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تاب آوری  و  آسیب پذیری  در  زراعی(  غیر  و  )زراعی  اقتصادی  فعالیت های  ع  تنو »نقش  عنوان:  با  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  از  برگرفته  مقاله  این 
کشاورز روستایی در مواجهه با خشک سالی )منطقه مورد مطالعه: شهرستان چناران(« در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به راهنمایی  خانوارهای 

دکتر مریم قاسمی در دانشگاه فردوسی مشهد بوده است.
چکیده

کشاورزان تحت تأثیر این مخاطره به دلیل اتکای اقتصاد نواحی  گسترده است. آسیب پذیری  خشک سالی یکی از مخاطرات طبیعی با پیامدهای 
ع بخشی منابع درآمدی می دانند. مطالعه  کشاورزان را تنو کاهش آسیب پذیری  کشاورزی بسیار باال است. محققان مهم ترین راهکار  روستایی به بخش 
کشاورزان نواحی روستایی در معرض خشک سالی می پردازد. روش تحقیق  ع منابع درآمد زراعی و غیر زراعی بر آسیب پذیری  حاضر به بررسی نقش تنو
وابسته  متغیرهای  و  زراعــی  غیر  زراعــی،  اقتصادی  فعالیت های  ع  تنو مستقل  متغیرهای  است.  کاربردی  ماهیت،  و  توصیفی-تحلیلی  ساختار،  ازنظر 
کرون باخ 0/94 بیانگر پایایی مطلوب ابزار تحقیق است. در این  آسیب پذیری به تفکیک سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. ضریب آلفای 
ع غیر  کشاورز روستایی در 15 روستای شهرستان چناران در انجام تحقیق مشارکت نمودند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد »تنو مطالعه 271 خانوار 
گردیده است. به طوری که میانگین آسیب پذیری در خانوارهای دارای منابع درآمدی  کشاورز روستایی  کاهش آسیب پذیری خانوارهای  زراعی« باعث 
کشاورز  ع زراعی تأثیر آماری معنی داری بر آسیب پذیری خانوارهای  ع 4/18 است. همچنین تنو ع 3/88 و غیر متنو ع غیر زراعی 3/72، نیمه متنو متنو
ع غیر زراعی« به میزان 0/23- باعث کاهش آسیب پذیری خانوارهای  روستایی در مواجهه با خشک سالی نداشته است. بر اساس نتایج تحلیل مسیر »تنو
گهانی همچون خشک سالی  ع غیر زراعی در برابر بحران ها و شوک های نا کشاورزان- دارای منابع درآمدی متنو که  گردیده  است. ازآنجا کشاورز روستایی 
ع فعالیت های اقتصادی غیر زراعی را در نواحی در معرض  کمتر در معرض آسیب قرار می گیرند، ضروری است برنامه ریزان با اتخاذ راهبردهای مناسب، تنو

خشک سالی تقویت نمایند.
ع زراعی ع غیر زراعی، تنو کلیدی: شهرستان چناران، آسیب پذیری، خشک سالی، تنو واژه های 

The role of diversity of income sources on 
the vulnerability of rural farmer households 
exposed to drought
Case Study: Chenaran County
Narges hajian1 ,Maryam Ghasemi*2

Abstract

Drought is one of the natural hazards that has far-reaching consequences. Due to the dependence of the rural econ�
omy on the agricultural sector, the vulnerability of farmers to this risk is very high. Researchers say the most 

important way to reduce farmers' vulnerability is to diversify their sources of income. Therefore, the present study 
investigates the role of diversity of agricultural and non-agricultural income sources on the vulnerability of farmers 
in rural areas to drought. The research method is structurally descriptive-analytical and practical in nature. Indepen�
dent variables are the diversity of agricultural and non-agricultural economic activities and the dependent variables 
are vulnerable to three economic, social and ecological dimensions. Cronbach's alpha coefficient of 0.94 indicates 
the optimal reliability of the research instrument. In this study, 271 rural farmer families in 15 villages of Chenaran 
city participated in the research. The results of analysis of variance showed that "non-agricultural diversity" has re�
duced the vulnerability of rural farming households. So that the average vulnerability in households with diverse 
non-agricultural income sources is 3.72, semi-diverse 3.88 and non-diverse 18.4. Also, crop diversity has not had a 
statistically significant effect on the vulnerability of rural farming households in the face of drought. According to the 
results of the analysis of the "non-agricultural diversity" route, the rate of vulnerability of rural farming households 
has decreased by �0.23. Because farmers with a variety of non-farm income sources are less vulnerable to crises and 
sudden shocks such as drought, it is important for planners to adopt appropriate strategies to strengthen the diversity 
of non-farm economic activities in drought-prone areas.
Key words: Chenaran County, Vulnerability, Drought, Non-agricultural diversity, Crop diversity.
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مقدمه

)زلــزلــه،  طبیعی  مــخــاطــرات  سایر  بــا  مقایسه  در  خشک سالی 
عمده ترین  از  یکی  سونامی(،  و  صاعقه  سیل،  توفان،  آتش فشان، 
اقتصادی،  جانبی،  خــســارات  و  مــدت  شــدت،  منظر  از  مخاطرات 
اجتماعی و زیست شناسی به شمار رفته و دلیل بسیاری از تحوالت 
محدودیت های  از  یکی  پدیده  ایــن  اســت.  اجتماعی-اقتصادی 
که برای هر اقلیمی تکرار شدنی و قابل پیشامد  خاص طبیعت است 
متأثر  جغرافیایی  مناطق  وسعت  گذشته  دهه  چهار  طی   .]1[ است 
گزارش سازمان ملل  یافته و طبق  افزایش  از خشک سالی به شدت 
کمبود آب مواجه خواهند شد. در حال  کشور جهان با  در آینده 31 
کشور ایران با میانگین بارش 250 میلی متر )کمتر از میانگین  حاضر 
بارش جهانی( به عنوان یکی از بحرانی ترین کشورهای درگیر کمبود 

ح است. آب مطر
کشاورزی، پیامدهای منفی  به دلیل ارتباط تنگاتنگ روستا و 
خشک سالی بر اقتصاد روستایی بیش از سایر فضاهای جغرافیایی 
ع مکرر خشک سالی و پیچیدگی عوامل زمینه ساز  نمایان است. »وقو
این  خــشــک ســالــی،  از  نــاشــی  منفی  پــیــامــدهــای  تنیدگی  درهـــم  و 
کن در مناطق  کشاورزان سا از دغدغه های اصلی  به یکی  را  پدیده 
مستقیم  اثــرات   .]2[ اســت«  نموده  تبدیل  بحرانی  شرایط  دارای 
محصول،  کــاهــش  همچون:  وسیعی  طیف  شــامــل  خشک سالی 
و  حیات وحش  و  دام   مرگ ومیر  خ  نــر افــزایــش  آب،  سطح  کاهش 
محصول  عملکرد  کاهش  شامل:  خشک سالی  غیرمستقیم  اثــرات 
و  بیکاری  غذایی،  مــواد  قیمت  افزایش  کــشــاورزان،  کمتر  درآمــد  و 
اقتصاد  فعالیت های  رکــود  و  خشک سالی  لذا   .]3[ است  مهاجرت 
سنتی در مناطق روستایی، به ویژه اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی 
کشاورزی در چند دهه اخیر، جستجوی راهکارهای جدید  همچون 
برای تقویت پایه های اقتصادی در این مناطق را ضرورتی اساسی 
چارچوب  در  توسعه،  نــظــریــه پــردازان  اغلب   .]4[ اســت  بخشیده 
به منظور  را  سازی«  ع  متنو »رویکرد  روستایی  پایدار  توسعه  الگوی 
پیشنهاد  بیرونی  بحران های  با  مواجهه  در  آسیب پذیری  کاهش 
نظریه  این  در  اقتصادی  فعالیت های  در  ع«  »تنو وجود  نموده اند. 
تسهیل  ضروریات  از  یکی  اقتصادی  فعالیت های  در  ع«  »تنو وجود 
پایداری  اســاس  ایــن  بر  مــی گــردد.  قلمداد  جوامع  پــایــداری  و  ثبات 
که سیستم دارای عناصر متعدد و  زمانی ایجاد و دوام خواهد یافت 
ع تر باشد، از توانایی باالتری  ع باشد و هراندازه سیستمی متنو متنو
کاهش اختالالت خارجی و داخلی برخوردار خواهد بود و شرایطی  در 
را در راستای حفظ پایداری، پویایی و ثبات سیستم در طول زمان 
در  که  درونــی  تنش های  مقابل  در  نه تنها  مختلف  مکان های  و 
ع   تنو درواقــع   .]5[ کرد  خواهد  فراهم  نیز  خارجی  تنش های  برابر 
کاهش شوک های ناشی از مخاطرات  معیشتی می تواند عاملی برای 
زیرا  باشد،  روستایی  مناطق  در  خشک سالی  به خصوص  طبیعی 
ع در جامعه روستایی چنان درجه ای از  فعالیت های اقتصادی متنو
اقتصاد روستایی می تواند در مقابل  که  را به وجود می آورد  امنیت 
یخ بندان،  ع  وقــو )خشک سالی،  محیط  اصلی  مــحــدودیــت هــای 
)به خصوص  اقتصادی-اجتماعی  بی ثباتی  و   )... و  سرمازدگی 

نوسانات بازار و قیمت محصوالت تولیدی و ...( به خوبی استقامت 
ع اقــتــصــادی و تــولــیــدی ریسک  ــود فــعــالــیــت هــای مــتــنــو کــنــد. وجـ
و  محیطی  شــرایــط  در  بــه ویــژه  را  روستایی  فــعــاالن  و  بــهــره بــرداران 
کاهش داده و چنانچه یکی از  انسانی- متغیر و غیرقابل پیش بینی 
فعالیت های تولیدی به خوبی عمل نکند، سود سایر تولیدات آن را 
ع فعالیت های  گسترش تنو جبران خواهد نمود ]6[. بر این اساس 
اقتصادی ضرورتی اجتناب ناپذیر در نواحی روستایی )چه در بخش 

کشاورزی و چه در بخش غیرکشاورزی( است.
در  خشک سالی  پــدیــده  از  ناشی  خــســارات  اخیر  ســال هــای  در 
آن  نیمه خشک  و  خشک  مناطق  به ویژه  رضــوی،  خراسان  استان 
که بر اساس  افزایش عمده ای یافته است. بررسی ها نشان می دهد 
شاخص SPI در یک دوره هفت ساله تا پایان مردادماه 1396 حدود 
تحت  رضوی  خراسان  استان  شهرستان های  مساحت  درصد   68
تأثیر خشک سالی شدید و بسیار شدید قرار داشته است1، همچنین 
71/4 درصد جمعیت استان در همین دوره در معرض خشک سالی 
نیز  چــنــاران  شهرستان  اســـت2.  داشــتــه  قــرار  شدید  بسیار  و  شدید 
 68 دوره  همین  طی  و  نبوده  مستثنا  قاعده  این  از  استان  به تبع 
نیز  درصــد   32 و  متوسط  خشک سالی  دچــار  آن  مساحت  از  درصــد 
دچار خشک سالی شدید بوده است؛ همچنین در این دوره 86/8 
درصد از جمعیت شهرستان چناران در معرض خشک سالی متوسط 
طبق   .]7[ بوده اند  شدید  خشک سالی  معرض  در  درصــد   13/2 و 
 108 چناران  شهرستان  بارندگی  میانگین  هواشناسی،  آمار  آخرین 
که نسبت به میانگین بارش استان )208 میلی متر(  میلی متر است 
کمتر است. از سوی دیگر 56 درصد  کشور )250 میلی متر(  و بارش 
ع و باغات چناران از طریق 429 حلقه چاه عمیق و  آب مورد نیاز مزار
نیمه عمیق و 44 درصد از طریق قنات، چشمه، رودخانه و بندهای 

