ،این مفهوم به دو دلیل دارای اهمیت است اوو اینکه چون آسیبپعذیری سیسعتمهعای اجتمعاعی و
فناوریدده به طور کامل قابل پیشبینی نیست و دوم اینکه مردم و داراییهای آنها در مناطق تابآور بایعد در مواجهعه
با حوادث بهتر از مکانها و جوامعی که کمتر انطبانپذیر هستند ،عمل کننعد (صعال ی و همکعاران )3183 ،ویژگیهعای
تابآوری دامل آستانههای تغییر ،سازماندهی مجدد ظرفیت مقاومت ،سازگاری با دوک و انطبان بعا آن و بهبعود پعس
از دوک است ( ،)Nelson et al, 2008لذا تابآوری به معنی توانایی یو سیستم اجتماعی برای بهسازی خعود بععد از
حادثه است و دامل فعالیتهای بالقوههای میگردد که مردم را قعادر معیسعازد فشعارهای وارد دعده بعرای حادثعه را
1 Scoons
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جذب کند و بتواند از عهده یو رویداد و پسرویدادهای آن برآید ( )Cutter et al, 2008به زععم کعارپنتر تعابآوری
مقعدار آدعفتگی کعه یعو سیسععتم بتوانعد جعذب کنعد و در همعان حععوزه و وضععیت قبلعی بعاقی بمانعد و توانععایی
خودسازماندهی در ایجاد و افزایش یادگیری و سازگاری را دادته بادعد ()Carpenter et al, 2001؛ بنعابراین بازگشعتن
به موقعیت و درایط پیش از سان ه و بهبودبخشی به وضعیت آن در راستای توسعه بیشعتر و بهتعر مشخصعه سیسعتم-
های تابآور است ( )Amaratunga& Haigh, 2011معاگوری و هاگعان در تعابآوری بعه اعتمعاد ،رهبعری ،کعارایی
جمعی ،سرمایه اجتماعی ،انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی اداره دارند ( )Maguire& Hagen, 2007مایانگا نیعز
به پنج نوع سرمایه اجتماعی ،اقتصادی ،فیزیکی ،انسانی و طبیعی بعه عنعوان معیارهعای ارزیعابی تعابآوری ادعاره دارد
(فنی و معصومی )3181 ،عدهای دیگر نیز تابآوری در برابر سوانح را با مفهوم پایداری مرتبط معیداننعد زیعرا پایعداری
به بقای طولانی مدت بدون کاهش کیفیت زندگی اداره دارد و آن را مفهومی متضاد بعا آسعیبپعذیری بیعان کعردهانعد
بدین معنی که وقتی آسیبپذیری بالا بادد تابآوری پایین میآید (رفیعیان و همکاران )91 :3183 ،از ایعنرو تعابآوری
توانایی یو سیستم برای عککسالعمل و بهسازی خود بعد از حادثه است و مشموو قابلیتهای بالقوهای میدعود کعه
سیستم را قادر میسازد فشارهای وارد دده در اثر حادثه را جذب کند و بتواند از عهده یو رویداد و پس رویعدادهای
آن برآید لذا چنانسه درجه م رکهای بیرونی ثابت بادد ،برای کاهش آسیبپذیری به افزایش تعابآوری نیعاز اسعت
(نوری و سپهوند)3181 ،؛ بنابراین تابآوری به دلیل پویا بودن واکنش جامعه در برابعر مخعاطرات نعوعی آینعدهنگعری
است و به گسترش گزینش سیاسی برای رؤیایی با عدم قطعیتها و تغییر کمو میکنعد افعزایش تعابآوری در برابعر
سوانح به افزایش ظرفیت سازگاری و معیشت پایدار جامعه منجر میگردد ()Manyena, 2009
 -8منطقه مورد مطالعه

