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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

1. Introduction

atural disasters are the recurrent phe-
nomena which are, in some cases, ac-
companied 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 man-
ners. 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 rela-
tion 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 perfor-
mance in agriculture, Fars has been exposed to drought 
frequently in recent years and has faced major challeng-
es 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 ar-
eas once under cultivation are now left unused. In this re-
gard, 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 affect-
ing 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 develop-
ment, 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-ana-
lytical, 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 re-
search 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 re-
silience 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 at-
titudes 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 meaning-
ful 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. 

4. Discussion

Various factors have effects on drought. The analysis 
of the factors showed that of economic factors (includ-
ing 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 re-
gard, 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 relation-
ship between economic factors and the degree of farmers' 
resilience in droughts. In this case, no significant relation-
ship was found among various economic factors, resi-
dence conditions and resilience degrees. However, em-
ployment 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 eco-
nomic 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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تاب آوري رويکردي مثبت به مقوله خشکسالي است که در سال هاي اخیر بیشتر به جای آسیب پذيري در مطالعات مديريت بالياي طبیعي 
مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر تحلیل وضعیت تاب آوري کشاورزان ساکن در دهستان رونیز )شهرستان استهبان( و 
شناسايي عوامل موثر بر میزان تاب آوري آنان است که در سال هاي اخیر در برابر اين مخاطره قرار گرفته اند. تحقیق حاضر از نوع هدف 
کاربردي و روش انجام آن توصیفي تحلیلي است. اطالعات و داده هاي مورد نیاز در اين پژوهش بر مبناي دو روش اسنادي و میداني 
)پرسشنامه( جمع آوري شده است. واحد تحلیل پژوهش، کشاورزان ساکن در محدوده مورد مطالعه هستند که با استفاده از روش کوکران 
تعداد 230 کشاورز به عنوان نمونه آماري انتخاب شده اند. همچنین داده هاي گردآوري شده با استفاده از آزمون هاي آماري T تک نمونه اي، 
روش رگرسیون و ضريب همبستگي تجزيه - تحلیل شده است. نتايج تحقیق نشان مي دهد که در فرآيند تاب آوري کشاورزان سرپرست 
خانوار از بین دو عامل کلیدي سرمايه اجتماعي و اقتصادي، عوامل اقتصادي تأثیر بیشتري در میزان تاب آوري در برابر خشکسالي دارد. 

همچنین نتايج نشان از آن دارد که سرمايه اجتماعي باالتر به تاب آوري قوي تر در برابر خشکسالي منجر مي شود.
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مقدمه

وقوع بالياي طبیعي، به عنوان پديده اي تکرارپذير است که در 
برخي از موارد با آسیب هاي شديد مادي ـ معنوي همراه است. 
به همین دلیل انديشمندان، متخصصان دانشگاهي و برنامه ريزان 
تالش مي کنند با مبنا قرار دادن رويکردها و الگوهاي مختلف، 
با تدوين برنامه ريزي هاي مناسبي در راستاي کاهش خسارات 
بالياي طبیعي گام بردارند. يکي از اين نوع رويکردها، بررسي 
 (Leitch et al, 2014, تاب آوري جامعه در برابر بالياي طبیعي است
 14; Tidball et al, 2010, 591; Joerin et al, 2012, 44; Lindanger,

(Marincioni et al, 2013, 52 ;387 ,2012. تاب آوري جامعه براي 

اجتناب از زيان هاي اقتصادي و اجتماعي مهم و منجر به بازيابي 
 .(Pham, 2012, 3) بالياي طبیعي مي شود وقوع  از  بعد  آسان تر 
تاب آوري محلي باتوجه به حوادث نیز بدين مفهوم است که جامعه 
محلي قادر به ايستادگي در برابر حوادث شديد طبیعي بدون 
صدمه ديدن از تلفات مخرب و خسارات، يا از دست دادن قدرت 