کی تأمین می شود. خا
معیشت  ایران،  در  شده  انجام  اقتصادی  ارزیابی های  مطابق 
آن  به تبع  و  رضــوی  خراسان  استان  در  روستایی  جوامع  کنان  سا
منابع  و  کشاورزی  اقتصاد  به  زیادی  میزان  به  چناران،  شهرستان 
کمتر در مقابل  طبیعی وابسته است. این ساختار منجر به انعطاف 
در  محصول  قیمت  نوسانات  هوایی،  و  آب  کوتاه مدت  نوسانات 
محصول،  رسانی  بازار  و  بازاریابی  محدودیت های  برداشت،  زمان 
ج از روستا و بازارهای خارجی،  وابستگی بهره برداران به محیط خار
منابع  تخریب  ســرمــایــه،  بـــازده  کاهش  پنهان،  و  آشــکــار  بیکاری 
منابع  بی ثباتی  و  روستایی  اقتصاد  آسیب پذیری  محیطی،  پایه 
درآمدی، تضعیف اقتصاد و فرهنگ روستایی، مهاجرت روستایی، 
با   .]5[ اســت  گــردیــده  شهری  مشکالت  افــزایــش  و  حاشیه نشینی 
توجه به وابستگی اقتصادی اغلب خانوارهای روستایی به بخش 
در  کــشــاورز  خــانــوارهــای  آسیب پذیری  می رسد  نظر  به  کــشــاورزی، 
باال است.  به خصوص خشک سالی  بیرونی  با بحران های  مواجهه 
که به نظر می رسد تحت تأثیر ساختار اقتصادی غیر  چنین شرایطی 
آسیب پذیری  افزایش  و  ثبات  تقلیل  باعث  آمــده،  وجود  به  ع  متنو
ح شده، سؤال  کشاورز می شود. با توجه به مطالب مطر خانوارهای 
ع فعالیت های  که: تنو ح می گردد  اصلی تحقیق به این صورت مطر
کشاورزی( به چه میزان بر آسیب پذیری  اقتصادی )کشاورزی و غیر 
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خانوارهای کشاورز روستایی شهرستان چناران در زمان خشک سالی 
مؤثر بوده است؟

که بحران خشک سالی  بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد 
کشورها  اغلب  در  اخیر  ســال هــای  در  آن،  از  حاصل  پیامدهای  و 
قرار  مختلف  علمی  حوزه های  محققان  توجه  مــورد  و  یافته  نمود 
که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود. رکن الدین  گرفته است 
که اتخاذ  افتخاری و همکاران )1389( در مطالعه خود نشان دادند 
ع معیشتی منجر به تاب آوری بیشتر خانوارها در شرایط  رویکرد تنو
توتاخانه  مجنونی  و  ساربان  حیدری   .]8[ است  شده  خشک سالی 
ع  تنو رویــکــرد  اتــخــاذ  کــه  ــد  دادنـ نــشــان  خــود  مطالعه  در   )1395(
معیشتی منجر به تاب آوری بیشتر خانوارها در شرایط خشک سالی 
 )1392( همکاران  و  طاهری  پور   .]9[ است  شده  ارومیه  دریاچه 
ع خشک سالی موجب ورود خسارت های متعدد  که وقو نشان دادند 
کشاورزان است. با توجه به اقتصاد متکی  اجتماعی و اقتصادی به 
کشاورزی در روستا، شدت آسیب پذیری تحت تأثیر خشک سالی  به 
بیشتر می شود ]10[. فاضل نیا و همکاران )1391( در مطالعه خود 
کیلوگرم  کاهش 1 میلی متر در میزان بارندگی، 3  که با  نشان دادند 
گندم در هکتار پدید آمده است، همچنین به ازای  کاهش عملکرد 
کاهش بارندگی، 4 نفر به تعداد مهاجران افزوده شده  هر سانتی متر 
است ]11[. اوسی3 و همکاران )2015( در مطالعه خود نشان دادند 
محسوسی  تأثیر  گــاو  به خصوص  دام  کاهش  در  خشک سالی  که 
کاهش درآمد دامداران تأثیرگذار بوده است، به طوری که  داشته و در 
موارد  برخی  در  و  یک سوم  حداقل  کاهش  به   2011 خشک سالی  با 
از درآمد خالص دامداران به دلیل پرهزینه بودن  نزدیک به نیمی 
ک دام منجر شد ]12[. کلی4 و همکاران )2008( در مطالعه خود  خورا
که شدت خشک سالی از هر ناحیه نسبت به ناحیه  نشان می دهند 
هیدرولوژیکی،  هوایی،  و  آب  عوامل  توسط  و  است  متفاوت  دیگر 
ایجاد  فرهنگی  و  اقــتــصــادی  اجــتــمــاعــی،  عــوامــل  محیط زیست، 
ازجمله  آسیب پذیر  گروه های  برای  راهکارهایی  باید  لذا  می شود. 
که  داد  نشان  خود  مطالعه  در   )2018( دی5   .]13[ شود  اجرا  فقرا، 
آثار  فقیر،  روستایی  خــانــوارهــای  اغلب  در  کــشــاورزی  غیر  اشتغال 
از  یکی  انسانی  سرمایه  بااین حال  دارد.  فقر  کاهش  بر  عمده ای 

کنار  قوی ترین عوامل در مبارزه با فقر است. لذا پیشنهاد می شود در 
مهارت های  ارتقاء  بر  کشاورزی،  غیر  فعالیت  توسعه  سیاست های 
کاهش  و  فقر  کاهش  برای  دائمی  و  مؤثر  راه حلی  به عنوان  انسانی 
کید شود ]14[. ارسالن6 و همکاران )2018( در  خطرات معیشتی تأ
را  اقلیمی چالش فزاینده ای  که تغییرات  مطالعه خود نشان دادند 
ع معیشتی می تواند  کشاورزی به وجود می آورد. تنو برای معیشت 
کند ]15[.  کاهش ناامنی غذایی و آسیب پذیری ایفا  نقش مهمی در 
شاخص  محاسبه  با  خــود  مطالعه  در   )2018( همکاران  و  ژانــگ7 
آسیب پذیری معیشت با توجه به چارچوب آسیب پذیری IPCC و 
که خشک سالی موجب  چارچوب معیشت پایدار SLF، نشان دادند 
استفاده  در  کشاورزان  توانایی  بــردن  باال  و  معیشت  ع  تنو افزایش 
انعطاف پذیر از انواع سرمایه های معیشتی شده است ]16[. اسراور8 
)2017( در مطالعه خود نشان داد که تغییرات اقلیمی بر راهبردهای 
ع و آسیب پذیری خانواده های روستایی در شمال غنا مؤثر بوده  تنو

است ]17[.

روش تحقیق و ابزارها

ازنظر  پژوهش  ایــن  اســت.  توصیفی-تحلیلی  تحقیق  روش 
مقطع  یــک  در  چــون  و  اســت  پیمایشی  پــژوهــش،  شــرایــط  کنترل 
گرفته است، مطالعه ای مقطعی تلقی می شود  زمانی معین صورت 
قدرت  تا  می گیرد  انجام  معرف  نمونۀ  جمعیت  مورد  در  که  ازآنجا و 
اســت.  گــر  پهنان  تحقیقی  شـــود،  فــراهــم  ــا  داده هــ تعمیم پذیری 
وابسته  متغیر  هستند.  روستایی  کشاورز  خانوارهای  تحلیل،  واحد 
ع فعالیت های اقتصادی  »آسیب پذیری« و متغیرهای مستقل »تنو
زراعی و غیر زراعی« خانوارهای کشاورز روستایی است. آسیب پذیری 
کمک 33 شاخص در 3 مؤلفه، شامل آسیب پذیری اقتصادی با  به 
آسیب پذیری  شاخص،   7 با  اجتماعی  آسیب پذیری  شاخص،   17
ح جدول 1 و در طیف لیکرت )1: بسیار  محیطی با 9 شاخص به شر
کمک ضریب  کّمی شد. پایایی ابزار تحقیق به  کم و 5: خیلی زیاد( 
کرون باخ آسیب پذیری  کرون باخ بررسی شد. ضریب آلفای  آلفای 
پایایی  و  پرسش ها  بین  درونــی  همبستگی  بیانگر  که  است   0/94

مطلوب ابزار تحقیق است.

شاخص مؤلفه

کاهش درآمد ناشی از فعالیت های  کاهش تعداد دام سبک و سنگین )مرگ احشام یا فروش(،  ک دام،  افزایش هزینه های خورا
کاهش  کاهش عملکرد محصوالت زراعی،  کشت اراضی آبی،  کاهش سطح زیر  کاهش عملکرد محصوالت دیم،  دامداری، 
کاهش قیمت اراضی  کاهش درآمد باغی،  کشت باغات،  کاهش سطح زیر  کاهش عملکرد محصوالت باغی،  درآمد زراعی، 
کشاورزی، ایجاد تغییرات اساسی در اقتصاد خانوار )افزایش هزینه های  کاهش سرمایه گذاری در بخش  کشاورزی و باغات، 
کشاورزی )خرید آب و ...(، افزایش بدهکاری به دیگران، تأخیر در بازپرداخت وام های  زندگی و ...(، افزایش هزینه های 

کاهش تعداد دام سبک )مرگ احشام یا فروش( دریافتی، 

آسیب پذیری 
اقتصادی

کاهش میزان همکاری با سایر  کاهش عملیات داشت و برداشت،  کیفیت زندگی خانوار، افزایش بیکاری فصلی به واسطه  افت 
کاهش مصرف مواد غذایی، افزایش انگیزه  روستاییان، بروز نزاع و درگیری با سایرین )به خصوص برای دسترسی به منابع آب(، 

مهاجرت در خانوار، افزایش فقر عمومی

آسیب پذیری 
اجتماعی

کاهش آب مورد نیاز برای  کاهش دبی منابع آب زیرزمینی )چاه، چشمه، قنات( و  کیفیت آب آشامیدنی،  کاهش  محدودیت و 
کشاورزان،  کشت اراضی دیم  کاهش سطح زیر  کشاورزی،  کشاورزی و فرسایش اراضی  کشاورزی، تخریب اراضی  فعالیت های 

کاهش میزان آب های سطحی )رودخانه ها و  گیاهی مرتع برای تغذیه دام،  شوری اراضی، تخریب مراتع طبیعی و ضعف پوشش 
کشاورزی، افزایش عمق چاه های زیرزمینی )کف زنی( آبراهه ها و مسیل ها(، افزایش آفات و حمله آفات به اراضی 

آسیب پذیری 
زیست شناسی

جدول 1. عمده ترین مؤلفه ها و شاخص های مورد بررسی جهت سنجش متغیر وابسته تحقیق
کشاورز روستایی در شرایط خشک سالی(، منبع: یافته های تحقیق، 6931 )آسیب پذیری خانوار 
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خوشه ای به سه زیرگروه همگن تقسیم شدند و میزان آسیب پذیری 
مقایسه  مورد  گروه های  این  بین  واریانس  تجزیه  آزمون  کمک  به 

گرفت. قرار 
منطقه مورد مطالعه شهرستان چناران استان خراسان رضوی 
است، این شهرستان از شمال به شهرستان درگز، از شمال شرقی و 
شرق به شهرستان مشهد از جنوب به شهرستان نیشابور و از غرب 
به شهرستان قوچان محدود می شود. شهرستان چناران دارای دو 
که بخش مرکزی به مرکزیت شهرستان  گلبهار است  بخش مرکزی و 
گلبهار  چناران شامل سه دهستان چناران، بقمچ و رادکان و بخش 
ع 174 آبادی  گلمکان است. از مجمو شامل دهستان های بیزکی و 
از 20  بیش  دارای  آبادی  دارای سکنه در شهرستان چناران، 133 
که جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل   ]21[ خانوار بوده است 
کمک  بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه به  آبادی  می دهد. 15 

فرمول انتخاب  شدند.