دهرستان اردبیل ،در منطقهای با مختصات جغرافیائی با مختصات جغرافیایی  41درجه و  41دقیقعه تعا  41درجعه و
 18دقیقه طوو درقی و  11درجه و  16دقیقه تا  11درجه و  11دقیقه دعمالی قعرار دارد ایعن دهرسعتان از دعماو بعه
دهرستان مشکین دهر ،از درن به دهرستان نمعین ،از جنعوب بعه دهرسعتانهای نیعر و کعوثر و از غعرب بعه اسعتان
آذربایجان درقی م دود دده است دهرستان اردبیل با مسعاحت  9481کیلعومتر مربعع  31/81درصعد از سعطح کلعی
استان و با جمعیت  469619نفری در حدود  18/6درصد از جمعیت آن را در برگرفته است اردبیل سومین دهرسعتان
استان از نطر وسعت و اولین آنها از جنبه جمعیعت سعاکن م سعوب معیدعود دهرسعتان اردبیعل ،دعامل  9بخعش
(مرکزی ،هیر) 9 ،دهر (اردبیل و هیر) و  311آبادی است (سالنامه آماری()3181 ،دکل.)3
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شکل  -7محدوده مورد مطالعه

 -9مواد و روش
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه معیشتی و تابآوری منعاطق روسعتایی در مقابعل خشکسعالی بعا
ماهیت توصیفی -ت لیلی انجام دده است که رویکرد حاکم بر آن از نوع کمی و از ل ا هعدف کعاربردی معیبادعد
م دوده مورد مطالعه  64روستایی دارای دهیاری بخش مرکزی دهرستان اردبیل اسعت کعه  46روسعتا دارای دهیعار و
 31روستا نیز زیر نظر دهیاریهای روستاهای همجوار خود اداره میدوند در نهایعت بعه دعیوه تصعادفی طبقعهای 16
روستا جهت انجام پژوهش انتخاب گردید که دارای جمعیتی برابعر بعا  91961نفعر و  1313خعانوار معیبادعد حجعم
نمونه بر اساس فرموو کوکران 161نفر برآورد گردید پراکندگی تعداد نمونهها در روسعتاها متناسعب بعا تععداد خعانوار
موجود در هر روستا و انتخاب نمونهها به صورت تصادفی سیستماتیو بوده است (جدوو)3
جدول  .7نقاط روستایی دارای دهیاری بخش مرکزی شهرستان اردبیل بر اساس تعدادخانوار7931
روستا

خانوار

نمونه

روستا

خانوار

نمونه

روستا

خانوار

نمونه

آن قلعه

93

9

دهریور

84

4

نوران

911

39

کل تپه

93

9

جمادی

81

4

حمل آباد

961

39

زردآلو

98

9

پیرآلقیر

81

4

گرجان

961

39

تازه کند رضا آباد

41

9

ینگجه رضا بیگلو

331

1

عموقین

111

36

خیارک

116

18

بنفشه درن

331

1

طالب قشلاقی

433

31
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ادامه جدول 7
روستا

خانوار

نمونه

روستا

خانوار

نمونه

روستا

خانوار

نمونه

الماس

44

9

آقسه کند

396

6

کرکرن

438

31

ساوجبلاغ

41

9

تپراقلو

389

8

حکیم قشلاقی

433

31

اردی

13

9

قلعه جون

931

33

اقبلاغاقاجان

439

38

حسنعلی کندی

13

9

وکیل آباد

911

33

انزاب علی

139

91

کلی

14

9

خشکهرود

911

33

امیدچه

131

91

اروانق

11

9

سامیان

911

33

دام اسبی

193

16

خواجه بلاغی

16

1

قره تپه

916

39

رضی آباد

391

6

تعداد روستا16 :

جمعیت91961 :

تعداد خانوار1313 :

منبع :مرکز آمار ایران و م اسبات3181 ،

جهت گردآوری دادهها از دو روش اسنادی و میدانی بهره گرفته دد ابزار مورد استفاده در این پعژوهش پرسشعنامه
بوده که به صورت بسته در قالب طیف پنج گزینهای لیکرت (خیلی زیاد ،زیعاد ،متوسعط ،کعم و خیلعی کعم) طراحعی
گردید جهت تنظیم آن در بعد متغیر سرمایه معیشتی از پنج داخص در قالب  46گویه و در بعد متغیعر تعابآوری نیعز
از پنج داخص در قالب  13گویه بر اساس مطالعات سایر پژوهشگران بهره گرفته دد (جدوو)9
جدول  -8شاخصها و گویههای مورد مطالعه در پژوهش
متغیر

گویه

شاخص

-3دسترسی به منابع آب کشاورزی-9کیفیت زمینها-1میزان بردادت م صوو-4میعزان تنعوع م صعولات -1میعزان
سرمایه طبیعی