 .(Salehi et al, 2011, 101) تولید يا کیفیت زندگي باشد

الف( آسیب هاي  از طريق آسیب هايي شامل  بالياي طبیعي 
فیزيکي: شامل آسیب هاي وارده به کاربري هاي مسکوني، تجاري، 
مدارس، تجهیزات و تأسیسات؛ ب( آسیب هاي اقتصادي: شامل 
از بین رفتن اشتغال، به تعلیق درآمدن تجارت، هزينه های تعمیر 
و بازسازي؛ ج( آسیب هاي اجتماعي: شامل تأثیر بر افرادي که به 
کمک هاي دارويي و سرپناه نیاز دارند، باعث کاهش تاب آوري 
تحلیل  امروزه  رابطه،  (Sharifnia, 2012, 12). در همین  می شود 
و افزايش تاب آوري نسبت به سوانح طبیعي به حوزه اي مهم و 
گسترده تبديل شده است، به طوری که در حال حاضر از حرکت 
همزمان و متقابل توسعه پايدار و مديريت سوانح به سمت افزايش 
تاب آوري بحث مي شود. بر اين اساس تحلیل و افزايش تاب آوري 
در برابر سوانح طبیعي در مسیر نیل به آرمان توسعه پايدار از 

 .(Rezaei, 2013, 36) اهمیت ويژه اي برخوردار است

مختلفي  شرايط  و  عوامل  تاب آوري  وضعیت  خصوص  در 
سرمايه  همچون  عواملي  دراين بین  باشد.  تأثیرگذار  مي تواند 
اجتماعي و نیز عوامل اقتصادي مطرح مي شوند که مطلوب بودن 
اين عوامل مي تواند زمینه ساز تنوع بخشی اقتصاد، افزايش درآمد، 

1- دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي، دانشگاه شیراز، شیراز، ايران.
2- دانشیار گروه جهانگردي، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران.

تحلیل تاب آوري کشاورزان در برابر خشکسالي با تأکید بر عوامل اقتصادي و سرمايه اجتماعي در 
نواحي روستايي )موردمطالعه: دهستان رونیز، شهرستان استهبان(
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ارتقاء توانايي، عزت نفس، ظرفیت تحمل، انعطاف پذيري جوامع 
گردد و درنهايت تاب آوري اجتماعات انساني را تقويت و توسعه 

 .(Sadeghloo & Sojasi, 2015, 38) دهد

ايران باتوجه به موقعیت جغرافیايي و قرار گرفتن بر کمربند 
طي  در  راهبردي،  مهم  موقعیت  و  هوايي  و  آب  تنوع  زلزله، 
دوره های مختلف، شاهد حوادث و بالياي طبیعي و غیرطبیعي 
اين  ازجمله   .(Babakhani et al, 2013, 6) است  بوده  بسیاري 
باليا، خشکسالي است که در سال های اخیر در کشور موجب 
بروز اثرات و پیامدهاي مختلفي در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و 
محیطي گرديده است. بنابراين شیوه هاي مديريتي براي کاهش 
اثرات و پیامدهاي آن و در مقابل بهبود و ارتقاء تاب آوري به عنوان 
رويکردي مناسب براي مديريت خشکسالي بشمار مي آيد. ازجمله 
کشاورزي  در  مؤثری  اقتصادي  عملکرد  که  کشور  استان های 
دارد استان پهناور فارس است که در سال های اخیر پیوسته در 
معرض خشکسالي قرار گرفته است و فعالیت های کشاورزي در 
اين استان با چالش اساسي روبه رو گرديده است. در اين استان 
دهستان رونیز ازجمله پهنه هاي کشاورزي شهرستان استهبان 
در  قابل مالحظه ای  نقش  که  مي شود  قلمداد  فارس(  )استان 
تولیدات زراعي و باغي استان و نیز شهرستان دارد، اما متأسفانه 
در سال های اخیر بحران به دلیل کاهش چشمگیر نزوالت جوي 
چالش  با  منطقه  اين  در  را  کشاورزي  فعالیت های  خشکسالي 
اساسي مواجه ساخته است. به طوری که میزان بارندگي که در 
سال1382برابر با 614 میلی متر گزارش شده با روند کاهشي در 
سال 1392 به 208 میلی متر کاهش يافته است. اين روند سواي 
اينکه پايین رفتن سطح آب های زيرزمیني به دنبال داشته سبب 
گرديده تمامي چشمه ها و قنات های محدوده خشک و تعداد 
قابل مالحظه ای از چاه ها متروکه و به تبع مساحت قابل مالحظه ای 
از اراضي زراعي بالاستفاده و بسیاري از باغات خشک شوند. در 
همین رابطه مي بايد به اثراتي مانند کمبود درآمد، بیکاري و... 
که به واسطه خشکسالي براي جوامع روستايي منطقه که بخش 
عمده آن ها کشاورزان هستند، توجه داشت. لذا دراين بین میزان 
تاب آوري کشاورزان و البته عوامل مؤثر بر آن مطرح است که با 
سنجش و شناسايي آن ها مي توان گام مؤثری در راستاي مديريت 
اين بحران در راستاي توسعه کشاورزي، وضعیت کشاورزان و 
کاستن از عواقب نامطلوب اين بحران برداشت. بر همین اساس 
تاب آوري  سنجش  تا ضمن  مي شود  تالش  حاضر  پژوهش  در 