حجم روستاهای مورد بررسی در هر دهستان بر اساس قاعده 
تصادفی  به صورت  نمونه  روستاهای  و  تعیین  نسبت  به  تسهیم 
انتخاب شدند. حجم خانوارهای مورد بررسی، با استفاده از فرمول 
271 خانوار تعیین شد، الزم به ذکر است تعداد خانوار نمونه در هر 

روستا با استفاده از قاعده تسهیم به نسبت تعیین شد.

2

2 2 2

0.25 133
15

133 (0.24) (1.96) 0.25
(1.96)

(0.24)
n

× ×
= =

× − + ×

0.5 0.5 133 151.96 0.24
15 133 1

d × −
= × =

−

2

2

2

2

(1.96) 0.5 0.5
(0.056) 271

1 (1.96) 0.5 0.51 ( 1)
2902 (0.056)

n

× ×

= =
× ×

+ −

اقتصادی  فعالیت های  در  ع  تنو اصل  رعایت  می رسد  نظر  به 
ع اقتصادی  کاهش آسیب پذیری آن ها مؤثر است. تنو کشاورزان در 
دارد؛  واحد  کشت  بر  متکی  اقتصاد  با  مناطقی  در  بیشتری  اهمیت 
مهاجرت  از  مانع  روستایی،  اقتصاد  پایه های  تقویت  بر  عالوه  زیرا 
ع  روستاییان خواهد شد. در تحقیق حاضر متغیرهای مستقل »تنو
کشاورزی« است.  ع فعالیت های غیر  کشاورزی« و »تنو فعالیت های 
دامی  و  باغی  زراعـــی،  بخش  در  کــشــاورزی  فعالیت های  در  ع  تنو
بر  متمرکز  بیشتر  کشاورزی  غیر  اقتصادی  فعالیت های  در  ع  تنو و 
وزن  روش  است.  خدمات  و  صنعت  بخش  در  خانوار  فعالیت های 
دهی مورد استفاده در این بررسی روش شانون بوده است )جدول 

.)2
در بخش یافته های استنباطی تحقیق با توجه به عدم وجود 
باقیمانده،  استقالل  عدم  )مانند  رگرسیون  پیش فرض های  تمامی 
ــرگــذاری  اث بــررســی  به منظور   )... و  تعیین  ضــریــب  بـــودن  پائین 
غیر  و  زراعـــی  اقــتــصــادی  فعالیت های  ع  )تــنــو مستقل  متغیرهای 
با خشک سالی(  بر متغیر وابسته )آسیب پذیری در مواجهه  زراعی( 
شدت  بررسی  به منظور  و   )Anova( یک طرفه  واریانس  تحلیل  از 
واریانس  تحلیل  یا   F آزمــون  گردید.  استفاده  مسیر  تحلیل  از  اثــر 
از  بیش  بین  در  متغیر  یک  میانگین  تفاوت  آزمون  برای  یک طرفه 
حاضر  تحقیق  در   .]19[ مــی رود  کار  به  بیشتر(  و  گروه   3( گروه  دو 
طیف  در  وابسته  متغیر  به  مربوط  شاخص های  ترکیب  به  توجه  با 
لیکرت، مقیاس این سازه از رتبه ای به فاصله ای ارتقاء یافت ]20[. 
قرارگرفته  مورد سنجش  نسبی  مقیاس  در  متغیر مستقل  همچنین 
تفکیک  به   )Cluster Analysis( خوشه ای  تحلیل  کمک  به  و 
و غیر  ع  نیمه متنو ع،  کشاورزی در سه مقوله متنو و غیر  کشاورزی 
از  یکی  خوشه ای  تحلیل  که  است  ذکر  به  الزم  شد.  تعریف  ع  متنو
کــه هــدف اصــلــی آن  مــتــداول تــریــن روش هـــای طبقه بندی اســت 
شناسایی زیرگروه های همگن از پاسخگویان است. در این مطالعه 
تحلیل  کمک  به  اقتصادی  فعالیت های  ع  تنو برحسب  خانوارها 

شاخص/وزن ُبعد

کشاورزی بخش باغی  کشاورزی بخش زراعی )فروش محصوالت زراعی متنوع( )0/11(، تنوع در منابع درآمدی  تنوع در منابع درآمدی 
کشاورزی بخش جالیز و سبزیجات )فروش محصوالت جالیز و سبزیجات  )فروش محصوالت باغی متنوع( )0/11(، تنوع در منابع درآمدی 
کشاورزی )خشکبار، مربا،  متنوع( )0/11(، تنوع در منابع درآمدی دامی )گاو-گوسفند-بز( )0/1(، تنوع در فروش محصوالت فراوری شده 
لواشک، ترشی، رشته و ...( )0/04(، تنوع در فروش منابع محصوالت فرآوری شده دامی )کشک، ماست، پنیر، روغن و ...( )0/06(، 

کشت شده خانوار در فعالیت باغداری )0/04(، تعداد ارقام  کشت شده خانوار در فعالیت زراعت )0/04(، تعداد ارقام  تعداد ارقام 
گاو و شترداری( )0/05(،  گوسفند، بز،  کشت شده خانوار در فعالیت جالیز و سبزیجات )0/04(، تعداد ارقام دام سبک و سنگین )پرورش 

گلخانه،  کندو، پرورش قارچ،  کشاورزی )تعداد  تعداد ارقام طیور )مرغ، غاز، بوقلمون، اردک و...( )0/03(، تنوع در واحدهای تولیدی 
کندو، پرورش قارچ،  کشاورزی )تعداد  کرم ابریشم، شترمرغ و ...( )0/12(، تنوع در فروش محصوالت تولیدی فعال  گاوداری، شیالت، 

کرم ابریشم و ...( )0/15( گاوداری، شیالت،  گلخانه، 

تنوع در 
فعالیت های 

اقتصادی 
بخش 

کشاورزی

کشاورزی، تهیه و فروش مصالح ساختمانی،  تنوع در منابع درآمدی بخش خدمات خرده فروشی، تهیه و فروش نهاده ها و محصوالت 
فعالیت در ارائه خدمات غیر ساختمانی )راننده، سرایداری و خدمات وابسته(، نگهبانی تأسیسات و خانه های دوم، خریدوفروش 
کار در واحدهای دامداری، آبیاری اراضی مالکان  کشاورز،  کارگر  اراضی و مسکن، یارانه، مستمری ها، اجاره اموال شخصی، راننده، 

کاشی کاری، برق و لوله کشی ساختمان،  خانه های دوم و ... )0/04(، تنوع در منابع درآمدی بخش صنعت )بنایی، سنگ کاری، 
قالیبافی، جوشکاری، نجاری، جعبه سازی، منبت کاری، پخت نان، سنگ بری و ...( )0/04(، برخورداری از فعالیت های درآمدزای 

گلدوزی، لحاف دوزی و ...( )0/2( خانگی )خیاطی، 

تنوع در 
فعالیت های 

اقتصادی 
بخش غیر 
کشاورزی

جدول 2. شاخص های مورد بررسی در سنجش متغیرهای مستقل تحقیق )تنوع فعالیت های اقتصادی زراعی و غیر زراعی(، منبع: مطالعات 
نگارنده در مقاالت علمی و ]81[
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سابقه خشک سالیموقعیت طبیعینام روستادهستانبخش
تعداد 

جمعیت
تعداد 
خانوار

تعداد 
نمونه

مرکزی

چناران

138557415413 به بعددشتیخیرآباد

13853619310 به بعددشتیکمیالن

13892667819 به بعددشتیخواجه جراح

138538713611 به بعدکوهستانیاخلمدعلیا

13902347917 به بعددشتیحیطه طال

13862399210 به بعدکوهپایه ایگاشبقمچ

رادکان

13801886017 به بعدکوهپایه ایسوهان

138681523920 به بعددشتیحکیم آباد

1370204057638 به بعدکوهپایه ایموچنان

گلبهار

بیزکی

138845011010 به بعددشتیمحسن آباد

1388130436831 به بعددشتیسلوگرد

1391134337231 به بعددشتینوبهار

137074820315 به بعددشتیسرآسیاب

گلمکان
44515513نداردکوهپایه ایآبقد

138556918716 به بعدکوهپایه ایکاهو

2515--99632902271

جدول 3. حجم خانوارهای مورد بررسی در هر یک از روستاهای مورد بررسی، منبع: برگرفته از شناسنامه آبادی ها ]12[
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 ای مورد بررسی در شهرستان چنارانوزیع فضایی روستاهت .1 شکل

 
 [35.] 

شکل 1. توزیع فضایی روستاهای مورد بررسی در شهرستان چناران
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 مبانی نظری
از  هدف  و  است  توسعه  برای  رهیافتی  روستایی  پایدار  توسعه 
طریق  از  آینده  امرارمعاش  حفظ  با  پایداری  معیشت  نیز،  پایداری 
حفظ منابع طبیعی است ]22[. در چارچوب تئوری، توسعه پایدار به 
توسعه همه جانبه اجتماعات روستایی در قالب بدیل های زیر توجه 
می شود: 1- مدیریت پایدار و متوازن در بهره برداری از منابع طبیعی؛ 
گسترش مشارکت مؤثر،  کاهش فقر؛ 3-  کیفیت زندگی و  2- ارتقای 
و  زنــان  بــرای  به ویژه  انتخاب  دامنه  و  برابر  فرصت های  افزایش 
محیط های  در  انسانی  سرمایه های  ارتقای  و  توسعه   -4 جوانان؛ 
رشد  استحکام   -6 کشاورزی؛  در  بهره وری  ارتقای   -5 روستایی؛ 
]23[. مالحظه می گردد  اقتصاد روستایی  ع سازی  تنو و  اقتصادی 
اساسی  راهــبــردهــای  از  یکی  اقتصادی  فعالیت های  ع بخشی  تنو
ع  موضو گرچه  ا می شود.  محسوب  روستایی  پایدار  توسعه  تحقق 
کشورهای درحال توسعه از  ع سازی فعالیت های اقتصادی در  متنو
که در  گفت  ح است )در انتقاد از تئوری رشد( اما می توان  دیرباز مطر
عرصه  نظریات توسعه روستایی در دهه های اخیر، امری نو شمرده 

می شود ]24[.
ع شالوده و اساس  الف- رویکرد تنوع فعالیت های اقتصادی: تنو
ثبات و پایداری است ]25[ و پایداری هنگامی پدید می آید و باقی 
ع  تنو درنهایت  و  بــوده  اجــزاء  در  ع  تنو دارای  سیستم  که  می ماند 
ع،  تنو افزایش   ]5[ نماید  حفظ  ثبات،  جهت  در  را  خود  کارکردی 
پیچیدگی ذاتی سیستم ها را افزایش داده و از این طریق فرآیندهای 
کشورهای درحال توسعه مؤید  آن را تقویت می کند ]26[. شواهد در 
به طور  روستایی  مناطق  در  اقتصادی  ع  تنو که  است  مسئله  این 
کاهش شکاف  بالقوه می تواند موجب افزایش رشد اقتصاد محلی و 
شود  روستایی  فقر  کاهش  همچنین  و  شهری-روستایی  درآمـــد 
ع فعالیت های اقتصادی به دو بخش زراعی و  که تنو ]23[. ازآنجا
غیر زراعی قابل تفکیک است در ادامه به توضیح هر یک پرداخته 

