Summer 2019. Vol 10. Num 2

Research Paper
Farmers’ Resilience Against Drought with an Emphasis on Economic Factors and Social Capital in Rural Areas: A Case Study of Roniz in Estahban County
Saeed Reza Akbarian ronizi1, Mehdi Ramezanzadeh Lasboyee2

*

1. Associate professor, Geography Department, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2. Associate professor, Tourism Department, Faculty of Humanity & Social Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

Use your device to scan
and read the article online

Citation: Akbarian ronizi, S., R., & Ramezanzadeh Lasboyee, M. (2019).[Farmers’ Resilience Against Drought with an Emphasis on Economic Factors and Social Capital in Rural Areas: A Case Study of Roniz in Estahban County (Persian)]. Journal
of Rural Research, 10(2), 230-243, http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2018.230885.1090
:

Received: 09 April 2017
Accepted: 09 June 2018

Key words:

Natural disasters,
Hazards, Drought,
Resilience, Roniz
district

: http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2018.230885.1090

ABSTRACT
Resilience is a positive approach to the issue of drought. In recent years, this term has been used mainly
instead of vulnerability in natural disasters management studies. The present research aims at the status
of farmers’ resilience in Roniz rural district, Estahban County, and the factors affecting it during years of
drought. The study is an applied type conducted through a descriptive-analytical method. The required
data were collected using library and field (questionnaire) procedures. The study sample consisted of
230 farmers selected through the Cochran method. The data were analyzed using one-sample t-test
as well as regression and correlation coefficient analytic techniques. As the results showed, of the two
parameters in focus, namely social capital and a set of economic factors, the latter has a greater effect on
farmers’ resilience and, therefore, their survival against natural disasters particularly drought. The results
also suggest that the more social capital, the more resilience can be expected against drought.
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Extended Abstract

N

1. Introduction

atural disasters are the recurrent phenomena which are, in some cases, accompanied by severe material and
spiritual damages. Scholars, experts and
planners have always sought to decrease
the damages resulting from those disasters with certain
plans based on various approaches and in different manners. Resilience of the society in the face of economic,

cultural and social losses is of importance and results in
easier recovery after the occurrence of natural disasters.
The evaluation and understanding of resilience its relation with social, cultural and economic factors and the
recognition of the impact of each of individual disasters
can provide a background for the optimal management
of those incidents and reduction of their consequences.
Among the provinces in Iran which have good performance in agriculture, Fars has been exposed to drought
frequently in recent years and has faced major challenges in agricultural activities. Roniz rural district is one of
the agricultural zones in the county of Estahban in Fars
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province which plays a significant role in the production
of farming crops and fruits. In recent years, however,
drought incidents have posed a challenge to agricultural
activities in this area, resulting in a considerable number
of dried-up Qanats, springs and gardens. Thus, vast areas once under cultivation are now left unused. In this regard, attention should be paid to the unemployment of the
drought-stricken rural communities in the region. In this
study, the resilience level of farmers and the factors affecting it are discussed by the attitude that the identification
and evaluation of such factors is a significant step in the
process of managing drought crises, agricultural development, improvement of farmers’ conditions, and reduction
of the undesirable effects of drought. To do the research
on this issue, attempts are made to answer the following
two questions:
a) What is the relationship of farmers' resilience in
droughts with economic factors and social capital?
B) Which factors have more influence on the resilience
level in droughts?

2. Methodology
The method of the current research is descriptive-analytical, and it is an applied study in terms of purpose. The
required data were collected by library and field studies
(i.e. questionnaires). The statistical population of the research included 832 farmers residing in the villages of
Roniz district. Of them, 230 were selected as the sample
by using Cochran's formula. The independent variables of
the research included the factors affecting the resilience
of farmers in droughts. The tool for data collection was
a researcher-made questionnaire. The data were analyzed
using the SPSS software.

3. Results
Through a statistical analysis, the average value of resilience was found to be 13.5, comparatively higher than
the level observed in other studies. The significance level
of 0.001 revealed a meaningful agreement among the attitudes of the farmers toward drought. It also showed that
the resilience level of the farmers in the studied area is
above the average level. Analyzing the role of economic
conditions in the farmers’ resilience showed a meaningful agreement among the farmers’ attitudes and suggested
that the share of economic conditions is less than average
level. Also, the role of social capital proved to be lower
than the average level.
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4. Discussion
Various factors have effects on drought. The analysis
of the factors showed that of economic factors (including residence, employment and income) and social capital
dimensions, economic factors play a more effective role
in determining the resilience level of farmers. The results
of the current research are consistent with those obtained
by Ramezanzadeh Lasboei et al. (2013). As for social capital,
they were found to have effects on farmers’ resilience just
to some extent. This result is consistent with the findings
of Badri et al. (2013) and Eftekhari et al. (2014). In this regard, Petzold et al (2015) showed that social capital has a
significant role in the adaptability to climate change. So, a
society with a greater social capital has a higher degree of
resilience to natural disasters and is less vulnerable. The
other results of the present research pertain to the relationship between economic factors and the degree of farmers'
resilience in droughts. In this case, no significant relationship was found among various economic factors, residence conditions and resilience degrees. However, employment conditions, income conditions and the amount
of saving by farmers proved to be significantly correlated
with resilience degree.

5. Conclusion
It is concluded from this study that the effect of economic conditions in farmers' resilience in the studied area
is above the average level and acceptable, but the role
of social capital in resilience is below the average level.
Therefore, it is suggested that substantial steps be taken
to prepare and implement local strategic plans to increase
agricultural resilience.
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تحلیل تابآوري کشاورزان در برابر خشکسالي با تأکيد بر عوامل اقتصادي و سرمايه اجتماعي در
نواحي روستايي (موردمطالعه :دهستان رونيز ،شهرستان استهبان)
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 -1دانشيار گروه جغرافيا ،دانشکده اقتصاد ،مديريت و علوم اجتماعي ،دانشگاه شيراز ،شیراز ،ایران.
 -2دانشيار گروه جهانگردي ،دانشکده علوم انساني و اجتماعي ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.