کشاورزان در برابر خشکسالي دو فرضیه زير ارزيابی شود: 

فرضیه اول: بین میزان تاب آوري کشاورزان در برابر خشکسالي 
با وضعیت اقتصادي و سرمايه اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد. 
فرضیه دوم: در میزان تاب آوري کشاورزان در برابر خشکسالي 

وضعیت اقتصادي بیش از سرمايه اجتماعي نقش و تأثیر دارد.

مروري بر ادبیات موضوع

برجاي  توسعه  فرآيند  در  خطرناکي  اثرات  خشکسالي 
مستقیم  نوع  دو  به  عادي  به طور  خشکسالي  اثرات  مي گذارد، 
و غیرمستقیم تقسیم مي شـوند. کـاهش سـطح زيـر کشت و 
تولید محصوالت زراعی، کاهش حاصلخیزي مراتع و جنگل ها، 
افزايش آتش سوزی ها، کاهش سطح آب از اثرات مستقیم اين 
پديـده هستند. از سـوي ديگـر کاهش تولید و سطح زيرکشت 
محصوالت زراعي مي تواند منجر به کاهش درآمد کشاورزان و 
شاغلین اين بخـش، افـزايش قیمـت غذا، رشد بیکاري، کاهش 
افزايش  مصرفي،  مخارج  کاهش  از  ناشي  مالیاتي  درآمدهاي 
جرائم و اعالم دعوي و مـشکالت حقـوقي درزمینه تأخیر در 
نمونه هايي  نیز  موارد  اين  که  گردد  بانکي  وام های  بازپرداخت 
به  که  مـي گردنـد  محسوب  خشکسالي  غیرمستقیم  اثرات  از 
نحوي پیامدهاي اقتصادي و اجتماعي خشکسالي نیز محسوب 
مي شوند (Mokhtari & Saleh, 2007). لذا ضرورت دارد با تدوين 
استراتژی های مؤثر در فرآيند مديريت خشکسالي گام اساسي 
برداشته شود. از ديدگاه نظري در راستاي تدوين استراتژي هاي 
خشکسالي مي بايد مواردي مانند الف( مطلوبیت قوانین موجود و 
ساختارهاي سازماني در مديريت ريسک؛ ب( راه اندازي يک طرح 
خشکسالي جامع در يک سیستم مديريت اطالعات، نظارت و 
ارزيابي به منظور به حداقل رساندن تأثیر خشکسالي؛ ج( بهبود 
و پیاده سازی سیستم های هشداردهنده؛ و هـ( اولويت ايجاد و 
 (Backeberg اجراي برنامه های کاهش خطر موردتوجه قرار گیرد
(Viljoen, 2003, 2 &. همچنین اين اعتقاد وجود دارد که مديريت 

شود:  بررسي  مديريتي  سطح  پنج  در  بايد  خشکسالي  خطر 
مديريت به هم پیوسته منابع آب، ظرفیت سازی نهادي، حمايت 
هدفمند و برنامه ريزی سیستماتیک، توسعه پايدار کشاورزي و 
سیستم امرارمعاش (Hosseini et al, 2009, 196). در بحث مديريت 
خشکسالي آنچه در سال های اخیر موردتوجه قرار گرفته است 
 (Keil et al, 2008, است  خشکسالي  برابر  در  تاب آوري  موضوع 
 291; falkenmark & Rockstrom, 2008; Rockstrom et al, 2009;

 .Mitchell et al, 2000, 142)

ناگهانی  "به طور  معناي  به   resilio التین  لغت  از  تاب آوري 
است،  شده  استخراج   (to Jump Back) "کردن عقب نشینی 
ابتدا در چه رشته اي استفاده  اينکه اين کلمه  اگرچه هنوز در 
شده است اختالف نظر وجود دارد. برخي اعتقاد به بوم شناسی 
(Batabyal, 1998, 432)، برخي ديگر بر فیزيک نظر دارند. درزمینه 