می شود.
ع درآمد در مرحله اول  - تنوع بخشی اقتصاد زراعی9: به طورکلی تنو
بیشتر برای امرارمعاش خانواده ها در سطح مزرعه ایجاد می شود و 
در مراحل بعد با افزایش بهره وری و مازاد توسعه در بخش کشاورزی 
ع  ع زراعی، تنو گسترش می یابد ]27[. منظور از تنو کشاورزی  و غیر 
نظام های  دامـــداری،  فعالیت های  محصوالت،  کشت  الگوی  در 
گــلــخــانــه ای و  کــشــت هــای  ــرورش زنــبــورعــســل،  ــان، پـ ــزی ــرورش آب پـ
گونه  دو  برابر  در  سوم«  »کشاورزی  معرفی  با  چمبرز  است.  امثالهم 
فعالیت های  تشریح  به  سبز(  انقالب  و  )صنعتی  کــشــاورزی  دیگر 
یا  اول  کشاورزی  وی  ازنظر  می پردازد.  خرده پا  کشاورزان  معیشتی 
یافت می شود، یک  کشتزارهای جنوب  در  و  در شمال  که  صنعتی 
سبز  انقالب  یا  دوم  کــشــاورزی  اســت.  ســاده  و  استاندارد  کــشــاورزی 
و  یک شکل  تااندازه ای  نیز  می شود  یافت  جنوب  کشورهای  در  که 
که  ساده، همراه با مجموعه ای از روش های بسیار ثمربخش است 
دو  این  با  سوم  کشاورزی  می شود.  اعمال  کنترل  تحت  شرایط  در 

ع و ریسک پذیر )CDR10( است. متفاوت است و پیچیده، متنو
راهبرد کشاورزان صنعتی و انقالب سبز به دنبال استانداردسازی، 
کار و به حداقل رساندن مدیریت  کردن سرمایه با  کنترل و جایگزین 

ریسک  کاهش  پــی  در  اغلب   CDR کــشــاورزان  مقابل  در  ــت.  اس
و  ع بخشیدن  تنو کــردن،  از طریق پیچیده  و درآمــد  افزایش غذا  و 
کارها و  کار در نظام های زراعی ، افزودن بر  تشدید نمودن استفاده از 
کشاورزان CDR از رویه ثابت  کثر رساندن مدیریت هستند.  به حدا
داده  انجام  فی البداهه  را  خویش  کارهای  آنان  نمی کنند،  پیروی 
انجام می دهند )چگونه،  آنچه  با شرایط موجود وفق می دهند.  و 
کجا( وابسته به چرخه  حیات خانوار است. بستگی به  چه وقت و 
کسی چه کاری را  کسی بیمار، چه  کسی سالم و چه  که چه  این دارد 

می تواند انجام دهد و چه کاری قباًل انجام شده است ]23[.
اقتصادی،  بخش های  ســایــر  بــرخــالف  کــشــاورزی  بخش  در 
گاهی چنان تأثیرگذار  که  کنترلی مهمی وجود دارند  متغیرهای غیر 
کنترلی و سیاست گذاری را نیز تحت الشعاع  که متغیرهای  می شوند 
مهم ترین  خشک سالی  و  آب وهـــوا  بارندگی،  می دهند.  قــرار  خــود 
که نیروی غالب  کشاورزی است  کنترلی در بخش  مقوله و متغیر غیر 
تولید  مکانی  و  زمانی  جدول  و  حجم  روند،  بر  تأثیرگذار  به شدت  و 
که اثر سایر متغیرها  گاهی چنان مؤثر است  کشاورزی است و  بخش 
بنابراین   ،]28[ می کند  معکوس  را  ســیــاســت گــذاری  ــزارهــای  اب و 
کنار فعالیت های زراعی در نواحی  ع فعالیت های غیر زراعی در  تنو

روستایی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
- تنوع بخشی اقتصاد غیر زراعی: در قسمت های زیادی از جهان، 
کن در مناطق روستایی متجاوز از توانایی بخش  شمار مردم فقیر سا
کشاورزی در ایجاد فرصت های معیشتی پایدار است. حتی با کاهش 
خ رشد جمعیت، در این وضعیت تغییر  بــاروری و به تبع آن نر خ  نر
همه  بــرای  نیز  بیرون  به  مهاجرت  اســت.  نشده  ایجاد  محسوسی 
اقشار مردم ممکن نیست. با توجه به این دالیل، اقتصاد غیر زراعی 
روستایی به شکل سالم و پویای آن به عنوان عاملی مهم در بهبود 
شرایط  ایــن  مجموعه  مــی شــود.  نمایان  روستایی  مــردم  معیشت 
موجب آشکار شدن نقش اقتصاد غیر زراعی به عنوان عاملی بالقوه 
بخش  فائو   .]23[ می شود  روستایی  مناطق  در  فقر  کاهش  بــرای 
ج  غیر زراعی در مناطق روستایی را عبارت از همه  فعالیت های خار
که در مناطق  کشاورزی در بخش دوم و سوم اقتصادی می داند  از 
روستایی صورت می گیرد. این بخش ها شامل مجموعه  ناهمگنی 
پیچیده  صنعتی  واحــدهــای  دربرگیرنده  و  مختلف  گــروه هــای  از 
است.  روستایی  صنعتگر  یک  توسط  سنتی  فعالیت های  تا  جدید 
موارد  شامل  را  زراعی  غیر  ع  تنو مزیت های  جهانی  بانک  مطالعات 

ذیل می داند:
از  زیـــادی  حجم  جــذب  توانایی  زراعـــی  غیر  فعالیت های   -1

نیروی انسانی مازاد روستایی را داراست.
2- توسعه و توجه به سایر فعالیت های اقتصادی غیر زراعی در 
را  روستاییان  درآمد  سریع  افزایش  توانایی  نه تنها  روستایی  نواحی 
گسترش چنین فعالیت هایی در تغییر عقاید سنتی افراد  دارد؛ بلکه 

نیز مؤثر خواهد بود.
تخصصی  به  زراعــی  غیر  اقتصادی  فعالیت های  توسعه   -3
کمک  اجتماعی  بهره وری  افزایش  و  تولید  ساختار  و  تغییر  شدن، 

 می کند.
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اشتغال  ایجاد  به  می تواند  زراعی  غیر  فعالیت های  توسعه   -4
انسانی  و  مــادی  سرمایه های  خــروج  از  مانع  و  نماید  کمک  محلی 
این مسئله می تواند ضمن  دیگر  از سوی  روستایی شود.  نواحی  از 
کاهش مهاجرت های روستایی-شهری، بسیاری از مسائل  تأثیر بر 

کاهش دهد. اجتماعی ناشی از چنین حرکتی را در شهرها 
محصوالت  ــازار  ب گسترش  به  می تواند  زراعــی  غیر  بخش   -5

کند. کمک  کشاورزی 
راهبردی  روستایی،  نواحی  در  زراعی  غیر  بخش  گسترش   -6
نوگرایی  ترویج  و  دوگانه  اقتصادی  ساختار  تغییر  برای  مهم  بسیار 

روستایی خواهد بود ]29[.
ب- مفهوم آسیب پذیری: تعریف مجمع بین المللی تغییرات آب 
ح است: آسیب پذیری  و هوایی )IPCC( از آسیب پذیری به این شر
قادر  که در آن یک سیستم  اشاره دارد  از ویژگی ها  به مجموعه ای 
از  اثرات ناشی  از تغییرات آب و هوایی و  به غلبه بر عوارض ناشی 
ارزیابی  برای  را  این مجمع بین المللی مدلی  ]30 و 31[.  نباشد  آن 
میزان  را  آسیب پذیری  مــدل  ایــن  اســت،  داده  ــه  ارائ آسیب پذیری 
که در اثر تغییرات اقلیمی به یک زیست بوم  خسارتی تعریف می کند 
اجتماعی یا طبیعی وارد می شود. بر اساس این مدل آسیب پذیری 
نسبت به این تغییرات نتیجه عملکرد سه مؤلفه: 1- حساسیت یک 
سیستم به تغییرات اقلیم، 2- توانایی سازگاری سیستم تحت تأثیر 
که سیستم واجد  عوامل درونی و 3- ویژگی ها و خصوصیاتی است 
سیستم  یک  استعداد  و  قابلیت  حساسیت،  از  منظور  اســت.  آن هــا 
یک  حساسیت  بنابراین  اســت؛  مخاطرات  از  دیــدن  صدمه  بــرای 
است  حالی  در  این  دارد.  مستقیم  رابطه  آسیب پذیری  با  سیستم 
که توانایی سازگاری با آسیب پذیری رابطه ای معکوس دارد، بدین 
که هرچقدر توانایی سیستم برای رویارویی با مخاطرات باال  معنی 
]32[. در حال حاضر وابستگی  کمتر است  باشد، آسیب پذیری آن 
ع  کشاورزی و عدم پویایی و تنو اقتصاد نواحی روستایی به بخش 
بیرونی  شوک های  برابر  در  آسیب پذیری  افزایش  به  منجر  آن  در 
جهانی  قیمت  نوسان  ســرمــازدگــی،  پــی درپــی،  )خشک سالی های 
زمین  مالکیت  گرچه  ا اســت؛  گردیده   )... و  کشاورزی  محصوالت 
اما  اســت  شــده  شناخته  کــشــاورزی  کــار  ادامـــه  جهت  مهمی  عنصر 
کشاورزی شود. بدیهی است  نمی تواند مانع آسیب پذیری درزمینه 
کشاورزی ضرورتًا امنیت معاش را در نواحی  دارایی هایی نظیر زمین 
می شود،  توزیع  نامنظم  به صورت  و  است  کمیاب  منابع  سایر  که 
در  جهانی  بانک  توسعه  ــزارش  گ که  همان گونه  نمی کند.  تأمین 
سال 2001-2000، فقدان درآمد و دارایی الزم جهت تأمین نیازهای 
به  نسبت  آسیب پذیری  و  بی قدرتی  بی صدایی،  احساس  اساسی، 
دالیل  به عنوان  را  مقابله  برای  آن ها  ناتوانی  با  همراه  که  شوک ها 
خشک سالی  به طورمعمول  است.  کرده  منتشر  آسیب پذیری  عمده 
کشاورزی و منابع آبی وارد می سازد  زیان های بسیاری را بر بخش 
پیچیده تر  برمی گیرد،  در  را  وسیع تری  محدوده  اینکه  دلیل  به  و 
جمعیت  مخاطره  این  طرفی  از  اســت.  طبیعی  مخاطرات  دیگر  از 
طبیعی  بالی  پرهزینه ترین  عبارتی  به  و  می شود  شامل  را  بیشتری 
کشاورزی به شمار می رود. نکته درخور  تولیدات  کاهش  به لحاظ 
توجه اینکه در آینده با توجه به افزایش تقاضا برای آب، محدودیت 

ذخایر و منابع و تغییرات آب و هوایی، انتظار می رود تعداد و شدت 
اتکای  روستایی  اقتصاد  که  ازآنجا یابد.  افــزایــش  خشک سالی ها 
پدیده   تأثیر  شعاع  دارد،  کــشــاورزی  فعالیت های  به  قابل توجهی 

خشک سالی در مناطق روستایی بسیار باالست.
بخش  در  را  اقتصادی-اجتماعی  آثــار  می تواند  خشک سالی 
باشد  داشته  همراه  به  تولید  کانون  به عنوان  روستا،  و  کشاورزی 
بخش  بر  تأثیر  با  روستایی  نواحی  در  خشک سالی  درواقــع   .]28[
قرار  تأثیر  تحت  را  روستایی  خانوارهای  اقتصاد  نه تنها  کشاورزی 
در  را  و حاشیه نشینی  اجتماعی همانند مهاجرت  آثار  بلکه  می دهد 
مواجه  جدی  آسیب پذیری  با  را  روستایی  خانوارهای  و  داشته  پی 