تاریخ دریافت 20 :فروردین 1396
تاریخ پذیرش 19 :خرداد 1397

کلیدواژهها:

بالياي طبيعي ،مخاطرات،
خشکسالي ،تابآوري،
دهستان رونيز

تابآوري رويکردي مثبت به مقوله خشکسالي است که در سالهاي اخير بيشتر بهجای آسيبپذيري در مطالعات مديريت بالياي طبيعي
مورد توجه قرار گرفته است .هدف مقاله حاضر تحليل وضعيت تابآوري کشاورزان ساکن در دهستان رونيز (شهرستان استهبان) و
شناسايي عوامل موثر بر ميزان تابآوري آنان است که در سالهاي اخير در برابر اين مخاطره قرار گرفتهاند .تحقيق حاضر از نوع هدف
کاربردي و روش انجام آن توصيفي تحليلي است .اطالعات و داده هاي مورد نياز در اين پژوهش بر مبناي دو روش اسنادي و ميداني
(پرسشنامه) جمعآوري شده است .واحد تحليل پژوهش ،کشاورزان ساکن در محدوده مورد مطالعه هستند که با استفاده از روش کوکران
تعداد  230کشاورز بهعنوان نمونه آماري انتخاب شدهاند .همچنين دادههاي گردآوري شده با استفاده از آزمونهاي آماري  Tتک نمونهاي،
روش رگرسيون و ضريب همبستگي تجزيه  -تحليل شده است .نتايج تحقيق نشان ميدهد که در فرآيند تابآوري کشاورزان سرپرست
خانوار از بين دو عامل کليدي سرمايه اجتماعي و اقتصادي ،عوامل اقتصادي تأثير بيشتري در ميزان تابآوري در برابر خشکسالي دارد.
همچنين نتايج نشان از آن دارد که سرمايه اجتماعي باالتر به تابآوري قوي تر در برابر خشکسالي منجر مي شود.

مقدمه
وقوع بالياي طبيعي ،بهعنوان پديدهاي تکرارپذير است که در
برخي از موارد با آسيبهاي شديد مادي ـ معنوي همراه است.
به همين دليل انديشمندان ،متخصصان دانشگاهي و برنامهريزان
تالش ميکنند با مبنا قرار دادن رويکردها و الگوهاي مختلف،
با تدوين برنامهريزيهاي مناسبي در راستاي کاهش خسارات
بالياي طبيعي گام بردارند .يکي از اين نوع رويکردها ،بررسي
تابآوري جامعه در برابر بالياي طبيعي است (Leitch et al, 2014,
14; Tidball et al, 2010, 591; Joerin et al, 2012, 44; Lindanger,

) .2012, 387; Marincioni et al, 2013, 52تابآوري جامعه براي
اجتناب از زيانهاي اقتصادي و اجتماعي مهم و منجر به بازيابي
آسانتر بعد از وقوع بالياي طبيعي ميشود ).(Pham, 2012, 3
تابآوري محلي باتوجهبه حوادث نيز بدين مفهوم است كه جامعه
محلي قادر به ايستادگي در برابر حوادث شديد طبيعي بدون
صدمه ديدن از تلفات مخرب و خسارات ،يا از دست دادن قدرت
توليد يا كيفيت زندگي باشد ).(Salehi et al, 2011, 101