تولید و عرضه علوفه برای تغذیعه دام -6میعزان آب در دسعترس بعرای تغذیعه دام -1تععداد و وزن دامهعا -1تععداد
درختان میوه -8میزان آلودگیهای م یطی-33امکان دفع و دفن زباله
 -3میزان برخورداری از خدمات زیر بنایی -9دسترسی به لوازم و ابزار آلعات کشعاورزی -1دسترسعی بعه خعدمات

سرمایه فیزیکی

دامپزدکی -4دسترسی به خدمات تجاری -1دسترسی به عرضه بعذر و سعموم کشعاورزی -6دسترسعی بعه عرضعه

سرمایه معیشتی

بذر-1دسترسی به سموم کشاورزی-1دسترسی راحت به وسایل حمل و نقل-8وجود راههای ارتبعاطی مناسعب-33
دسترسی به خدمات بهدادتی
-3میزان ت صیلات زنان-9وجود افراد با سابقه فعالیت کشاورزی -1وجود افراد با سابقه فعالیعت دامعداری-4وجعود

سرمایه انسانی

نیروی کار ارزان-1دسترسی به امکانات آموزدی-6میزان جمعیعت جعوان در روسعتا-1وجعود افعراد متخصعص در
بهدادت و درمان-1کیفیت امکانات و خدمات بهدادتی
-3عضویت در دبکههای حمایتی -9امکان دریافت کمو از اقوام و دوسعتان-1تمایعل بعه مانعدگاری در روسعتا-4

سرمایه

تمایل به ایجاد راهاندازی کسب و کار در روستا-1پایین بودن درگیریهعای قعومی-6یکپعارچگی اجتمعاعی در بعین

اجتماعی

روستائیان-1مشارکت در تشکلهای موجود در روستا-1وجود روحیه تعاون و همکاری در بعین معردم روسعتا-8در
اختیار قرار دادن تجربه کاری به سایر روستائیان
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ادامه جدول 8
متغیر

شاخص
سرمایه
اقتصادی
اجتماعی
نهادی

تابآوری

اقتصادی
فیزیکی
زیستم یطی

گویه
-3وجود فرصتهای دغلی در روستا-9ارزان بودن هزینههای اولیه-1وجعود تنعوع م صعولات تولیعدی-4دریافعت
فرصت اعتبارات بانکی با سود پایین-1امکعان دریافعت وام قعرضال سعنه-6اولویعتدهعی بعه روسعتائیان در ارائعه
خدمات بانکی-1امکان پسانداز -1دسترسی به تسهیلات جهت جبران خسارت-8وضعیت و امکانات رفاهی
-3جامعه متکی به خود-9احساس تعلق به جامعه-1اگاهی-4توسعه تشعکلهعای مردمعی-1افعزایش دانعش دربعاره
خشکسالی-6توجه به دانش بومی و بهرهگیری از آن -1امید به آینده
-3دوراندیشی رهبران م لی-9توجه به پاسخگویی رهبران م لی-1هماهنگی نهادی-4کاهش مالیعات -1بعه تعأخیر
انداختن سررسید پرداخت افساط-6اعطای اعتبارات به آسیبدیدگان -1توسعه بیمه م صولات
 -3دورنمععای دععرایط اقتصععادی-9راههععای جععایگزین درآمععد-1میععزان دععناخت از منععابع بیرونععی-4تنععوع بخشععی
اقتصادی -1پیشآگاهی خشکسالی و ارزیابی خسارت
-3سطح مادینی کردن کشاورزی-9میزان توسعه عمرانی--1بالا بردن پیوسعتگی مکعانی قطععات اراضعی -4توسععه
بذرها و گونههای مقاوم به خشکی -1انتخاب دخم عمیق در فصوو بارانی
-3روند ردد منابع طبیعی-9تنعوع معیشعتی خعانوار-1اصعلاح دعیوههعای آبیعاری -4دقعت در زمعانبنعدی کشعت
م صوو-1پودش کاناوهای آبیاری-6اقدامات کنترو فرسایش خاک