بوم شناسی، اين کلمه در پي انتشار اثر اصلي هالوئینگ به نام 
 1973 سال  در  اکولوژيکي  سیستم های  پايداري  و  تاب آوري 
رواج پیدا کرد (Blaikie et al, 2014, 541). مطالعات نشان مي دهد 
روان پزشکی  و  روان شناسي  شیوه های  از  تاب آوري  مطالعه  که 
سال های دهه 1940 استنتاج شد، که قسمت عمده آن توسط 

»سعیدرضا اکبريان رونیزي و همکاران. تحلیل تاب آوري کشاورزان در برابر خشکسالي با تأکید بر عوامل اقتصادي و سرمايه اجتماعي در نواحي روستايي«
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 (Zhou et al, نورمن گرامزي، امي ورنر و راث اسمیت1 توسعه يافت
(22 ,2010 و ترويج اين مفهوم به عنوان رويکرد، به ماهیت مراحل 

 .(Rafieian et al, 2011, 21) مديريت بحران برمی گردد

تاب آوري يک جامعه زماني رخ مي دهد که منابع کافي براي 
باشد،  داشته  وجود  بحران  مخرب  اثرات  سريع  کردن  خنثي 
به عبارتی ديگر تاب آوري زماني شکل مي گیرد که منابع بسیار 
قوي، اضافي يا مازاد بر احتیاج وجود داشته باشند که سريعاً در 
 (Ride, 2011, مقابل تأثیرات عمل کرده يا عمل متقابل نشان دهند
(4. در همین رابطه محققان چهار عامل مهم را در ايجاد تاب آوري 

در سیستم های اجتماعيـ  اکولوژيکي و مقابله با مخاطرات طبیعي 
حائز اهمیت مي داند: الف( يادگیري نحوه زندگي با تغییر و ترديد؛ 
انواع مختلف دانش  ب( پرورش متنوع محصوالت؛ ج( ترکیب 
براي يادگیري و کسب دانش؛ د( ايجاد فرصت براي ساماندهي 

.(Muller, 2007)

رويکردهاي مفهومي تاب آوري را مي توان به سه رويکرد اصلي: 
تاب آوري به عنوان پايداري، به عنوان بازيابي و تاب آوري به عنوان 
دگرگوني و خالقیت تقسیم کرد )جنبه مشترک در همه آن ها 
توانائي ايستادگي، مقاومت و واکنش مثبت به فشار يا تغییر است(. 
ديدگاه هاي پايداري و بازيابي تاب آوري يک جامعه )فرد يا سیستم 
اکولوژيکي( را به صورت مشخصه ذاتي که آن را قادر مي سازد )يا 
نمي سازد( که با يک عامل فشار انطباق پیدا کند در نظر مي گیرند. 
اين ديدگاه ها بر اين تأکید دارند که يک جامعه به عنوان يک کل يا 
تاب آور است يا تاب آور نیست. اما در رويکرد سوم يعني تاب آوري 
و  اجتماعي  تاب آوري  بین  تفاوت  که  است  دگرگوني  به عنوان 
اکولوژيکي روشن مي شود. تاب آوري اجتماعي ظرفیت قوي افراد 
براي يادگیري از تجارب و شرکت آگاهانه در يادگیري در تعامل 
با محیط اجتماعي و فیزيکي را در نظر مي گیرد. بنابراين، اين 
ديدگاه به نقش افراد در شکل دادن به "خط سیر تغییر" اهمیت 
خاصي مي دهد (Rezaei & Rafieian, 2010, 64). در اين حوزه، از 
موضوعات قابل توجه ارتقاء میزان تاب آوري است که در اين راستا 
تبیین رابطه تاب آوري در برابر سوانح طبیعي با شناسايي عوامل 

مؤثر بر آن مطرح مي شود. 