می کند.
در  طبیعی  مــخــاطــرات  از  نــاشــی  آســیــب پــذیــری  ــت  اس بدیهی 
حوزه های انسانی و محیطی به ویژه مناطق روستایی به طورمعمول 
گاهی  آ و  فقر  آن  بر  عــالوه  اســت.  مناسب  مدیریت  فقدان  علت  به 
مالی،  شدید  صــدمــات  و  تأثیرات  بــه  منجر  نیز  روستاییان  انــدک 
محیطی و انسانی می شود. مشکالت و صدمات ایجادشده بستگی 
بعد  چهار   ،)2004( ملل  سازمان  دارد.  جامعه  منابع  و  ظرفیت  به 
مؤثر  آسیب پذیری  بر  را  محیطی  و  اجتماعی  اقتصادی،  فیزیکی، 
خشک سالی  آثــار  گسترده  طیف  به  توجه  با   .]33 و   30[ می داند 
با  مرتبط  زیست محیطی  و  اجتماعی  اقــتــصــادی،  ابــعــاد  مــی تــوان 

آسیب پذیری را در مواجهه با خشک سالی صورت بندی نمود:
روستایی  مناطق  در  خشک سالی  اقتصادی:  الف- آسیب پذیری 
خانوارهای  اقتصاد  بر  زیــادی  فشار  و  می شود  پدیدار  آب  کمبود  با 
ک  خورا هزینه  افزایش  از  ناشی  فشار  این  می کند.  وارد  روستایی 
از  ناشی  ــد  درآم کاهش  سنگین،  و  سبک  دام  تعداد  کاهش  دام، 
کاهش  دیــم،  محصوالت  عملکرد  کاهش  دامــداری،  فعالیت های 
کاهش  باغی،  و  زراعی  درآمد  کاهش  آبی،  اراضی  کشت  زیر  سطح 
اراضی زراعی و باغی و ...  کاهش قیمت  کشت باغات،  سطح زیر 
کشاورزی را با  که زندگی خانوارهای دارای معیشت وابسته به  است 

بحران مواجه می سازد.
ــار اجــتــمــاعــی خــشــک ســالــی بر  ب- آســیــب پــذیــری اجــتــمــاعــی: آثـ
می یابد.  ظهور  و  بروز  مختلفی  زمینه های  در  روستایی  خانوارهای 
بیکاری  افــزایــش  زنــدگــی،  کیفیت  افــت  به  مــی تــوان  درایــن ارتــبــاط 
مهاجرت،  انگیزه  افــزایــش  غــذایــی،  مــواد  مصرف  کاهش  فصلی، 
به خصوص  درگیری  و  نــزاع  مــوارد  برخی  در  و  عمومی  فقر  افزایش 

برای دسترسی به آب در مناطق روستایی به وجود می آید.
آسیب پذیری  مـــوارد  اغــلــب  در  کــولــوژیــکــی:  ا آســیــب پــذیــری  ج- 
کولوژیکی می-افزاید.  اقتصادی و اجتماعی بر شدت آسیب پذیری ا
افزایش  ــد،  درآم کاهش  همچون  زندگی  سخت  شرایط  در  که  چرا
از  استفاده  بیشترین  روستایی  خانوارهای  فقر،  افزایش  و  بیکاری 
محیط را برای گذران زندگی به کار می برند که ضربه جبران ناپذیری 
را به محیط وارد می سازد. ازجمله این موارد می توان به تخریب و 
مراتع  تخریب  اراضــی،  شوری  کشاورزی،  اراضی  فرسایش  افزایش 
طبیعی، افزایش عمق چاه ها و تخلیه سفره های آب زیرزمینی اشاره 

کرد.
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اساسی  مفاهیم  از  یکی  آسیب پذیری  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
که اشاره بر پیچیدگی-ها و شرایط  مربوط به معیشت پایدار است 
مفهوم  چــارچــوب  دارد.  فقیر  ــردم  مـ زنــدگــی  بــر  تــأثــیــرگــذار  سخت 
قیمت ها،  )نوسان  بودن  فصلی  شامل  معیشت،  در  آسیب پذیری 
گهانی  تولیدها و فرصت های شغلی(، شوک و تکان های واردشده نا
بــیــمــاری هــا، ســیــل، طــوفــان، خشک سالی،  )درگــیــری هــا، جــنــگ، 
ــوزی، ســرقــت( و رونـــد بــحــران زای  آفــت هــا، زمــیــن لــرزه، آتـــش سـ
کاهش  جمعیت،  افزایش  فصلی،  )کمبودهای  شدنی  پیش بینی 
ک، آلودگی هوا( است. در چنین شرایطی مردم باید  حاصلخیزی خا
را  جدید  راهبردهای  یا  و  دهند  وفق  موجود  راهبردهای  با  را  خود 

به منظور زنده ماندن توسعه دهند ]34[.
)به ویژه  روستایی  خانوارهای  آسیب پذیری  کاهش  به منظور 
اقتصادی« مورد  فعالیت های  به  ع بخشی  کشاورزان( رهیافت »تنو
ع سازی فعالیت های اقتصادی  کید است. اهمیت رهیافت متنو تأ
ــه دلیل  کــشــاورزی دچـــار رکـــود )ب ــر  گ کــه حتی ا بـــدان جهت اســت 

غیر  روستایی  اقتصاد  شود،   )... و  بازار  نوسان های  و  خشک سالی 
زراعی ممکن است بعضی از خسارات را مرتفع سازد ]35[.

یافته های تحقیق

یافته های توصیفی
کشور  بحران  مدیریت  و  خشک سالی  ملی  مرکز  آمــار  اســاس  بر 
مساحت  درصــد   91/4  ،1398 مهرماه  پایان  تا  ده ساله  دوره  طی 
است.  داشته  قرار  خشک سالی  تأثیر  تحت  رضوی  خراسان  استان 
بسیار  خشک سالی  دچار  استان  مساحت  درصد   27 دوره  این  طی 
تحت  درصـــد   21/5 شــدیــد،  خشک سالی  درصـــد   37/6 شــدیــد، 
خشک سالی  تأثیر  تحت  درصــد   5/3 و  متوسط  خشک سالی  تأثیر 
خفیف بوده است. همچنین طی این دوره 95/5 درصد مساحت 
اســت.  داشــتــه  قـــرار  خشک سالی  تأثیر  تحت  چــنــاران  شهرستان 
به طوری که 3/3 درصد مساحت شهرستان دچار خشک سالی بسیار 
تأثیر  شدید، 19/5 درصد خشک سالی شدید، 64/9 درصد تحت 

2 

 

 تحقیق مفهومی مدل .2 شکل
. 

 کاهش آسیب پذیری

 وقوع پدیده خشکسالی
 کشاورزی -هیدرولوژیکی  -آب و هوایی

 
 وابستگی اقتصاد روستایی به کشاورزی

آسیب پذیری روستاییان در مواجه با بحران 
 خشکسالی

ری آسیب پذی
 اجتماعی

آسیب پذیری 
 اقتصادی

آسیب پذیری 
 اکولوژیکی

 کاهش آسیب پذیری

 های اقتصادیتنوع فعالیت

تنوع فعالیت
 های زراعی

تنوع فعالیت
 های غیرزراعی

 آوریافزایش تاب 
 اجتماع محلی

 های ناشی از خشکسالیکاهش شوک

های روستایی در گاهپایداری سکونت
 معرض خشکسالی

رد معیشت پایدار در رویک
چارچوب تئوری توسعه پایدار 

 روستایی

شکل 2. مدل مفهومی تحقیق
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خشک سالی متوسط و 7/7 درصد تحت تأثیر خشک سالی خفیف 
بوده است ]36[. در شکل 2 نقشه های استان خراسان رضوی طی 
دوره 15 ساله )2000 تا 2015( برای مشخص شدن وضعیت استان 
با  نقشه ها  است.  شده  ارائــه  خشک سالی  ع  وقو ازنظر  شهرستان  و 

پنج  افقی  تفکیک  با  بارش شبکه بندی شده  از داده های  استفاده 
کیلومتر موسوم به چیرپس تهیه شده اند.

شهرستان  در  روستایی«  کشاورز  »خانوار   271 مطالعه  این  در 
کشاورزان مرد  کلیه  گرفت.  چناران به عنوان نمونه مورد بررسی قرار 

3 

 

 
 ،یسالخشک وقوع ازنظر( 5111-5115) ساله 15 دوره طی رضوی خراسان استان هاینقشه .3 شکل

 1331تهیه و ترسیم: عباس مفیدی، 
شکل 3. نقشه های استان خراسان رضوی طی دوره 15 ساله )2015-2000( ازنظر وقوع خشک سالی، تهیه و ترسیم: عباس مفیدی، 1396
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و ازنظر وضعیت تأهل 23 نفر مجرد )معادل 8/5 درصد( و 248 نفر 
پاسخگویان  سن  میانگین  بوده اند.  درصد(   91/5 )معادل  متأهل 
سطح  ازنظر  اســت.  سال   80 کثر  حدا و  سال   24 حداقل  ســال،   51
 24/7 و  ابتدایی  ــواد  س دارای  پاسخگویان  ــد  درص  31/7 ــواد  س
ع مورد بررسی بخش عمده  درصد بی سواد بوده اند. به دلیل موضو
گرچه  پاسخگویان )248 نفر( یا کشاورز هستند یا باغدار، سایر افراد ا
کشاورزی و  کشاورزی نبوده است اما شغل دوم آن ها  شغل اولشان 

باغداری بوده است.
افزایش مواجهه با تغییر )پذیری( اقلیم، افزایش آسیب پذیری 
حساسیت  و  کــم  ســازگــاری  ظرفیت  بــا  جامعه ای  و  دارد  پــی  در  را 
اقلیمی باال، مستعد آسیب است ]37[. مطابق جدول 4 در منطقه 
در  لیکرت  طیف  در  آسیب پذیری  میانگین  باالترین  مطالعه  مورد 
کمترین  و   4/959 با  حکیم آباد  روستای  به  مربوط  اقتصادی  بعد 
در روستای آبقد11 با 3/202 است. باالترین میانگین آسیب پذیری 
میانگین  پایین ترین  و  گــاش  روســتــای  در   4/316 بــا  اجتماعی 
آسیب پذیری  باالترین  اســت.  اخلمدعلیا  روســتــای  در   1/924 با 
روستا  ایــن  اســت.  حکیم آباد  روســتــای  در   5 میانگین  با  محیطی 
مقابل  در  آسیب پذیری  بــاالی  درجــه  با  مواجه  روستاهای  سایر  و 
کمبود آب  کم آبی شدید روبرو بوده و حتی با  گاهی با  خشک سالی، 
شده  خشک  باغات  بیشتر  و  هستند  مواجه  خانگی  مصارف  برای 
کلیه روستاهای مورد بررسی )به جز آبقد( »زمین  است. همچنین در 
گزارش شده است. در اغلب این روستاها به  کم آبی شدید«  وسیع و 
کم آبی، بخش زیادی از اراضی دیم رهاشده و راندمان سطح  دلیل 