منبع ،نگارندگان بر اساس مطالعات سایر پژوهشگران3186 ،

روایی صوری پرسشنامه بهوسیله پانل متخصصان و اساتید صاحبنظر در این حیطه مورد بررسعی قعرار گرفعت و
در نهایت پس از تغییرات لازم مورد تأیید قرار گرفت جهت تعیین پایایی پرسشنامه تععداد  13پرسشعنامه بعه صعورت
پیشآزمون در منطقه توزیع گردید که ضریب پایایی آن بر اسعاس آلفعای کرونبعاخ در بخعش سعرمایه معیشعتی ،3/83
تابآوری  3/11بدست آمد میزان پایایی کل پرسشنامه معذکور  3/18بعرآورد گردیدکعه نشعان دهنعده ایعن اسعت کعه
پرسشنامه مذکور از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار است و توان سنجش متغیرهای ت قیق را داراست
تجزیه و ت لیل یافتههای حاصل از پرسشنامه بعا اسعتفاده از نعرم افعزار  spssانجعام گرفعت کعه در آن از آزمعون
کلموگراف -اسمیرنوف برای سنجش نرماو بودن متغیرهای پژوهش ،آزمون  tتعو نمونعهای جهعت بررسعی دیعدگاه
روستائیان درباره داخصهای سرمایه معیشتی ،ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط بین متغیرهعای سعرمایه
معیشتی و تابآوری در مقابل خشکسالی استفاده دد جهت دستیابی به میزان تابآوری روستاها از تکنیعو تاپسعیس
بهره گرفتهدد این تکنیو بر این مفهوم است که داخص انتخعاب دعده بایعد کوتعاهترین فاصعله از ایعدهآو متبعت و
دورترین فاصله از ایدهآو منفی را دادته بادد در استفاده از این روش مطلوبیت هر داخص بایعد بعه طعور یکنواخعت
افزایشی یا کاهش بادد بدین معنا که بهترین ارزش موجود از یو داخص نشاندهنده ایعدهآو بعوده و بعدترین ارزش
موجود از آن مشخص کننده ایدهآو منفی خواهد بود در نهایت گزینهها بر اساس کمتعرین فاصعله از راهحعل ایعده آو
متبت بوده و درعینحاو دورترین فاصله از ایده آو منفی رتبهبندی میدوند (کلانتری)3184،
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از تعداد  161پرسشنامه توزیع دده در بین روستائیان ،بیشعترین تععداد پاسعخگویان را معردان بعا  911نفعر ()%11
تشکیل میدادند و  13نفر ( )%99را زنان پاسخگو بودند از ل عا سعنی از بعین پعنج رده سعنی در نظعر گرفتعه دعده
بیشترین فراوانی با  334نفر حدود  %91از کل پاسخگویان بین  13-93ساو سن دادعتند و کمتعرین تععداد نیعز در رده
 63ساو به بالا با  14نفر قرار دادتند بررسی میزان ت صیلات پاسخگویان نشعان داد از بعین دعش مقطعع ت صعیلی در
نظر گرفته دده 914 ،نفر دارای ت صیلاتی در رده ابتدایی تا دیپلم بودند
در پژوهش حاضر برای بررسی میزان نرماو بودن متغیرها جهت استفاده از آزمونهای پارامتریو و یعا ناپارامتریعو
از آزمون کلموگراف -اسمیرنف استفاده دد در این آزمون فرض صفر نشاندهنعده نرمعاو بعودن متغیرهاسعت و اگعر
سطح معنیداری بیشتر از  3/331بادد فرض نرماو بودن متغیرها تأیید میگردد لذا همانگونه که نتایج جعدوو  1نشعان
میدهد در تمام متغیرهای مورد استفاده در این ت قیق سطح معنیداری از سطح خطای در نظر گرفتهدده بیشعتر اسعت
و توزیع متغیرها نرماو است
جدول  -9نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن متغیرهای تحقیق
متغیر سرمایه معیشتی