نحوه  درواقع  برابر سوانح طبیعي  در  تاب آوري  رابطه  تبیین 
تأثیرگذاري ظرفیت های اجتماعي، اقتصادي، نهادي، سیاسي و 
اجرايي جوامع در افزايش تاب آوري اجتماع است. همچنین بايد 
توجه داشت که تبیین رابطه تاب آوري در برابر سوانح طبیعي و 
کاهش اثرات آن، با توجه به نتايجي که در بر خواهد داشت و 
تأکیدي که اين تحلیل بر بعد تاب آوري دارد از اهمیت بااليي 
برخوردار است. درواقع هدف از اين رويکرد، کاهش آسیب پذيري 
جوامع و تقويت توانايی های مردم براي مقابله با خطرات ناشي از 
وقوع سوانح طبیعي است. تاب آوري به مسائل مرتبط با جوامع، 

1. Norman Garmezy, EmmyWerner and Ruth Smith

سیستم هايی که اين جوامع را حمايت مي نمايند و عملکردهاي 
مختلف آن در محیط های فیزيکي، اقتصادي و طبیعي مي پردازد 
(Rezaei, 2013, 28). تاب آوري به دلیل پويا بودن واکنش جامعه در 

برابر مخاطرات، نوعي آينده نگري است و به گسترش گزينش هاي 
سیاستي براي رويارويي با عدم قطعیت و تغییر هم کمک مي کند 

 .(Rafieian et al,2011,21)

در يک جمع بندی بر اساس آنچه مطرح شد مي توان اذعان 
داشت، خشکسالي ازجمله مهم ترين بالياي طبیعي است که با 
توجه به اثرات و پیامدهاي زيان باری که دارد مي بايد در مديريت 
آن گام هايی اساسي برداشته شود. در همین رابطه مقوله ارتقاء 
تاب آوري کشاورزان مطرح مي شود که از مهم ترين آسیب ديدگان 
اين بالي طبیعي هستند، لذا به منظور دستیابي به مديريت پايدار 
خشکسالي مي بايد در راستاي سنجش میزان تاب آوري کشاورزان 
و نیز شناسايي عوامل مؤثر در میزان تاب آوري آن ها اقدام شود. با 
توجه به مطالعات انجام شده در جهان و ايران )صادقلو و سجاسي، 
و  بدري  2013؛  همکاران،  و  لسبوئي  زاده  رمضان  2015؛ 
و  حکیمي  2014؛  همکاران،  و  افتخاري  2013؛  همکاران، 
همکاران، 2017؛ کاتر2 و همکاران، 2008؛ پتزولد3 و همکاران، 
2015؛ سانیال و ريتری4، 2016( عوامل مختلفي )اقتصادي، 
اجتماعي، نهادي و ...( بر میزان تاب آوري تأثیر گذارند، در اين 
پژوهش با توجه به سؤاالت مطرح شده به بررسي تأثیر عوامل 
اقتصادي و سرمايه اجتماعي بر میزان تاب آوري کشاورزان در برابر 

خشکسالي پرداخته شده است )تصوير شماره 1(. 

روش شناسی تحقیق

روش شناسي پژوهش حاضر از نوع توصیفي - تحلیلي و به 
لحاظ هدف کاربردي است. اطالعات موردنیاز به دو شیوه اسنادي 
تحقیق  آماري  است. جامعه  تهیه شده  )پرسشنامه(  میداني  و 
است  دهستان  روستاهاي  در  ساکن  کشاورز  نفر   832 شامل 
که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 230 نفر به عنوان نمونه 
آماري انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها با توجه به نوع فرضیات 
و ماهیت داده ها از آزمون هاي T تک نمونه ای، ضريب همبستگي 

پیرسون استفاده شده است.

در فرآيند پژوهش تاب آوري در برابر خشکسالي به عنوان متغیر 
وابسته تحقیق و نیز بعد اقتصادي و سرمايه اجتماعي به عنوان 
متغیر مستقل در نظر گرفته شده است: الف( تاب آوري: مؤلفه های 
مرتبط با تاب آوري به عنوان متغیر وابسته تحقیق با استفاده از 5 
نماگر )جدول شماره 1( موردسنجش قرار گرفته است؛ ب( بعد 
اقتصادي: بر اساس مطالعه مباني نظري و میزان اهمیتي که بعد 
اقتصادي در فرآيند تاب آوري جوامع دارد متغیرهاي اقتصادي 

2. Cutter
3. Petzold
4.Sanyal & Routray 
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در قالب سه مؤلفه اصلي مسکن، اشتغال و درآمد؛ و ج( سرمايه 
اعتماد  همبستگي،  مانند  متغیرهايي  از  استفاده  با  اجتماعي 
اجتماعي، مشارکت، چشم پوشی از منافع، شبکه ها و صندوق هاي 
 (Ramezanzadeh Lasbooi et محلي مورداستفاده قرار گرفته است
(Cutter et al,2008 ؛Eftekhari et al,2014 ؛al,2013. براي سنجش 

تاب آوري  متخصصان حوزه  از  نفر  ديدگاه 6  از  نماگرها  روايي 
آلفاي کرونباخ استفاده شده است که  از آزمون  پايايي  براي  و 
برابر با )0/853( محاسبه شده و بیانگر مطلوبیت پايايي سؤاالت 

پرسشنامه است.