کاهش یافته است. کشت  زیر 

یافته های استنباطی
مقیاس سنجش متغیر مستقل مطابق با جدول شماره 2 نسبی 
گرفتن وزن هر یک از شاخص های این متغیر، نمره  است. با در نظر 
کشاورزی در  کشاورزی و غیر  هرکدام در وزن آن ضرب و به تفکیک 
گردید. با توجه پرسش اصلی تحقیق مبنی بر  جدول شماره 4 ارائه 
ع منابع درآمدی زراعی و غیر زراعی بر آسیب پذیری  بررسی نقش تنو
استفاده  رگرسیون  از  می توان  منظور  بدین  روستایی،  خانوارهای 
از آزمون تجزیه  اما به دلیل عدم وجود مفروضات رگرسیون  نمود؛ 
واریانس استفاده گردید. در این آزمون متغیر مستقل باید در مقیاس 
کمک  بــه  وابسته  بــر  را  مستقل  متغیر  اثــر  بــتــوان  تــا  باشد  رتــبــه ای 
گروه بررسی نمود. پس در  مقایسه میانگین متغیر وابسته در چند 
ع،  متنو همگن:  طبقه  یا  گروه  چند  به  مستقل  متغیر  تعریف  ابتدا 
کارآمدترین  ع ضروری است. بدین منظور از  ع و غیر متنو نیمه متنو
استفاده   Ward روش  یعنی  خــوشــه ای  تحلیل  انجام  روش هـــای 
کلی  جمع  حاصل  محاسبه  با  خوشه  عضویت  روش  این  »در  شد. 
ک ترکیب این  مشتقات مربع از میانگین خوشه برآورد می شود و مال
ع مربع های  را در مجمو افزایش ممکن  کوچک ترین  باید  که  است 

خطاها به وجود آورد« ]38[.
خانوارهای   )5 )جدول  خوشه ای  تحلیل  که  می شود  مالحظه 
کشاورزی به  کشاورزی و غیر  ع منابع درآمد  روستایی را برحسب تنو
در  خانوارها  بیشتر  نتایج،  اساس  بر  کرد.  تقسیم  همگن  سه طبقه 
ع شامل 81/5 درصد  اقتصاد غیر متنو منطقه مورد مطالعه دارای 
در  شاغل  درصــد   54/98 و  کشاورزی  غیر  فعالیت های  در  شاغل 
ع دارند و تنها 2/95  کشاورزی منابع درآمدی غیر متنو فعالیت های 
کشاورزی،  ع منابع درآمدی در بخش غیر  درصد خانوارها دارای تنو

تنوع )متغیر مستقل(آسیب پذیری )متغیر وابسته(

کلمحیطیاجتماعیاقتصادی تنوع غیر زراعیتنوع زراعیآسیب پذیری 

4/5933/7092/4103/920/0180/115خیرآباد
4/4113/2504/0774/090/2080/05کمیالن

4/4112/5083/7543/770/0180/105خواجه جراح
4/3361/9243/8283/740/0760/182اخلمدعلیا
4/7832/5884/0064/130/1510/059حیطه طال

3/7704/3164/3444/370/0890گاش
4/8644/0584/7774/670/3990/118سوهان

4/9523/85054/750/3410/075حکیم آباد
4/8593/3994/1984/380/1750/105موچنان

4/6642/5334/1444/110/1120/25محسن آباد
4/8583/6054/1444/300/1050/097سلوگرد
4/5722/9502/6233/980/0680/177نوبهار

4/4233/3444/3774/420/0610/033سرآسیاب
3/2022/1662/3672/700/0740/269آبقد
4/2892/3223/2843/570/1290کاهو

جدول 4. میانگین متغیرهای مستقل و وابسته در روستاهای مورد بررسی، منبع: یافته های تحقیق، 1396
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به  الزم  هستند.  کشاورزی  بخش  فعالیت های  در  درصــد   22/14
کشیدگی  ذکر است سازه آسیب پذیری با توجه به ضرایب چولگی و 
با توجه به بررسی   (Ku| & |SK| ≤ ±1|) دارای توزیع نرمال است 
مقایسه  به منظور  ادامــه  در  آزمــون،  ایــن  پیش فرض های  تأیید  و 

میانگین از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد.

 الف- بررسی اثرگذاری تنوع فعالیت های زراعی بر آسیب پذیری 
خانوارهای روستایی

بر اساس آزمون با توجه به سطح معناداری (05/0Sig ≥( و آماره 
F، فرض صفر این آزمون مبنی بر برابری میانگین آسیب پذیری بین 
ع به لحاظ زراعی پذیرفته  ع و غیر متنو ع، نیمه متنو خانوارهای متنو
بین  آسیب پذیری  میانگین  تفاوت  بر  مبنی  تحقیق  یک  فرض  و 
ع درآمدی در بخش زراعی رد می شود. درواقع  خانوارهای مختلف تنو
خانوارهای  آسیب پذیری  بر  زراعــی  اقتصادی  فعالیت های  ع  تنو
اثر معناداری نداشته است.  کشاورز روستایی در شهرستان چناران 
ع منابع درآمدی خانوارهای مورد بررسی  کی از عدم تنو بررسی ها حا
محصوالت  ع  تنو میانگین  به طوری که  است.  کشاورزی  بخش  در 
گندم  فقط  بررسی  مورد  خانوارهای  درصد   72 و  است   1/9 زراعی 
که محصول جو بیشتر به مصرف دام می رسد و تنها  و جو می کارند 
 1/6 باغی  محصول  ع  تنو میانگین  می شود.  عرضه  بــازار  به  گندم 
گیالس است و هر دو به  که بیشتر شامل دو محصول آلبالو و  است 
بازار عرضه می شوند. میانگین محصوالت جالیز 1/2 است که بیشتر 

کشت و اغلب آن را به  خانوارها یک محصول جالیز )گوجه فرنگی( 
بررسی  مورد  بازار عرضه می کنند. همچنین 66 درصد خانوارهای 
دارنــد.  )گوسفند(  دام  ع  نو یک  فقط  درصــد   34 و  سبک  دام  فاقد 
همچنین تنها 26 خانوار دارای پرواربندی گوسفند بوده اند و مابقی 
کشاورزی هستند.  )245 خانوار( فاقد هرگونه واحد تولیدی بخش 
در فرآوری محصوالت زراعی و باغی تنها 12 خانوار اقدام به فرآوری 
گیالس در قالب تهیه آلبالو خشک و لواشک آلبالو می کنند.  آلبالو و 
خانوارهای  درصد   66 اینکه  دلیل  به  دامی  محصوالت  فرآوری  در 
مورد بررسی فاقد دام هستند، تنها 27 خانوار در این زمینه فعالیت 
ع در بخش زراعی در منطقه مورد مطالعه پائین بوده  دارند. لذا تنو
کشاورز روستایی  ع موجود تأثیری بر آسیب پذیری خانوارهای  و تنو

در مواجهه با خشک سالی نداشته است.

ب- بررسی اثرگذاری تنوع فعالیت های غیر زراعی بر آسیب پذیری 
خانوارهای روستایی

با توجه به سطح معناداری و آماره F در آزمون تحلیل واریانس 
خانوارهای  بین  آسیب پذیری  میانگین   )≤  05/0Sig) یک طرفه 
ع به طور معنی داری متفاوت است.  ع و غیر متنو ع، نیمه متنو متنو
ع فعالیت های اقتصادی غیر زراعی بر  که تنو این بدان معنا است 
چناران  شهرستان  در  روستایی  کشاورز  خانوارهای  آسیب پذیری 
میزان  زراعــی،  غیر  فعالیت های  ع  تنو افزایش  با  یعنی  است؛  مؤثر 
به طوری که  می یابد.  کاهش  روستایی  خانوارهای  آسیب پذیری 

کشاورزی/زراعی تنوع  کشاورزی/غیر زراعی تنوع غیر  گروه بندی بر اساس 
Ward درصدروش تعداد درصد تعداد

22/14 60 2/95 8 متنوع

22/87 62 15/49 42 نیمه متنوع

54/98 149 81/54 221 غیر متنوع

100 271 100 271 جمع

کشاورزی، بر اساس تحلیل خوشه ای با استفاده از روش  کشاورزی و غیر  گروه بندی خانوارهای مورد بررسی ازنظر تنوع فعالیت های  جدول 5. 
Ward، منبع: یافته های تحقیق، 1396

F.Sigمیانگین مربعاتدرجه آزادیجمع مربعاتتنوع فعالیت های اقتصادیابعاد آسیب پذیری

آسیب پذیری اجتماعی
181/152490/728درون گروهی

1/090/359
گروهی 16/65210/793بین 

آسیب پذیری محیطی
121/522490/488درون گروهی

1/3800/128
گروهی 14/14210/673بین 

آسیب پذیری اقتصادی
65/122490/262درون گروهی

0/8180/697
گروهی 4/49210/214بین 

کل آسیب پذیری 
72/362490/291درون گروهی

1/1320/315
گروهی 6/91210/329بین 

کشاورز روستایی بر اساس تنوع فعالیت های اقتصادی  جدول 6. آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین آسیب پذیری خانوارهای 
زراعی، منبع: یافته های تحقیق، 1396
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ع 3/72، در  آسیب پذیری در خانوار های دارای منابع درآمدی متنو
ع 3/88 و در خانوار های  خانوار های دارای منابع درآمدی نیمه متنو
آسیب پذیری  میانگین  همچنین  اســت.  بــوده   4/18 ع  متنو غیر 
ع  ع 4/21، در خانوارهای نیمه متنو اقتصادی در خانوار های متنو
میانگین  اســت.  بــوده   4/62 ع  متنو غیر  خانوارهای  در  و   4/33
ع  متنو نیمه   ،2/60 ع  متنو خانوارهای  در  اجتماعی  آسیب پذیری 
نیز میانگین  بوده است.  ع 3/13  و در خانوارهای غیر متنو  2/80
ع غیر زراعی 3/56،  کولوژیکی در خانوارهای متنو در آسیب پذیری ا
ع  متنو غیر  خــانــوارهــای  در  و   3/75 ع  متنو نیمه  خــانــوارهــای  در 
ع در منابع درآمدی  که با افزایش تنو 4/07 است. مالحظه می شود 
کاهش  کشاورز روستایی آسیب پذیری  بخش غیر زراعی خانوارهای 
ع  می یابد. درواقع خانوارهای دارای منابع درآمدی غیر زراعی متنو

کمتر  گهانی همچون خشک سالی  در برابر بحران ها و شوک های نا
در معرض آسیب قرار می-گیرند.

بـــا اســتــفــاده از تــحــلــیــل مــســیــر بـــه بـــررســـی شــدت  ــه  در ادامـــ
وابسته  متغیر  بر  زراعی  غیر  ع  تنو غیرمستقیم  و  مستقیم  اثرگذاری 
منابع  ع  تنو متغیر  زیر  جدول  مطابق  می پردازیم.  )آسیب پذیری( 
اثرگذار  تــاب آوری  ســازه  بر  مستقیم  به صورت  زراعــی  غیر  درآمــدی 
هستند (05/0Sig ≥(. همان گونه که در جدول؟؟؟ مشاهده می شود 
ع منابع درآمد غیر زراعی با جهت معکوس بر آسیب پذیری  تنو
مؤثر است، به طوری که با افزایش یک انحراف استاندارد در 
تنوع منابع درآمد غیر زراعی خانوارهای مورد بررسی، سازه 
آسیب پذیری به میزان 0/23- انحراف معیار کاهش می دهد 
که آزمون تحلیل واریانس نیز این یافته را تأیید نموده است.