سرمایه طبیعی

سرمایه فیزیکی

سرمایه انسانی

سرمایه اجتماعی

سرمایه اقتصادی

کلموگروف -اسمیرونف

3/869

3/811

3/311

3/819

3/843

سطح معنیداری

3/431

3/439

3/191

3/433

3/189

متغیر تابآوری

اجتماعی

نهادی

اقتصادی

زیستم یطی

فیزیکی

کلموگروف -اسمیرونف

3/391

3/189

3/319

3/689

3/184

سطح معنیداری

3/689

3/193

3/913

3/111

3/419

منبع :یافتههای پژوهش3186 ،

در این پژوهش بهمنظور بررسی رابطه بین متغیرهای سرمایه معیشتی و تابآوری در مقابل خشکسعالی از ضعریب
همبستگی پیرسون استفاده گردید مطابق یافتههای جدوو 4ضریب همبستگی بین سرمایه انسانی و تابآوری بعا میعزان
 ،3/43سرمایه اجتماعی و تابآوری با میزان همبستگی  ،3/11سرمایه طبیععی ،3/13سعرمایه اقتصعادی  3/98و سعرمایه
فیزیکی و تابآوری با ضریب همبستگی  3/91بدست آمد ،همسنین سطح معنعیداری تمعام دعاخصهعا نیعز 3/333
بدست آمد؛ بنابراین میتوان بیان کرد بین سرمایه معیشتی و تابآوری با سطح اطمینان  3/88رابطعه متبعت و معنعیدار
وجود دارد همسنین بین سرمایه انسانی و تابآوری بیشترین همبسعتگی وجعود دارد و کمتعرین همبسعتگی نیعز بعین
سرمایه فیزیکی و تابآوری است

ساو هفتم
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جدول  -4نتایج ضریب همبستگی پیرسون
میزان همبستگی

سطح معنیداری

متغیر وابسته

متغیر مستقل
سرمایه طبیعی

3/13

3/331

سرمایه فیزیکی

3/91

3/333

3/43

3/333

سرمایه اجتماعی

3/11

3/333

سرمایه اقتصادی

3/98

3/333

3/11

3/333

تابآوری در مقابل خشکسالی

سرمایه انسانی

تابآوری در مقابل خشکسالی

سرمایه معیشتی

منبع :یافتههای پژوهش3186 ،

در ادامه پژوهش جهت بررسی دیدگاه روستائیان درباره سرمایه معیشتی از آزمون  tتو نمونهای بهعره گرفتعه دعد
در این آزمون مطابق یافتههای جدوو  1میانگین داخص سرمایه طبیعی ،9/61سرمایه اقتصعادی  ،9/11سعرمایه انسعانی
 ،1/36سرمایه فیزیکی  9/68و سرمایه اجتماعی  1/34بدست آمد سعطح معنعیداری تمعام دعاخصاز سعطح خطعای
آزمون  %1کمتر است ولی تنها در داخصهای سرمایه انسانی و اجتماعی مقدار  tبیشتر از مقعدار ب رانعی  3/86اسعت
و کرانه بالا و پایین در سطح متبت قرار دارند ،همسنین میانگین این دو داخص از عدد سعه حعد مطلعوب (ععدد سعه
معادو  63درصد پاسخگویان) بیشتر است؛ بنعابراین معیتعوان گفعت دعاخص سعرمایه انسعانی از نظعر روسعتائیان در
وضعیت مطلوبتری نسبت به سایر داخصها قرار دارند ولی داخصهای سعرمایه طبیععی ،اقتصعادی و فیزیکعی در
حد مطلوب قرار ندارند و این موضوع از نظر روستائیان در کاهش تابآوری در برابر خشکسالی تأثیرگذار است
جدول  -1نتایج آزمون  tتک نمونهای
سطح اطمینان

میلفهها

نمره t

سطح معناداری

میانگین

سرمایه طبیعی

-33/14

3/333

9/61

-3/4941

سرمایه اقتصادی

-31/16

3/333

9/11

3/8811

-3/1361

سرمایه انسانی

1/31

3/339

1/36

3/3181

3/9639

سرمایه فیزیکی

-6/31

3/333

9/68

-3/4346

-3/9361

سرمایه اجتماعی

4/11

3/333

1/34

3/1113

3/3184

کرانه پایین

کرانه بالا
-3/1311

مأخذ :یافتههای م قق3186،

در این بخش از پژوهش جهت تعیین میزان تابآوری روستاهای مورد مطالعه از تکنیعو تصعمیمگیعری تاپسعیس
استفاده گردید ،از اینرو در ابتدا با استفاده از روش آنتروپی دانون به هر یعو از گویعههعا وزن خاصعی تعلعق گرفعت
(جدوو  )6ضریب آنتروپی دامنهای بین صفر و یو دارد ،هر چه مقدار آن به یو نزدیکتر بادد نشانگر توزیعع عادلانعه
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و هرچه به صفر نزدیکتر بادد نشان دهنده عدم تعادو در توزیع است همانگونه که جدوو نشان معیدهعد گویعههعای
پژوهش دارای وزنهای متفاوتی بودند کعه از بعین دعاخصهعای تعابآوری بیشعترین وزن متعلعق بعه پعیشآگعاهی
خشکسالی و ارزیابی خسارت ( )3/3116و کاهش مالیات ( )3/3141و کمترین وزن نیز متعلق بعه گویعه توسععه بیمعه
م صولات با  3/133بوده است
جدول  -1وزن گویههای مورد مطالعه بر اساس آنتروپی شانون
شاخص