بالياي طبيعي از طريق آسيبهايي شامل الف) آسيبهاي
فيزيکي :شامل آسيبهاي وارده به کاربريهاي مسکوني ،تجاري،
مدارس ،تجهيزات و تأسيسات؛ ب) آسيبهاي اقتصادي :شامل
از بين رفتن اشتغال ،به تعليق درآمدن تجارت ،هزینههای تعمير
و بازسازي؛ ج) آسيبهاي اجتماعي :شامل تأثیر بر افرادي که به
کمکهاي دارويي و سرپناه نياز دارند ،باعث کاهش تابآوري
میشود ) .(Sharifnia, 2012, 12در همين رابطه ،امروزه تحليل
و افزايش تابآوري نسبت به سوانح طبيعي به حوزهاي مهم و
گسترده تبديل شده است ،بهطوریکه در حال حاضر از حرکت
همزمان و متقابل توسعه پايدار و مديريت سوانح به سمت افزايش
تابآوري بحث ميشود .بر اين اساس تحليل و افزايش تابآوري
در برابر سوانح طبيعي در مسير نيل به آرمان توسعه پايدار از
اهميت ويژهاي برخوردار است ).(Rezaei, 2013, 36
در خصوص وضعيت تابآوري عوامل و شرايط مختلفي
ميتواند تأثیرگذار باشد .دراینبین عواملي همچون سرمايه
اجتماعي و نيز عوامل اقتصادي مطرح ميشوند که مطلوب بودن
اين عوامل ميتواند زمینهساز تنوعبخشی اقتصاد ،افزايش درآمد،
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ارتقاء توانايي ،عزت نفس ،ظرفيت تحمل ،انعطافپذيري جوامع
گردد و درنهایت تابآوري اجتماعات انساني را تقويت و توسعه
دهد ).(Sadeghloo & Sojasi, 2015, 38
ايران باتوجهبه موقعيت جغرافيايي و قرار گرفتن بر کمربند
زلزله ،تنوع آب و هوايي و موقعيت مهم راهبردي ،در طي
دورههای مختلف ،شاهد حوادث و بالياي طبيعي و غيرطبيعي
بسياري بوده است ) .(Babakhani et al, 2013, 6ازجمله اين
باليا ،خشکسالي است که در سالهای اخير در کشور موجب
بروز اثرات و پيامدهاي مختلفي در ابعاد اجتماعي ،اقتصادي و
محيطي گرديده است .بنابراين شيوههاي مديريتي براي کاهش
اثرات و پيامدهاي آن و در مقابل بهبود و ارتقاء تابآوري بهعنوان
رويکردي مناسب براي مديريت خشکسالي بشمار ميآيد .ازجمله
استانهای کشور که عملکرد اقتصادي مؤثری در کشاورزي
دارد استان پهناور فارس است که در سالهای اخير پيوسته در
معرض خشکسالي قرار گرفته است و فعالیتهای کشاورزي در
اين استان با چالش اساسي روبهرو گرديده است .در اين استان
دهستان رونيز ازجمله پهنههاي کشاورزي شهرستان استهبان
(استان فارس) قلمداد ميشود که نقش قابلمالحظهای در
توليدات زراعي و باغي استان و نيز شهرستان دارد ،اما متأسفانه
در سالهای اخير بحران به دليل کاهش چشمگير نزوالت جوي
خشکسالي فعالیتهای کشاورزي را در اين منطقه با چالش
اساسي مواجه ساخته است .بهطوریکه ميزان بارندگي که در
سال1382برابر با  614میلیمتر گزارش شده با روند کاهشي در
سال  1392به  208میلیمتر کاهش يافته است .اين روند سواي
اينکه پايين رفتن سطح آبهای زيرزميني به دنبال داشته سبب
گرديده تمامي چشمهها و قناتهای محدوده خشک و تعداد
قابلمالحظهای از چاهها متروکه و بهتبع مساحت قابلمالحظهای
از اراضي زراعي بالاستفاده و بسياري از باغات خشک شوند .در
همين رابطه ميبايد به اثراتي مانند کمبود درآمد ،بيکاري و...
که بهواسطه خشکسالي براي جوامع روستايي منطقه که بخش
عمده آنها کشاورزان هستند ،توجه داشت .لذا دراینبین ميزان
تابآوري کشاورزان و البته عوامل مؤثر بر آن مطرح است که با
سنجش و شناسايي آنها ميتوان گام مؤثری در راستاي مديريت
اين بحران در راستاي توسعه کشاورزي ،وضعيت کشاورزان و
کاستن از عواقب نامطلوب اين بحران برداشت .بر همين اساس
در پژوهش حاضر تالش ميشود تا ضمن سنجش تابآوري
کشاورزان در برابر خشکسالي دو فرضیه زیر ارزیابی شود:
فرضيه اول :بين ميزان تابآوري کشاورزان در برابر خشکسالي
با وضعيت اقتصادي و سرمايه اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد.
فرضيه دوم :در ميزان تابآوري کشاورزان در برابر خشکسالي
وضعيت اقتصادي بيش از سرمايه اجتماعي نقش و تأثیر دارد.
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مروري بر ادبيات موضوع
خشکسالي اثرات خطرناکي در فرآيند توسعه برجاي
ميگذارد ،اثرات خشکسالي بهطور عادي به دو نوع مستقيم
و غيرمستقيم تقسيم ميشـوند .کـاهش سـطح زيـر کشت و
توليد محصوالت زراعی ،کاهش حاصلخيزي مراتع و جنگلها،
افزايش آتشسوزیها ،کاهش سطح آب از اثرات مستقيم اين
پديـده هستند .از سـوي ديگـر کاهش توليد و سطح زيرکشت
محصوالت زراعي ميتواند منجر به کاهش درآمد کشاورزان و
شاغلين اين بخـش ،افـزايش قيمـت غذا ،رشد بيکاري ،کاهش
درآمدهاي مالياتي ناشي از کاهش مخارج مصرفي ،افزايش
جرائم و اعالم دعوي و مـشکالت حقـوقي درزمينه تأخير در
بازپرداخت وامهای بانکي گردد که اين موارد نيز نمونههايي
از اثرات غیرمستقیم خشکسالي محسوب مـيگردنـد که به
نحوي پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي خشکسالي نيز محسوب
ميشوند ) .(Mokhtari & Saleh, 2007لذا ضرورت دارد با تدوين
استراتژیهای مؤثر در فرآيند مديريت خشکسالي گام اساسي
برداشته شود .از ديدگاه نظري در راستاي تدوين استراتژيهاي
خشکسالي ميبايد مواردي مانند الف) مطلوبيت قوانين موجود و
ساختارهاي سازماني در مديريت ريسک؛ ب) راهاندازي يک طرح
خشکسالي جامع در يک سيستم مديريت اطالعات ،نظارت و
ارزيابي بهمنظور به حداقل رساندن تأثیر خشکسالي؛ ج) بهبود
و پیادهسازی سیستمهای هشداردهنده؛ و هـ) اولويت ايجاد و
اجراي برنامههای کاهش خطر موردتوجه قرار گيرد (Backeberg
) .& Viljoen, 2003, 2همچنين اين اعتقاد وجود دارد که مديريت
خطر خشکسالي بايد در پنج سطح مديريتي بررسي شود:
مديريت بههمپیوسته منابع آب ،ظرفیتسازی نهادي ،حمايت
هدفمند و برنامهریزی سیستماتیک ،توسعه پايدار کشاورزي و
سيستم امرارمعاش ) .(Hosseini et al, 2009, 196در بحث مديريت
خشکسالي آنچه در سالهای اخير موردتوجه قرار گرفته است
موضوع تابآوري در برابر خشکسالي است (Keil et al, 2008,
;291; falkenmark & Rockstrom, 2008; Rockstrom et al, 2009

).Mitchell et al, 2000, 142

تابآوري از لغت التين  resilioبه معناي "بهطور ناگهانی
عقبنشینی کردن" ) (to Jump Backاستخراج شده است،
اگرچه هنوز در اينکه اين کلمه ابتدا در چه رشتهاي استفاده
شده است اختالفنظر وجود دارد .برخي اعتقاد به بومشناسی
) ،(Batabyal, 1998, 432برخي ديگر بر فيزيک نظر دارند .درزمينه
بومشناسی ،اين کلمه در پي انتشار اثر اصلي هالوئينگ به نام
تابآوري و پايداري سیستمهای اکولوژيکي در سال 1973
رواج پيدا کرد ) .(Blaikie et al, 2014, 541مطالعات نشان ميدهد
که مطالعه تابآوري از شیوههای روانشناسي و روانپزشکی
سالهای دهه  1940استنتاج شد ،که قسمت عمده آن توسط