کشاورز روستایی بر اساس تنوع فعالیت های  جدول 8. آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین آسیب پذیری، خانوارهای 
اقتصادی غیر زراعی، منبع: یافته های تحقیق، 1396

شاخص های بعد
 آسیب پذیری

تنوع فعالیت های
 اقتصادی

جمع
مربع ها

درجه
آزادی

میانگین
مربع ها

F.Sig

آسیب پذیری اجتماعی
192/32680/718درون گروهی

3/7970/024
گروهی 5/4522/725بین 

آسیب پذیری محیطی
130/22680/436درون گروهی

5/5150/004
گروهی 5/3622/682بین 

آسیب پذیری اقتصادی
65/762680/245درون گروهی

7/8490/000
گروهی 3/85221/925بین 

کل آسیب پذیری 
74/7302680/279درون گروهی

8/1430/000
گروهی 4/54222/271بین 

جدول 9. میانگین آسیب پذیری و مؤلفه های آن بر اساس، گروه بندی خانوارها به لحاظ تنوع فعالیت های اقتصادی غیر زراعی

آسیب پذیری
تنوع فعالیت های اقتصادی غیر زراعی

آسیب پذیری کولوژیکی ا اجتماعی اقتصادی

3/72 3/56 2/60 4/21 متنوع

3/88 3/75 2/80 4/33 نیمه متنوع

4/18 4/07 3/13 4/62 غیر متنوع

جدول 10. الگوی ساختاری، مسیرها و ضرایب استاندارد آن ها در الگوی نهایی پژوهش حاضر، منبع: یافته های تحقیق، 1396

متغیر وابستهمسیرمتغیر مستقل
اثرگذاری مستقیم

Beta.Sig

تنوع منابع
درآمدی غیر زراعی

4 

 

 
 1331های تحقیق، منبع: یافته

 هااستاندارد آن بیو ضرا رهایمس ،یساختار یالگو .3 شکل
 

32/0- 

تنوع  -0232
 زراعیغیر

 اجتماعی

 اقتصادی

 اکولوژیکی

 آسیب پذیری

 متغیرهای وابسته : آسیب پذیری غیرزراعیمتغیر مستقل: تنوع 

02.0- 

02.0- 

0/230.000-آسیب پذیری

4 

 

 
 1331های تحقیق، منبع: یافته

 هااستاندارد آن بیو ضرا رهایمس ،یساختار یالگو .3 شکل
 

32/0- 

تنوع  -0232
 زراعیغیر

 اجتماعی

 اقتصادی

 اکولوژیکی

 آسیب پذیری

 متغیرهای وابسته : آسیب پذیری غیرزراعیمتغیر مستقل: تنوع 

02.0- 

02.0- 

کولوژیکی 0/190/002-آسیب پذیری ا

4 

 

 
 1331های تحقیق، منبع: یافته

 هااستاندارد آن بیو ضرا رهایمس ،یساختار یالگو .3 شکل
 

32/0- 

تنوع  -0232
 زراعیغیر

 اجتماعی

 اقتصادی

 اکولوژیکی

 آسیب پذیری

 متغیرهای وابسته : آسیب پذیری غیرزراعیمتغیر مستقل: تنوع 

02.0- 

02.0- 

0/230/000-آسیب پذیری اقتصادی

4 

 

 
 1331های تحقیق، منبع: یافته

 هااستاندارد آن بیو ضرا رهایمس ،یساختار یالگو .3 شکل
 

32/0- 

تنوع  -0232
 زراعیغیر

 اجتماعی

 اقتصادی

 اکولوژیکی

 آسیب پذیری

 متغیرهای وابسته : آسیب پذیری غیرزراعیمتغیر مستقل: تنوع 

02.0- 

02.0- 

0/150/010-آسیب پذیری اجتماعی
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نتیجه گیری
نمود  موجب  طبیعی  منابع  به  کــشــاورزان  معیشتی  وابستگی 
بیشتر آسیب پذیری آن ها در برابر خشک سالی شده است. بررسی ها 
نشان می دهد که کشاورزان می توانند با اتخاذ راهبردهای مختلف، 
و  آب  تغییرات  همچون  بحران هایی  برابر  در  را  خودشان  همواره 
در  کشاورزی  سیاست های  تغییر  آفــات،  حمالت  گهانی،  نا هوایی 
دهند  تطبیق  طبیعی  عوامل  دیگر  و  جهانی  و  ملی  محلی،  سطوح 
فعالیت های  ع بخشی  تنو راهــبــردهــا  ایــن  از  یکی  کنند.  ســازگــار  و 
که  اقتصادی است، در این راهبرد هدف رسیدن به اقتصادی است 
آسیب پذیری  تا  نباشد  دامــداری  و  کشاورزی  بخش  به  متکی  تنها 
فعالیت های  ع  تنو نقش  بــررســی  بــه  حاضر  مطالعه  یــابــد.  کاهش 
کشاورز  خانوارهای  آسیب پذیری  بر  زراعــی  غیر  و  زراعــی  اقتصادی 
روستایی در شهرستان چناران می-پردازد. بدین منظور 271 خانوار 
کشاورز در 15 روستای شهرستان چناران در انجام تحقیق مشارکت 
ع فعالیت های اقتصادی  داشته اند. نتیجه مطالعه نشان داد که تنو
در  روستایی  خانوارهای  آسیب پذیری  کاهش  موجب  زراعــی  غیر 
در  آسیب پذیری  به طوری که  است.  گردیده  خشک سالی  مخاطره 
ع 3/72 در خانوارهای دارای  خانوارهای دارای منابع درآمدی متنو
ع 4/18  ع 3/88 و در خانوارهای غیر متنو منابع درآمدی نیمه متنو
آمــاری  تأثیر  ــی  زراع ع  تنو داد  نشان  نتایج  همچنین  اســت.  بــوده 
کشاورز روستایی در مواجهه  معناداری بر آسیب پذیری خانوارهای 
با خشک سالی نداشته است (05/0Sig ≥(. نتایج تحلیل مسیر نیز 
ع منابع درآمد غیر زراعی باعث  کرد به طوری که تنو این امر را تأیید 
گردیده  کاهش آسیب پذیری خانوارهای روستایی به میزان 0/23- 
درجــه ای  چنان  اســت  قــادر  زراعــی  غیر  ع  متنو فعالیت های  اســت. 
در  بتواند  که  آورد  وجود  به  روستایی  خانوارهای  برای  را  امنیت  از 
یخبندان،  )خشک سالی،  محیط  اصلی  محدودیت های  مقابل 
)به خصوص  اقتصادی-اجتماعی  بی ثباتی  و   )... و  سرمازدگی 
نوسانات بازار و قیمت محصوالت تولیدی و ...( به خوبی استقامت 
به ویژه  را  ریسک خانوار  زراعی  ع غیر  متنو فعالیت های  کند. وجود 

کاهش  غیرقابل پیش بینی  و  متغیر  انسانی  و  محیطی  شرایط  در 
عمل  به خوبی  تولیدی  فعالیت های  از  یکی  چنانچه  و  می دهد 
نتایج   .]39[ نمود  خواهد  جبران  را  آن  تولیدات  سایر  سود  نکند، 
 )1393( همکاران  و  افتخاری  رکن الدین  تحقیق  با  مطالعه  این 
کاهش آسیب پذیری موجب  ع معیشتی موجب  که تنو ازاین جهت 
خشک سالی  با  مواجهه  در  روستایی  خانوارهای  تاب آوری  افزایش 
است، همسویی دارد ]8[. همچنین در مطالعه قاسمی و همکاران 
ع غیر زراعی مهم ترین راهبرد تاب آوری اقتصاد نواحی  )1399(، تنو
با توجه   .]40[ روستایی در معرض خشک سالی معرفی شده است 
کاهش آسیب پذیری خانوارهای روستایی  کید این مطالعه بر  به تأ
خشک سالی،  شــرایــط  در  اقــتــصــادی  فعالیت های  ع  تنو طریق  از 
ارائــه  زیــر  ح  شــر بــه  زراعـــی  غیر  و  زراعـــی  بخش  در  پیشنهادهایی 

می شود:
نمونه 	  روستاهای  در  آبــیــاری  دهــیــاران،  اظــهــارات  طبق 

بیشتر غرقابی است )3592 هکتار غرقابی و 730 هکتار 
موچنان،  حکیم آباد،  چــون  روستاهایی  در  قــطــره ای(. 
بسیار  خشک سالی  معرض  در  که  سرآسیاب  و  سوهان 
غرقابی  به صورت  اراضــی  بیشتر  آبیاری  هستند،  شدید 
گر در این روستاها تدابیری در جهت  است. بدیهی است ا
فــراهــم شــود مــی تــوان آب  آبــیــاری مکانیزه  بــه کــارگــیــری 
بیشتری را ذخیره نمود و سطح بیشتری از زمین را به زیر 
احداث  با  سیالب ها  مهار  و  کنترل  همچنین  برد.  کشت 
روش های  انتخاب  درزمینه  کشاورزان  به  مشاوره  بند، 
گیاهانی  سمت  به  کشت  الگوی  تغییر  و  مناسب  آبیاری 
از  ناشی  آسیب پذیری  می تواند  کمتری  آب  بــه  نیاز  بــا 

کاهش دهد. خشک سالی را در بخش زراعی 
زراعـــی 	  غــیــر  اقــتــصــاد  داد  نــشــان  حــاضــر  تحقیق  نــتــایــج 

مــخــاطــره  در  را  ــایــی  روســت خـــانـــوارهـــای  آســیــب پــذیــری 
کــاهــش مــی دهــد، لـــذا راهــبــردهــای ذیــل  خــشــک ســالــی 
گسترش  و  پیشنهاد می شود: 1- تالش در جهت توسعه 

4 

 

 
 1331های تحقیق، منبع: یافته

 هااستاندارد آن بیو ضرا رهایمس ،یساختار یالگو .3 شکل
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شکل 3. الگوی ساختاری، مسیرها و ضرایب استاندارد آن ها
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تبدیلی  کــوچــک  )صــنــایــع  صنعت  بخش  فعالیت های 
دامــی  و  کـــشـــاورزی  خـــام  مـــواد  ــر  ب تکیه  ــا  ب تکمیلی(  و 
دسترسی  در  رویــه هــا  و  مــقــررات  تسهیل   -2 روســتــا،  در 
بـــرای روســتــائــیــان در معرض  اعــتــبــاری  تــســهــیــالت  ــه  ب
خشک سالی، 3- ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی 
)با در نظر  روستا  زراعی  اقتصاد غیر  در  به سرمایه گذاری 
دولــت(،  سوی  از  تشویقی  مختلف  سیاست های  گرفتن 
پتانسیل های  و  ظرفیت ها  از  استفاده  و  شناسایی   -4
 -5  ،)... و  )گردشگری  روستایی  نواحی  دست نخورده 
درزمینه  روستائیان  گاهی  آ سطح  افزایش  جهت  تالش 
کــوچــک از طــریــق بــرگــزاری  کــســب وکــارهــای  ــدازی  ــ راه انـ
دوره های مختلف آموزشی و 6- تقویت و حمایت مؤثر از 
تشکل های روستایی فعال در حوزه اقتصاد روستایی )با 

کید بر اقتصاد غیر زراعی(. تأ

پی نوشت
تنها 3.3 درصد مساحت استان خراسان رضوی در حد نرمال 2.5 درصد دچار . 1

دچار  درصد   44.8 و  خشک سالی  دچار  درصد   25.9 خفیف،  خشک سالی 
خشک سالی شدید و 23.1 درصد دچار خشک سالی خیلی شدید است.

در . 2 خشک سالی  محدوده  در  رضوی  خراسان  استان  جمعیت  درصد   2.6  
حد نرمال، 3.4 درصد در حد خفیف، 23.5 درصد در محدوده خشک سالی 
متوسط ، 52.2 درصد دچار خشک سالی شدید و 19.2 درصد دچار خشک سالی 

خیلی شدید هستند.
3 . Osei
4 . Keil
5 . Dey
6 . Arslan
7 . Zhang
8 . Asravor
9 . Diversification of agricultural economics
10 10. Complex, Diverse and Risk-prone

کوهستانی است،  که  11 . در بین روستاهای مورد مطالعه تنها در روستای آبقد 
کشت  کشاورزی را داده و امکان افزایش سطح زیر  کفاف بخش  آب موجود 
این  در  )تقریبًا 70 حلقه چاه(  باغ یک چاه  در هر  اینکه  را می دهد. ضمن 
آب  از  هم  خود  باغات  آبیاری  برای  باغداران  و  است  شده  حفر  روستا- 
رودخانه و هم از آب چاه استفاده می کنند. در بین روستاهای مورد مطالعه 

بیشترین برداشت آب در روستای آبقد با 569 اینچ است.