شماره
گویه

وزن

شاخص

شماره

وزن

گویه

شاخص

شماره
گویه

وزن

شاخص

شماره

وزن

گویه

اجتماعی

1

3/3143

4

3/3141

1

4

3/3119

1

3/3193

3

3/3118

1

3/3113

6

3/3114

9

3/3148

1

6

3/3113

1

3/133

1

3/3191

6

1

3/3119

3

3/3193

4

3/3119

جمع گویه13 :

3

3/3111

9

3/3111

1

3/3111

جمع وزن3 :

نهادی

9

3/3111

1

3/3193

اقتصادی

3

3/3141

9

3/3194

فیزیکی

4

3/3199

9

3/3191

3/3116

1

3/3116

4

3/3146
3/3144
3/3119

زیستم یطی

1

3/3138

3

3/3144

منبع :یافتههای پژوهش3186 ،

پس از اعماو وزن به گویههای پژوهش با استفاده از تکنیو تاپسیس اقعدام بعه تعیعین میعزان تعابآوری روسعتاها
گردید با توجه به نتایج نهایی حاصل از تکنیو تاپسیس مقدار ایده آو * Cبیانگر رتبه نهایی هعر روسعتا از مجمعوع 13
گویه است که بر حسب بزرگی اعداد ،هر گزینهای که بزرگتر بادد دارای اولویت بیشتری است؛ لذا با توجعه بعه نتعایج
جدوو دماره  1روستاهای دعام اسعبی بعا  ،3/983انعزاب علعی بعا  3/983و گرجعان بعا  3/981در پعایینترین سعطح
تابآوری و روستای آن قلعه با  3/133در سطح تعابآوری بالعاتری نسعبت بعه سعایر روسعتاها قعرار دادعت میعزان
تابآوری کل روستاها نیز  3/143برآورد گردید که با توجه به میزان فاصعله آن از مقعدار ایعدهآو میتعوان گفعت ایعن
میزان در سطح مطلوبی قرار ندارد (جدوو )1
جدول  -1میزان تابآوری روستاها بر اساس تکنیک تاپسیس
روستا