«سعيدرضا اكبريان رونيزي و همکاران .تحلیل تابآوري کشاورزان در برابر خشکسالي با تأکيد بر عوامل اقتصادي و سرمايه اجتماعي در نواحي روستايي»
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نورمن گرامزي ،امي ورنر و راث اسميت 1توسعه يافت (Zhou et al,

) 2010, 22و ترويج اين مفهوم بهعنوان رويکرد ،به ماهيت مراحل
مديريت بحران برمیگردد ).(Rafieian et al, 2011, 21

تابآوري يک جامعه زماني رخ ميدهد که منابع کافي براي
خنثي کردن سريع اثرات مخرب بحران وجود داشته باشد،
بهعبارتیدیگر تابآوري زماني شکل ميگيرد که منابع بسيار
قوي ،اضافي يا مازاد بر احتياج وجود داشته باشند که سريعاً در
مقابل تأثيرات عمل کرده يا عمل متقابل نشان دهند (Ride, 2011,
) .4در همين رابطه محققان چهار عامل مهم را در ايجاد تابآوري
در سیستمهای اجتماعي ـ اکولوژيکي و مقابله با مخاطرات طبيعي
حائز اهميت ميداند :الف) يادگيري نحوه زندگي با تغيير و ترديد؛
ب) پرورش متنوع محصوالت؛ ج) ترکيب انواع مختلف دانش
براي يادگيري و کسب دانش؛ د) ايجاد فرصت براي ساماندهي
).(Muller, 2007
رويکردهاي مفهومي تابآوري را ميتوان به سه رويکرد اصلي:
تابآوري بهعنوان پايداري ،بهعنوان بازيابي و تابآوري بهعنوان
دگرگوني و خالقيت تقسيم کرد (جنبه مشترک در همه آنها
توانائي ايستادگي ،مقاومت و واکنش مثبت به فشار يا تغيير است).
ديدگاههاي پايداري و بازيابي تابآوري يک جامعه (فرد يا سيستم
اکولوژيکي) را بهصورت مشخصه ذاتي که آن را قادر ميسازد (يا
نميسازد) که با يک عامل فشار انطباق پيدا کند در نظر ميگيرند.
اين دیدگاهها بر اين تأکید دارند که يک جامعه بهعنوان يک کل يا
تابآور است يا تابآور نيست .اما در رویکرد سوم يعني تابآوري
بهعنوان دگرگوني است که تفاوت بين تابآوري اجتماعي و
اکولوژيکي روشن ميشود .تابآوري اجتماعي ظرفيت قوي افراد
براي يادگيري از تجارب و شرکت آگاهانه در يادگيري در تعامل
با محيط اجتماعي و فيزيکي را در نظر ميگيرد .بنابراين ،اين
ديدگاه به نقش افراد در شکل دادن به "خط سير تغيير" اهميت
خاصي ميدهد ) .(Rezaei & Rafieian, 2010, 64در اين حوزه ،از
موضوعات قابلتوجه ارتقاء ميزان تابآوري است که در اين راستا
تبيين رابطه تابآوري در برابر سوانح طبيعي با شناسايي عوامل
مؤثر بر آن مطرح ميشود.
تبيين رابطه تابآوري در برابر سوانح طبيعي درواقع نحوه
تأثيرگذاري ظرفیتهای اجتماعي ،اقتصادي ،نهادي ،سياسي و
اجرايي جوامع در افزايش تابآوري اجتماع است .همچنين بايد
توجه داشت که تبيين رابطه تابآوري در برابر سوانح طبيعي و
کاهش اثرات آن ،با توجه به نتايجي که در بر خواهد داشت و
تأکيدي که اين تحليل بر بعد تابآوري دارد از اهميت بااليي
برخوردار است .درواقع هدف از اين رويکرد ،کاهش آسيبپذيري
جوامع و تقويت تواناییهای مردم براي مقابله با خطرات ناشي از
وقوع سوانح طبيعي است .تابآوري به مسائل مرتبط با جوامع،

سیستمهایی که اين جوامع را حمايت مينمايند و عملکردهاي
مختلف آن در محیطهای فيزيکي ،اقتصادي و طبيعي ميپردازد
) .(Rezaei, 2013, 28تابآوري به دلیل پويا بودن واکنش جامعه در
برابر مخاطرات ،نوعي آيندهنگري است و به گسترش گزينشهاي
سياستي براي رويارويي با عدم قطعيت و تغيير هم کمک ميکند
).(Rafieian et al,2011,21
در يک جمعبندی بر اساس آنچه مطرح شد ميتوان اذعان
داشت ،خشکسالي ازجمله مهمترین بالياي طبيعي است که با
توجه به اثرات و پيامدهاي زيانباری که دارد ميبايد در مديريت
آن گامهایی اساسي برداشته شود .در همين رابطه مقوله ارتقاء
تابآوري کشاورزان مطرح ميشود که از مهمترین آسيبديدگان
اين بالي طبيعي هستند ،لذا بهمنظور دستيابي به مديريت پايدار
خشکسالي ميبايد در راستاي سنجش ميزان تابآوري کشاورزان
و نيز شناسايي عوامل مؤثر در ميزان تابآوري آنها اقدام شود .با
توجه به مطالعات انجامشده در جهان و ايران (صادقلو و سجاسي،
2015؛ رمضان زاده لسبوئي و همکاران2013 ،؛ بدري و
همکاران2013 ،؛ افتخاري و همکاران2014 ،؛ حکيمي و
همکاران2017 ،؛ کاتر 2و همکاران2008 ،؛ پتزولد 3و همکاران،
2015؛ سانیال و ریتری )2016 ،4عوامل مختلفي (اقتصادي،
اجتماعي ،نهادي و  )...بر ميزان تابآوري تأثیر گذارند ،در اين
پژوهش با توجه به سؤاالت مطرحشده به بررسي تأثیر عوامل
اقتصادي و سرمايه اجتماعي بر ميزان تابآوري کشاورزان در برابر
خشکسالي پرداخته شده است (تصویر شماره .)1