منابع
فضایی . 1 تحلیل   .)1392( بهلول؛  علیجانی،  السلمه؛  ام  فنی،  بابایی 

 45 طبیعی،  جغرافیایی  پژوهش های  ایران.  بلندمدت  خشک سالی های 
.12-1 ،)3(

کرمی، عزت اله، زمانی، غالمحسین، )1389(، آسیب پذیری . 1 کشاورز، مرضیه، 
آموزش  ترویج و  از خشک سالی: مطالعه موردی، علوم  کشاورز  خانوارهای 

کشاورزی ایران، 6 )2(، 15- 32.
و . 2 علل  کاوی  وا موردی  مطالعه   .)1389( اله؛  عزت  کرمی،  مهسا؛  فاطمی، 

کشاورزی ایران، 6 )2(، 77-97. اثرات خشک سالی. علوم ترویج و آموزش 
و . 3 اقتصادی  فعالیت های  ع بخشی  تنو  ،)1393( آذر،  نوری،  و  وحید  ریاحی، 

پایداری روستاها )نمونه موردی: شهرستان خرمدره(، فصلنامه اقتصاد فضا و 
توسعه روستایی، 3 )4(، 128-113.

سازی . 4 ع  متنو  ،)1389( مهدی،  کرمانی،  و  امیرمحمد  سید  زاده،  علوی 

فعالیت های اقتصادی رویکردی در توسعه پایدار روستایی، همایش ملی سهم 
 ،1404 افق  در  ایران  اسالمی  جمهوری  توسعه  در  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 

دانشگاه آزاد اسالمی، رشت.آزاد اسالمی، رشت.
ع . 5 متنو در  چاهک ها  نقش   .)1390( حمید  مکرر،  حیدری  جعفر؛  جوان، 

بلوچستان(،  و  سیستان  استان  در  زهک  )شهرستان  روستایی  اقتصاد  سازی 
پژوهش های جغرافیای انسانی، 43 )2(، 49- 66

6. http://ndwmc.irimo.ir
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، موسوی، سید محمد، پور طاهری، مهدی، . 7

ع معیشتی در تاب آوری  ج زاده اصل، منوچهر، )1393(، تحلیل نقش تنو فر
در  مناطق  موردی:  )مطالعه  خشک سالی  شرایط  در  روستایی  خانوارهای 
معرض خشک سالی استان اصفهان(، پژوهش های روستایی، 5)35(، 639-

.662
ع . 8 تنو نقش   .)1395( علی،  توتاخانه،  مجنونی  و  وکیل  ساربان،  حیدری 

برابر  در  ارومیه  دریاچه  پیرامون  روستایی  خانوارهای  تاب آوری  در  معیشتی 
خشک سالی. نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 3 )4(، 70-49.

نسرین؛ . 9 کاظمی،  عبدالرضا؛  افتخاری،  رکن الدین  مهدی؛  طاهری،  پور 
کاهش آسیب پذیری  )1392(. نقش رویکرد مدیریت ریسک خشک سالی در 
کارشناسان  و  مسئوالن  دیدگاه  از  روستایی  کشاورزان  اقتصادی-اجتماعی 
پژوهش های  غربی(،  آذربایجان  سولدوز  دهستان  موردی:  )دهستان 

روستایی، 4 )1(، 22-1.
10 . ،)1391( یاسر،  سید  دوست،  حکیم  مسعود،  رجایی،  غریب،  نیا،  فاضل 

روستایی  مناطق  در  آن  فضایی  و  مکانی  پیامدهای  و  اقلیمی  خشک سالی 
فصلنامه  زنجان(.  شهرستان  باال،  پشتلوی  قره  دهستان  موردی:  )مطالعه 

روستا و توسعه، 15 )3(، 72-57.

11. Osei, E., Steiner, J., & Saleh, A. (2015, July). Economic 
Viability of Beef Cattle Grazing Systems under Pro-
longed Drought. In 2015 AAEA & WAEA Joint 
Annual Meeting, July 26-28, San Francisco, Califor-
nia (No. 205850). Agricultural and Applied Economics 
Association & Western Agricultural Economics Associa-
tion.

12. Keil, A., Zeller, M., Wida, A., Sanim, B., & Birner, R. 
(2008). What determines farmers’ resilience towards 
ENSO-related drought? An empirical assessment in 
Central Sulawesi, Indonesia. Climatic Change, 86(3-
4), 291.

13. Dey, S. (2018). The Role of Employment Diversifica-
tion in Reducing Vulnerability to Poverty among 
Marginal and Small-holder Agricultural House-
holds in India. Margin: The Journal of Applied Eco-
nomic Research, 12(1), 88-112.

14. Arslan, A., Cavatassi, R., Alfani, F., Mccarthy, N., Lip-
per, L., & Kokwe, M. (2018). Diversification under 
climate variability as part of a CSA strategy in rural 
Zambia. The Journal of Development Studies, 54(3), 
457-480.

15. Zhang, Q., Zhao, X., & Tang, H. (2018). Vulnerability 
of communities to climate change: application of the 
livelihood vulnerability index to an environmentally 
sensitive region of China. Climate and Development, 
1-18.

16. Asravor, R. K. (2017). Livelihood Diversification 
Strategies to Climate Change among Smallholder 
Farmers in Northern Ghana. Journal of International 
Development.

اقتصادی . 17 فعالیت های  ع  تنو اثرات  بررسی   ،)1394( مهناز،  اسماعیلی، 
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گلمکان  دهستان  مطالعه(:  )مورد  روستایی  خانوارهای  زندگی  کیفیت  بر 
قاسمی،  مریم  راهنما  استاد  ارشد،  کارشناسی  پایان نامه  چناران،  شهرستان 

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد.
در . 18  SPSS کاربرد  جامع  راهنمای   ،)1391( رضا،  صفری،  و  کرم  پور،  حبیب 

پیمایش،  راهبرد  مؤسسه  کمی(،  داده های  )تحلیل  پیمایشی  تحقیقات 
تهران.

اجتماعی، . 19 برای علوم  آمار مقدماتی  احمدرضا، )1392(،  پور ماسوله،  اصغر 
نشر سنبله.

مرکز آمار ایران، )1390(، شناسنامه آبادی های استان خراسان رضوی.. 20
تحلیل . 21  ،)1396( زینب،  رضایی،  و  ناصر  ثابت،  شفیعی  مهناز،  رهبری، 

پایداری  بر  آن  اثرات  و  کشاورزی  غیر  اقتصاد  ع بخشی  تنو بر  مؤثر  عوامل 
شهرستان  سروالیت  بخش  موردی:  )مطالعه  روستایی  سکونت گاه های 

نیشابور(. جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 15 )28(، 237-258.
ازکیا، مصطفی و ایمانی، علی، )1387(، توسعه پایدار روستایی، انتشارات . 22

اطالعات، تهران.
ع بخشی . 23 تنو رابطه  تبیین   ،)1393( جعفر  جوان،  و  مریم  قاسمی، 

شهرستان  موردی:  )مطالعه  روستایی  پایدار  توسعه  و  اقتصادی  فعالیت های 
مشهد(، پژوهش های روستایی، 5 )2(، 262-237.

ع زیستی و سالمت جوامع، دومین گردهمایی . 24 کوچکی، عوض، )1377(، تنو
گناباد. گیاهان داروئی،  زعفران و زراعت 

ع . 25 تنو ارزیابی   ،)1383( مهدی،  محالتی،  نصیری  علیرضا،  کوچکی، 
نظام های زراعی ایران، فصلنامه پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، 17 

.83-70،)63(
علینی، . 26 و  اله  صفت  رحمانی،  مهرنوش،  میرزایی،  ابوذر،  پرهیزکاری، 

اقتصاد  بر  آن  تأثیر  و  درآمد  ع  تنو و  توزیع  وضعیت  بررسی   ،)1394( محسن، 
تحقیقات  مجله  الموت(،  منطقه  موردی:  )مطالعه  روستایی  خانوارهای 

اقتصادی، 50 )1(، 49-74.
27 . .)1391( ژیال،  عامری،  دانشور  حسین؛  قمی،  شعبانعلی  فاطمه؛  جعفری، 

کشاورزان نسبت به راهکارهای مقابله با خشک سالی  ک  بررسی و تحلیل ادرا
)مطالعه موردی: شهرستان طارم علیا(. مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 

3 )9 و 10(، 186- 171.
اقتصاد . 28 نقش   ،)1392( محمدرضا،  لطفی،  میر  و  امیرمحمد  زاده،  علوی 

غیر زراعی بر ماندگار سازی روستاییان در مناطق روستایی شهرستان سمیرم. 
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 3 )10(، 82-71.

الگوهای آسیب پذیری . 29 تعیین  زیبایی، منصور )1396(،  و  نیا، فاطمه  نصر 
آبریز  حوزه  موردی:  )مطالعه  ایران  در  خشک سالی  به  نسبت  کشاورزان 

کشاورزی، 9 )2(، 1-36. بختگان(، تحقیقات اقتصاد 

30. McCarthy, N., Lipper, L., & Branca, G. (2011). Cli-
mate-smart agriculture: smallholder adoption and 
implications for climate change adaptation and miti-
gation. Mitigation of Climate Change in Agriculture 
Working Paper, 3, 1-37.

سنجش . 31  ،)1396( کیومرث  زرافشانی،  و  لیدا  شرفی،  مسعود،  رمضانی، 
گندم کار در شهرستان اصفهان، فصلنامه  کشاورزان  آسیب پذیری خشک سالی 

کشاورزی، 10 )37(، 1-16. پژوهش های ترویج و آموزش 

32. Füssel, H. M. (2007). Vulnerability: A generally ap�
plicable conceptual framework for climate change 
research. Global environmental change, 17(2), 155�
167.

محمدشریف، . 33 زاده،  شریف  خدیجه،  صالحی،  غالمحسین،  زاده،  عبداهلل 
معیشت  بر  گردشگری  تأثیر  بررسی   ،)1394( علیرضا،  شاهکوهی،  خواجه 
گردشگری، 4 )15(،  گلستان، برنامه ریزی و توسعه  پایدار روستایی در استان 

.148-169

1. World Bank, 2007, Rural Non-Farm Economy, 
Retrieved from: http://go.worldbank.org/19NI77.

2. https://www.razavimet.ir/fa/node/35
حجازی زاده، زهرا، علیجانی، بهلول، سلیقه، محمد، دانایی فرد، حسن و . 34

احمدی، اسماعیل )1394(، محاسبه شاخص آسیب پذیری اقلیمی مبتنی بر 
کاربردی  تحقیقات  نشریه  بلوچستان،  و  سیستان  استان  نمایی  ضربی  مدل 

علوم جغرافیایی، 15 )36(، 73-97.
فربد، ابراهیم و اوالدی، بهنام و عباسی، نرگس )1393(، تحلیل داده های . 35

کمک نرم افزار SPSS 22، انتشارات عابد، تهران. پرسشنامه ای به 
فعالیت های . 36 سازی  ع  متنو نقش   ،)1389( امیرمحمد  سید  زاده،  علوی 

سمیرم(،  شهرستان  موردی:  )مطالعه  روستایی  پایدار  توسعه  در  اقتصادی 
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