*C

روستا

*C

روستا

*C

دام اسبی

3/983

سامیان

3/133

اروانق

3/113

انزاب علی

3/983

طالب قشلاقی

3/131

الماس

3/114

گرجان

3/981

عموقین

3/136

خیارک

3/163

حمل آباد

3/984

اقبلاغاقاجان

3/131

پیرآلقیر

3/166

ساو هفتم
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ادامه جدول 1
روستا

*C

روستا

*C

روستا

*C

نوران

3/986

کرکرن

3/193

جمادی

3/111

حکیم قشلاقی

3/981

خشکهرود

3/194

خواجهبلاغی

3/113

قره تپه

3/988

اردی

3/191

ساوجبلاغ

/183

وکیل آباد

3/133

خشکهرود

3/113

حسنعلیکندی

3/433

رضی آباد

3/131

دهریور

3/111

تازهکند رضاآباد

3//434

قلعه جون

3/131

کلی

3/111

زردآلو

3/419

تپراقلو

3/131

بنفشه درن

3/143

کل تپه

3/411

آقسه کند

3/138

ینگجه رضا بیگلو

3/141

آن قلعه

3/133

منبع :یافتههای پژوهش3186 ،

 -1نتیجهگیری و ارائه راهکار

پژوهش حاضر با هدف ت لیل رابطه بین سرمایه معیشتی و تابآوری مناطق روستایی در مقابل خشکسعالی انجعام
گرفت نتایج بدست آمده بیانگر این است که ضرورت دارد روسعتاهای منطقعه معورد مطالععه جهعت اینکعه در برابعر
مخاطرات طبیعی بهویژه خشکسالی تابآور دوند باید به معیشت پایعدار توجعه نماینعد ،زیعرا خشکسعالی بعه عنعوان
مخاطره اساسی ،کشور ایران و به تبع منطقه مورد مطالعه یعنی روستاهای بخعش مرکعزی دهرسعتان اردبیعل را تهدیعد
میکند و انسان نیز همواره در تشدید این مخاطره نقش اساسی دادته است زیرا انسان و معیشعت تعابآور همیشعه بعه
صورت زنجیرهای به هم متصل میبادند نتایج حاصل یافتههای استنباطی پژوهش بعر اسعاس آزمعون  tتعو نمونعهای
بیانگر این است که تنها دو داخص سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی دارای میانگینی بالاتر از حد مطلعوب بعودهاسعت
که از عوامل میثر بر این داخص میتوان به افزایش آگاهی ،امکانعات بهدادعتی -درمعانی ،افعزایش تععداد کارکنعان در
بخش بهدادت و درمان و دسترسی آموزدی اداره نمود ولی داخصهای سرمایه طبیعی ،اقتصعادی و فیزیکعی دارای
مقداری پایینتر از حد مطلوب بودند عوامل متفاوتی در ایعن وضععیت نمعود غالعب دارد کعه ازجملعه آنهعا در بععد
سرمایه طبیعی میتوان گفت نامناسب بودن دسترسی به منعابع آب ،بعازدهی و بهعرهوری زمعین ععدم تنعوع در تولیعد
م صولات کشاورزی را ذکر نمود؛ بنابراین با افزایش میزان سرمایههای طبیعی ،تابآوری روستاییان روسعتاهای معورد
مطالعه در ابعاد اجتماعی ،نهادی ،اقتصادی ،فیزیکی و زیست م یطی در مواجهه با مخعاطره خشکسعالی افعزایش پیعدا
میکند و برعکس با کاهش و ضعف سرمایههای طبیعی ،تابآوری آنان نیز در مقابل خشکسالی کعاهش معییابعد؛ بعه
عبارت دیگر دسترسی روستاییان در م دوده مورد مطالعه بعه منعابع آب کشعاورزی ،بهبعودی کیفیعت بعازدهی زمعین،
افزایش تنوع م صولات کادت دده روی زمین ،بهبود تولید و عرضه علوفه برای تغذیعه دام ،افعزایش تععداد درختعان
میوه نسبت به گذدته و میتواند تابآوری روسعتاییان را در ابععاد اجتمعاعی ،نهعادی ،اقتصعادی ،فیزیکعی و زیسعت