روششناسی تحقيق
روششناسي پژوهش حاضر از نوع توصيفي  -تحليلي و به
لحاظ هدف کاربردي است .اطالعات موردنیاز به دو شيوه اسنادي
و ميداني (پرسشنامه) تهيه شده است .جامعه آماري تحقيق
شامل  832نفر کشاورز ساکن در روستاهاي دهستان است
که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  230نفر بهعنوان نمونه
آماري انتخاب شدند .برای تحلیل دادهها با توجه به نوع فرضيات
و ماهيت دادهها از آزمونهاي  Tتک نمونهای ،ضريب همبستگي
پيرسون استفاده شده است.
در فرآيند پژوهش تابآوري در برابر خشکسالي بهعنوان متغير
وابسته تحقيق و نيز بعد اقتصادي و سرمايه اجتماعي بهعنوان
متغير مستقل در نظر گرفته شده است :الف) تابآوري :مؤلفههای
مرتبط با تابآوري بهعنوان متغير وابسته تحقيق با استفاده از 5
نماگر (جدول شماره  )1موردسنجش قرار گرفته است؛ ب) بعد
اقتصادي :بر اساس مطالعه مباني نظري و ميزان اهميتي که بعد
اقتصادي در فرآيند تابآوري جوامع دارد متغيرهاي اقتصادي

1. Norman Garmezy, EmmyWerner and Ruth Smith
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در قالب سه مؤلفه اصلي مسکن ،اشتغال و درآمد؛ و ج) سرمايه
اجتماعي با استفاده از متغيرهايي مانند همبستگي ،اعتماد
اجتماعي ،مشارکت ،چشمپوشی از منافع ،شبکهها و صندوقهاي
محلي مورداستفاده قرار گرفته است (Ramezanzadeh Lasbooi et
) Cutter et al,2008؛ Eftekhari et al,2014؛ .al,2013براي سنجش
روايي نماگرها از ديدگاه  6نفر از متخصصان حوزه تابآوري
و براي پايايي از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شده است که
برابر با ( )0/853محاسبه شده و بيانگر مطلوبيت پايايي سؤاالت
پرسشنامه است.
دهستان رونیز با مرکزيت شهر رونيز بر اساس آخرين
تقسيمات کشوري داراي يک نقطه شهري و  7نقطه روستايي
است .محدوده مطالعاتي داراي  5826هکتار اراضي زراعي و
 2772هکتار باغ است .محصوالت عمده زراعي دهستان شامل
گندم ،جو ،ذرت ،گوجهفرنگی ،هندوانه ،و محصوالت عمده باغي
شامل انجير ،بادام ،زيتون ،پسته و انار است .بررسيها نشان از آن
دارد که تمامي اراضي زراعي محدوده از نوع کشت آبي هستند.
در اين خصوص نکته قابلتأمل اين است که به علت خشکسالي
حتي باغات که قب ً
ال بهصورت ديم بودند امروزه آبياري ميشوند
که اين خود هزينه هنگفتي براي باغداران در پي دارد .همچنين
آمار نشان ميدهد که در دهستان تعداد  38حلقه چاه متأثر از
خشکسالي کام ً
ال خشک گرديده است.

یافتهها
نتايج مستخرج از مطالعات نشان ميدهد که تمامي پاسخگويان
در اين مطالعه را مردان تشکيل داده که  87/3درصد متأهل و
 13/7درصد را هم افراد مجرد تشکيل ميدهند .ازلحاظ وضعيت

تحصيالت بيشتر پاسخگويان ( 46درصد) داراي تحصيالت
متوسطه و بيشتر هستند.
سطح تابآوري بهعنوان مهمترين هدف پژوهش با استفاده از
مجموعهاي از متغيرها موردسنجش قرار گرفته است که بر اساس
نتايج مستخرج از پرسشنامه ميتوان اذعان داشت در زمان وقوع
بالي خشکسالي ،ميزان آمادگي جامعه نمونه در سطح پاييني
ارزيابي شده است (ميانگين=  )2/5و نيز در خصوص «در صورت
وقوع خشکسالي و از بين رفتن محصوالت کشاورزي و برخورداري
از توان اقتصادي براي بازگشت به حالت اوليه »« ،شرايط روحي و
رواني در زمان خشکسالي»« ،تمايل کمک به ديگران» و «يافتن
شغل جديد در اثر از بين رفتن محصوالت کشاورزي و تضعيف
فعالیتهای کشاورزي» نتايج نشان از آن دارد که در برخي از
موارد میانگینهای محاسبهشده بيانگر وضعيت مطلوب تابآوري
است .براي مثال در ارتباط با شرايط روحي و رواني در زمان
وقوع خشکسالي ميانگين محاسبهشده برابر با  2/9است که
بيانگر وضعيت نسبتاً مطلوب است و در مقابل در ارتباط با ميزان
آمادگي براي مقابله با خشکساليهاي شديد در سطح متوسطي
قرار دارد .اما براي درک کلي وضعيت تابآوري در برابر بالياي
طبيعي در منطقه موردمطالعه بر اساس ماهيت دادهها از آزمون
 T-testاستفاده شده است .باتوجهبه اینکه مؤلفه تابآوري با 4
گويه موردسنجش قرار گرفته است .حداکثر امتياز براي مؤلفه 20
و حداقل امتياز عدد  4است و نيز ميانه نظري عدد  12/5برآورد
شده است .ميانگين محاسبهشده براي وضعيت تابآوري برابر با
 13/5است که در مقايسه با ميانه نظري ( )12/5ميزان بيشتري را
نشان ميدهد و نيز سطح معناداري محاسبهشده ( )0/001حاکي
از توافق معنادار بين نگرشهای ذهني کشاورزان در برابر بالي
خشکسالي است (جدول شماره .)1

تصویر  .1مدل مفهومي تحقیق .منبع :نگارندگان( 1396 ،برگرفته از مباني نظري و تحقيقات پيشين)
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جدول  .1سنجش وضعيت تابآوري در برابر خشکسالي.
نماگر

خيلي کم

کم

زياد

خيلي زياد

ميانگين

ميزان آمادگي در برابر خشکسالي

20

16/9

49/2

13/8

2/5

ميزان توان اقتصادي براي بازگشت به شرايط اوليه و مطلوب زندگي

13/9

36/9

26/2

23/1

2/7

وضعيت روحي و رواني براي کنار آمدن با خشکسالي

13/8

16/9

35/4

33/9

2/9

تمايل کمک به ديگران

12/3

27/7

44/6

15/4

2/6

توانايي يافتن شغل جديد با وقوع خشکسالي

12/3

26/2

44/6

ميزان تابآوري در برابر خشکسالي

ميانگين
کل

ارزش تي

انحراف
معيار

خطاي
استاندارد

سطح
معناداري

13/5

12/5

2/756

0/342

0/001

2/6
16/9
فاصله اطمينان در سطح 95
درصد
بيشترين
کمترين
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای تحقیق1396 ،

بررسي وضعيت اقتصادي نمونه آماري موردمطالعه با سه
مؤلفه کالن وضعيت درآمدي ،اشتغال و مسکن موردبررسی
قرار گرفته است .در ارتباط با مؤلفه مسکن مالحظه میگردد
که ميانگين نماگر رضايتمندي از استحکام مسکن برابر  2و
براي نماگرهاي آگاهي از کميت و کيفيت مسکن و ميزان
رضايتمندي  2/2محاسبه شده است .در مؤلفه وضعيت اشتغال
نماگرهاي رضايتمندي از آينده شغلي و ميزان وابستگي به يک
شغل به ترتيب داراي بيشترين و کمترين مقدار ميانگين هستند.
در ارتباط با متغير درآمد ،بررسي نماگرهاي برابري درآمدي،
رضايتمندي از درآمد شخصي و وضعيت درآمد خانوار در اثر
وقوع بالياي طبيعي بيانگر آن است که ميزان رضايتمندي از
وضعيت درآمدي بهخصوص در سالهای خشکسالي بسيار پايين
( )1/7و نيز رضايتمندي از درآمد خانوار هم در سطح متوسطي
برآورد شده است .درمجموع اگر فرضيه  H1تحقيق برابر با
وضعيت مطلوب اقتصادي در منطقه موردمطالعه باشد .ميتوان
اذعان نمود که بر اساس ميانگين کل محاسبهشده ( )20/1در
مقايسه با ميانه نظري دادهها ( )22/5کمتر است و نيز سطح
معناداري محاسبهشده ( )0/001بيانگر توافق ذهني معنادار در
بين نگرشهای ذهني کشاورزان در منطقه موردمطالعه است و
حکايت از آن دارد که وضعيت اقتصادي در تابآوري در بين
کشاورزان پايينتر از حد متوسط قرار دارد (جدول شماره .)2
تحليل وضعيت سرمايه اجتماعي در منطقه موردمطالعه نشان
ميدهد که احساس تعلق به جامعه (ميانگين= )2/9در سطح نسبتاً
قابل قبولي قرار دارد .اين نماگر مقدمه بسياري از مواردي است
که امروزه از آن بهعنوان سرمايه اجتماعي ياد ميکنند .تعامل،
همبستگي ،شبکهها و نهادهاي غیردولتی ،مسئولیتپذیری و
کمک به ديگران بهخصوص در هنگام وقوع باليا از مهمترین
پارامترهاي سرمايه اجتماعي است .يافتهها نشان ميدهد که

12/8

14/2

عمده معيارهاي سرمايه اجتماعي در منطقه موردمطالعه در
وضعيت نامطلوبي قرار دارد .بهطوریکه نماگر اثربخشي نهادهاي
غيردولتي از ديدگاه کشاورزان موردمطالعه با ميانگين ( )1/1در
وضعيت نامناسبي قرار دارد و نيز در مورد ميزان تمايل به عضويت
شورا و دهيار يعني پذيرش مسئوليت اجتماعي هم شرايط به
همين صورت است ( .)1/7نتايج ديگر بيانگر آن است که
همبستگي بين ساکنان ميانگيني برابر  2/2دارد .مهمترين ويژگي
مطلوب جامعه نمونه (کشاورزان) ،چشمپوشی از منافع شخصي
براي رعايت مصالح جامعه با ميانگين برابر  2/8است ،درمجموع بر
اساس نتايج (ميانگين مشاهدهشده در تناظر با ميانگين قابلانتظار
و سطح معناداری) مالحظه ميگردد که وضعيت سرمايه اجتماعي
پايينتر از سطح متوسط قرار دارد (جدول شماره .)3
در تناظر با سؤاالت پژوهش دو فرضيه بيان گرديد که به آزمون
هر يک از آنها پرداخته خواهد شد:
فرضيه اول :بين ميزان تابآوري کشاورزان در برابر خشکسالي
با وضعيت اقتصادي و سرمايه اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد.
الف) آزمون رابطه بين تابآوري با وضعيت اقتصادي :براي
درک رابطه بين دو مؤلفه وضعيت اقتصادي و ميزان تابآوري
در برابر خشکسالي از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده
شده است دليل استفاده از اين آزمون هدف پژوهش و ماهيت
دادهها است .بر اساس نتايج اين آزمون ميزان همبستگي بين دو
متغير  0/239و سطح معناداري در ناحيه آلفا برابر با  0/001است،
ازآنجاکه خطاي محاسبهشده کمتر از  0/05است ،ميتوان وجود
رابطه بين دو متغير در سطح  99درصد اطمينان را اثبات کرد.
بنابراين ميتوان اذعان داشت هر چه وضعيت اقتصادي کشاورزان
بهبود يابد ميزان تابآوري کشاورزان در برابر بالياي طبيعي با
تأکید بر خشکسالي هم افزايش مييابد( .جدول شماره .)4