363

جغرافیا و مخاطرات م یطی

دماره بیست و هشتم

م یطی در مقابله با مخاطره خشکسالی افزایش دهد و هرگونه کمبود و نقصانی در میلفههای یعاد دعده ،نیعز بعه سعهم
خود تابآوری روستاییان را در برابر خشکسالی کاهش میدهعد همانگونعه کعه نتعایج یافتعهها نشعان میدهعد میعزان
سرمایه معیشتی در جامعه مورد بررسی در درایط مناسبی قرار ندارد که ایعن امعر بعر میعزان تعابآوری و نقعش آن در
مقابله با خشکسالی تأثیرگذار بوده است ،به گونهای بیشتر روستاهای مورد مطالععه نیعز از ل عا تعابآوری بعا مقعدار
ایدهآو فاصله دارند که این موضوع نیازمند اتخاذ رویکرد تنوع معیشتی به عنوان رویکرد مطلعوب اسعت کعه منجعر بعه
ارتقاء تابآوری روسعتائیان در مقابعل خشکسعالی گعردد و بعا نگعاه کعلگرا بعه توسععه روسعتایی و اسعتفاده از یعو
روشدناسی خاص برای توسععه معیشعت روسعتایی بعا ظرفیتسعازی و توانمندسعازی جامععه روسعتایی منجعر بعه
برنامهریزی و مدیریت جهت بهبود تابآوری در مناطق روستایی گردد؛ به عبارت دیگر هرگونه افعزایش سعرمایههعای
یاددده در روستاهای مورد مطالعه بعه افعزایش تعابآوری در برابعر خشکسعالی منجرخواهعد دعد؛ بنعابراین اهمیعت
سرمایههای معیشتی تا حدی است که میتوان گفت از ارکان و پایههای تعابآوری هسعتند و بعدون توجعه بعه آنهعا،
مقوله تابآوری بینتیجه خواهد ماند
از سوی دیگر عواملی مانند عدم دسترسی مناسب به خدمات زیربنایی و لعوازم و ابزارآلعات کشعاورزی ،دسترسعی
نامناسب به خدمات دامپزدکی و تجاری و استفاده زیعاد از سعموم کشعاورزی را از ععواملی دانسعت کعه بعر سعرمایه
فیزیکی تأثیر منفی دارد؛ به عبارت دیگر میتوان گفت در روستاهای مورد مطالعه ،دسترسعی بعه بعذر بعومی و اصعلاح
دده ،لوازم و ابزار آلات پیشرفته ،کود دیمیایی و ارگانیو در فعالیتهای کشاورزی ،همسنعین خعدمات دامپزدعکی و
خدمات زیرساختی همسون پست بانو و طرح هادی ،پاسگاه نیروی انتظامی تابآوری روستاییان را در بععد فیزیکعی
و زیست م یطی در برابر مخاطره خشکسالی را افزایش خواهد داد و هرگونه ضعف و کاسعتی در دعاخصهعای یعاد
دده نیز تابآوری روستاهای مورد مطالعه را کاهش خواهد داد یکی از جنبههعای تاثیرگعذار در معیشعت و همسنعین
تابآوری روستاییان ،دسترسی آنان به سرمایههای اقتصادی و مالی است که بر حسب نعوع ،میعزان و ماهیعت ،زنعدگی
روستاییان را ت ت تأثیر قرار میدهد و نبود آن موجب زواو معیشت روستاییان میدود که نتیجعه آن آسعیبپعذیری و
فقر و متعاقب آن کاهش تابآوری در برابر مخاطرات طبیعی و م یطی میدود افزایش درآمعد و عایعدات در مقایسعه
با ساوهای قبل ،بهبود وضعیت رفاهی ،ارائه تسهیلات بانکی برای تولید ،افعزایش میعزان یارانعه دریعافتی ،امکعان ایجعاد
پسانداز و افزایش زمینهای کشاورزی در روستاهای مورد مطالعه ،تابآوری روستاییان را افزایش میدهد
برای رسیدن به وضع مطلوب در منطقه افزایش تابآوری در مقابل خشکسالی باید درک صع ی ی از کمبودهعا و
مشکلات وجود دادته بادد؛ بنابراین برای بهبود این وضعیت و ارتقاء متغیرها و داخصهای مورد مطالعه راهکارهعای
زیر ارائه میگردد:
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 افزایش درآمدهای غیرکشاورزی و تنوع بخش کشاورزی ،به طوری که با وقعوع یعا تشعدید خشکسعالی بتعوان
آمادگی خود را در تمام زمینهها حفظ کرد و به عبارت دیگر خود را در برابر مخاطرات ،تابآور نمود؛
 با توجه به مهمبودن سرمایههای فیزیکی و نقش آن در بخش کشاورزی از یوسو و ضعف ایعن سعرمایههعا در
روستاهای مورد مطالعه ت قیق از سویی دیگر ،ضرورت دارد تدابیری اتخعاذ دعود کعه دسترسعی بعه خعدمات
مختلف بویژه دامپزدکی و تجاری و در این روستاها تقویت دود تا روسعتاییان بتواننعد در برابعر مخعاطرات
تابآور دوند
 توجه به منابع طبیعی و نگهداری و تقویت قابلیتهای م یطی و طبیععی بعه منظعو بهبعود روشهعای درآمعدی
روستاییان که با م یط در ارتباط است
 بهبود قابلیتهای مراکز زیست روستایی از طریق توسعه امکانعات رفعاهی و خعدماتی و بهدادعتی و توجعه بعه
مشارکت عمومی مردم بهمنظور پایداری توسعه اجتماعی و معیشتی روستاییان؛
 ایجاد ادعتغاو و تنعوع دعغلی در روسعتاها از طریعق دعناخت پتانسعیلهعای روسعتاها (همسعون جاذبعههعای
گرددگری ،صنایع دستی و م لی) بهمنظور ارتقای سطح معیشتی آنها؛ و
 گسترش و تقویت مطالعات علمی و ت قیقاتی همه جانبه و هماهنر برای دناخت و کاهش خطعرات نادعی از
سوانح طبیعی
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