«سعيدرضا اكبريان رونيزي و همکاران .تحلیل تابآوري کشاورزان در برابر خشکسالي با تأکيد بر عوامل اقتصادي و سرمايه اجتماعي در نواحي روستايي»

237

تابستان  . 1398دوره  .10شماره 2

فصلنامهپژوهشهایروستایی

جدول  .2نماگرهاي عوامل اقتصادي مؤثر بر تابآوري در برابر خشکسالي.
نماگر

ميزان رضايتمندي از استحکام مسکن

خيلي کم

36/9

کم

38/5

9/2

ميزان آگاهي از کميت و کيفيت مسکن

21/5

43/1

23/1

12/3

ميزان رضايتمندي از کارکرد مسکن

30/8

33/8

16/9

18/5

2/2

ميزان رضايتمندي از آينده شغلي
بروز مشکل و اختالل در فعاليت شغلي در صورت
وقوع خشکسالي  
ميزان وابستگي به يک شغل و نوع محصول
کشاورزي
وضعيت برابري درآمدي بين اقشار مختلف روستا

18/5

26/2

35/5

20

2/6

1/01

29/2

43/1

10/8

16/9

2/1

1/03

36/9

29/2

24/6

9/2

2

0/99

10/8

26/2

29/2

33/8

2/8

1/01

ميزان رضايت از درآمد شخصي خود

10/8

40

33/8

15/4

2/5

0/88

ميزان رضايت درآمد خانوار

49/2

30/8

13/8

6/2

1/7

0/91

ميانگين کل

ارزش
تي

انحراف
معيار

خطاي
استاندارد

سطح
معناداري

فاصله اطمينان در
سطح  95درصد

20/1

22/5

3/23

0/401

0/001

21/2

مسکن

اشتغال

درآمد

عوامل اقتصادي مؤثر بر تابآوري در برابر خشکسالي

زياد

خيلي زياد

ميانگين

انحراف معيار

2/2

0/94
1/08

2

15/4

1/04

19/6
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منبع :یافتههای تحقیق1396 ،
جدول  .3نماگرهاي سرمايه اجتماعي مؤثر بر تابآوري در برابر خشکسالي.
نماگر

خيلي زياد

زياد

کم

خيلي کم

ميانگين

احساس تعلق به روستا

38/5

35/4

16/9

9/2

2/9

همبستگي بين مردم در هنگام وقوع خشکسالي

23/1

44/6

16/9

15/4

2/2

20

30/8

29/2

20

2/1

21/5

24/6

27/7

26/2

1/5

24/6

36/9

24/6

13/8

2/2

اثربخشي نهاد غيردولتي

10/8

26/2

23/1

40

1/1

ميزان تمايل به عنوان عضو شورا و يا دهيار

30/8

13/8

44/6

10/8

1/7

چشمپوشي از منافع شخصي براي رعايت مصالح جامعه

27/7

13/8

32/3

2/8

کمک به ديگران در صورت وقوع خشکسالي و از بين
رفتن محصوالت کشاورزي
مشارکت ميان جوامع ،بخش خصوصي و مقامات محلي
براي کاهش خطرپذيري
تأثير مذهب در پذيرش مخاطره خشکسالي

سرمايه اجتماعي مؤثر بر تابآوري در برابر خشکسالي

ميانگين کل

ارزش تي

19/5

24

انحراف
معيار
4/551

26/2

خطاي
استاندارد
0/308

سطح معناداري
0/001

فاصله اطمينان در سطح
 95درصد
18/95

20/16
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منبع :یافتههای تحقیق1396 ،
جدول  .4تحليل رابطه بين عوامل اقتصادي و تابآوري در برابر خشکسالي.
شرح

متغير

وضعيت اقتصادي

ميزان تابآوري در برابر بالياي طبيعي با تأکيد بر خشکسالي

ميزان همبستگي

)**(239.

سطح معناداري

0/001
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

منبع :یافتههای تحقیق1396 ،
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نتايج همبستگي پيرسون براي درک رابطه بين زیرمجموعههای
مؤلفههای اقتصاد و ميزان تابآوري در برابر خشکسالي بيانگر آن
است که بين ميزان تابآوري و وضعيت مسکن رابطه معناداري
وجود ندارد(همبستگي برابر  .)0/830اما بين وضعيت شغلي و
ميزان تابآوري در برابر بالياي طبيعي ميزان همبستگي برابر با
 0/258و سطح معناداري برابر با  0/001است .بنابراين بين دو
متغير رابطه معنادار و مستقيم در سطح  99درصد اطمينان وجود
دارد .همچنين بين متغير وضعيت درآمد و پسانداز با ميزان
تابآوری در برابر بالياي طبيعي هم با توجه به سطح معناداري
(برابر  )0/026رابطه معنادار مستقيم آماري وجود دارد .بنابراين
ميتوان اذعان داشت که در منطقه موردمطالعه بين دو مؤلفه
اقتصادي يعني وضعيت شغلي و وضعيت درآمد و پسانداز با
ميزان تابآوري در برابر خشکسالي رابطه معنادار آماري وجود
دارد (جدول شماره .)5
ب) آزمون رابطه بين تابآوري و سرمايه اجتماعي :در اين
خصوص محاسبات انجامشده بيانگر آن است که بين دو متغير
رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد ،بهطوریکه ميزان

همبستگي محاسبهشده بين دو متغير سرمايه اجتماعي و ميزان
تابآوري در برابر بالياي طبيعي با تأکید بر خشکسالي برابر
با  0/322است .ازآنجاکه سطح معناداري محاسبهشده برابر با
0/002است ميتواند اذعان داشت که رابطه بين دو متغير معنادار
و مستقيم است ،و به هر ميزان که سرمايه اجتماعي در بين
جوامع بهبود يابد ميزان تابآوري در برابر بالياي طبيعي با تأکید
بر خشکسالي افزايش پيدا ميکند (جدول شماره .)6
فرضيه دوم :در ميزان تابآوري کشاورزان در برابر خشکسالي
وضعيت اقتصادي بيش از سرمايه اجتماعي نقش و تأثیر دارد.
بر اساس نتايج مستخرج از پرسشنامه و تحليل رگرسيوني
ميتوان اذعان داشت که از بين دو عامل اقتصادي و عامل
سرمايه اجتماعي ،بعد اقتصادي با توجه به نتايج محاسبهشده
( )0/328تأثیر بيشتري در ميزان تابآوري در برابر خشکسالي
دارد (تصویر شماره  .)2لذا اين فرض که در ميزان تابآوري در
برابر خشکسالي ،وضعيت اقتصادي بيش از سرمايه اجتماعي نقش
دارد ،اثبات ميشود.

جدول  .5تحليل رابطه بين وضعيت مسکن ،شغل و درآمد و پسانداز با ميزان تابآوري در برابر خشکسالي.
وضعيت مسکن

وضعيت شغلي

وضعيت درآمد و پسانداز

متغیر

شرح

ميزان تابآوري در برابر بالياي طبيعي با
تأکيد بر خشکسالي

ميزان همبستگي

0/015

0/001

0/026

سطح معناداري

0/830

)**(0/258

)*(0/151

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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منبع :یافتههای تحقیق1396 ،
جدول  .6تحليل رابطه بين سرمايه اجتماعي و تابآوري در برابر خشکسالي.
شرح

متغير

سرمايه اجتماعي

ميزان تابآوري در برابر بالياي طبيعي با تأکيد بر خشکسالي

ميزان همبستگي

)**(0/322

سطح معناداري

0/002
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

منبع :یافتههای تحقیق1396 ،
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بحث و نتيجهگيري
بر اساس موقعيتهاي خاص اقليمي که در کشور دارد در
سالهای اخير خشکسالي بهعنوان يک پديده طبيعي در مناطق
مختلف ايران چالشهای فراواني را به وجود آورده است .از
مهمترين چالشهاي آن ميتوان کاهش راندمان محصوالت،
کاهش درآمد و در صورت تکرار مهاجرت روستا  -شهري را
نام برد .مقابله با خشکسالي از جنبههاي مختلف داراي اهميت
است که بخشي از آن مرتبط با عملکرد مديران و بخشي
مرتبط با کشاورزان است .رويکرد تابآوري در راستاي تقويت
توانمنديهاي کشاورزان و نيز کاهش آسيبپذيري آنان موجب
ميشود که تابآوري سکونتگاههاي روستايي ارتقاء يابد .بر همين
اساس در اين پژوهش به تحليل وضعيت تابآوري کشاورزان
دهستان رونيز و نيز عوامل مؤثر بر ميزان تابآوري آنها اقدام
گرديد .نتايج نشان داد که وضعيت تابآوري کشاورزان محدوده
موردمطالعه باالتر از حد متوسط قرار دارد .در وضعيت تابآوري
کشاورزان در برابر خشکسالي عوامل مختلفي تأثیر دارند که اين
موضوع نيز در پژوهش حاضر موردبررسی قرار گرفت و نتايج نشان
از آن داشت که در بين بعد اقتصادي و سرمايه اجتماعي ،عوامل
اقتصادي نقش و تأثیر بيشتري در ميزان تابآوري کشاورزان
ايفا ميکند .که اين نتيجه پژوهش حاضر با مطالعات رمضانزاده
لسبوئي و همکاران ( )2013همخواني دارد البته بايد اضافه نمود
که سرمايه اجتماعي هم تا حدودي بر ميزان تابآوري کشاورزان
تأثیرگذار است .که اين يافته هم با مطالعات بدري و همکاران،
( ،)2013افتخاري و همکاران ( )2014همخواني دارد .در اين
زمينه مطالعات پتزولد و همکاران ( )2015نشان ميدهد که در
ارتباط با انطباقپذيري در برابر تغييرات اقليمي سرمايه اجتماعي
نقش زيادي دارد بهطوریکه هر جامعه که سرمایه اجتماعی
باالتري دارد از ميزان تابآوري باالتري در مقابله با بالياي طبيعي
برخوردار است و به همان ميزان آسيبپذيري کمتري دارد.

ميشود با تهيه و اجراي برنامههای راهبردي محلي در راستاي
تقويت و ارتقا شاخصهاي اقتصادي خصوصاً مؤلفههای سرمايه
اجتماعي (افزايش سطح دانش و آگاهي کشاورزان درزمينه عوامل
مؤثر بر افزايش ميزان تابآوري ،برنامهريزي در راستاي افزايش
مشارکت آنها ،ايجاد مؤسسات و نهادهاي محلي) در افزايش
تابآوري کشاورزي گامهای اساسي برداشته شود.
تشکر و قدرداني

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،مقاله حامي مالي نداشته است.

از ديگر نتايج پژوهش رابطه بين عوامل اقتصادي با ميزان
تابآوري کشاورزان در برابر خشکسالي بود ،در اين رابطه مشخص
گرديد در بين عوامل مختلف اقتصادي ،بين نماگر وضعيت مسکن
و ميزان تابآوري رابطه معناداري وجود ندارد ،اما بين دو نماگر
وضعيت شغلي و نيز وضعيت درآمد و ميزان پسانداز کشاورزان
با ميزان تابآوري رابطه معنادار مستقيم آماري وجود دارد.
همچنين نتايج نشان داد که در محدوده موردمطالعه هرچند
وضعيت اقتصادي در تابآوري کشاورزان باالتر از حد متوسط
و قابلقبول قرار دارد اما وضعيت سرمايه اجتماعي در تابآوري
پايينتر از حد متوسط قرار دارد .در اين خصوص نکته قابلتوجه،
پايين بودن سطح نماگرهاي ميزان سطح مشارکت ميان جوامع،
بخش خصوصي و مقامات محلي براي کاهش خطرپذیری،
اثربخشي نهادهاي غيردولتي و تمايل بهعنوان عضو شورا و يا
دهيار در روستا بود .درمجموع باتوجهبه نتايج پژوهش پيشنهاد
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