آخرين  اساس  بر  رونیز  شهر  مرکزيت  با  رونیز  دهستان 
تقسیمات کشوري داراي يک نقطه شهري و 7 نقطه روستايي 
و  زراعي  اراضي  هکتار  داراي 5826  مطالعاتي  محدوده  است. 
2772 هکتار باغ است. محصوالت عمده زراعي دهستان شامل 
گندم، جو، ذرت، گوجه فرنگی، هندوانه، و محصوالت عمده باغي 
شامل انجیر، بادام، زيتون، پسته و انار است. بررسي ها نشان از آن 
دارد که تمامي اراضي زراعي محدوده از نوع کشت آبي هستند. 
در اين خصوص نکته قابل تأمل اين است که به علت خشکسالي 
حتي باغات که قباًل به صورت ديم بودند امروزه آبیاري مي شوند 
که اين خود هزينه هنگفتي براي باغداران در پي دارد. همچنین 
آمار نشان مي دهد که در دهستان تعداد 38 حلقه چاه متأثر از 

خشکسالي کاماًل خشک گرديده است.

يافته ها

نتايج مستخرج از مطالعات نشان مي دهد که تمامي پاسخ گويان 
در اين مطالعه را مردان تشکیل داده که 87/3 درصد متأهل و 
13/7 درصد را هم افراد مجرد تشکیل مي دهند. ازلحاظ وضعیت 

تحصیالت  داراي  درصد(   46( پاسخگويان  بیشتر  تحصیالت 
متوسطه و بیشتر هستند.

سطح تاب آوري به عنوان مهم ترين هدف پژوهش با استفاده از 
مجموعه اي از متغیرها موردسنجش قرار گرفته است که بر اساس 
نتايج مستخرج از پرسشنامه مي توان اذعان داشت در زمان وقوع 
بالي خشکسالي، میزان آمادگي جامعه نمونه در سطح پايیني 
ارزيابي شده است )میانگین= 2/5( و نیز در خصوص »در صورت 
وقوع خشکسالي و از بین رفتن محصوالت کشاورزي و برخورداري 
از توان اقتصادي براي بازگشت به حالت اولیه «، »شرايط روحي و 
رواني در زمان خشکسالي«، »تمايل کمک به ديگران« و »يافتن 
شغل جديد در اثر از بین رفتن محصوالت کشاورزي و تضعیف 
فعالیت های کشاورزي« نتايج نشان از آن دارد که در برخي از 
موارد میانگین های محاسبه شده بیانگر وضعیت مطلوب تاب آوري 
رواني در زمان  و  با شرايط روحي  ارتباط  براي مثال در  است. 
که  است   2/9 با  برابر  محاسبه شده  میانگین  خشکسالي  وقوع 
بیانگر وضعیت نسبتاً مطلوب است و در مقابل در ارتباط با میزان 
آمادگي براي مقابله با خشکسالي هاي شديد در سطح متوسطي 
قرار دارد. اما براي درک کلي وضعیت تاب آوري در برابر بالياي 
طبیعي در منطقه موردمطالعه بر اساس ماهیت داده ها از آزمون 
T-test استفاده شده است. باتوجه به اينکه مؤلفه تاب آوري با 4 
گويه موردسنجش قرار گرفته است. حداکثر امتیاز براي مؤلفه 20 
و حداقل امتیاز عدد 4 است و نیز میانه نظري عدد 12/5 برآورد 
شده است. میانگین محاسبه شده براي وضعیت تاب آوري برابر با 
13/5 است که در مقايسه با میانه نظري )12/5( میزان بیشتري را 
نشان مي دهد و نیز سطح معناداري محاسبه شده )0/001( حاکي 
از توافق معنادار بین نگرش های ذهني کشاورزان در برابر بالي 

خشکسالي است )جدول شماره 1(.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 1. مدل مفهومي تحقیق. منبع: نگارندگان، 1396 )برگرفته از مباني نظري و تحقیقات پیشین(
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جدول 1. سنجش وضعیت تاب آوري در برابر خشکسالي.

میانگین خیلي زياد زياد کم خیلي کم نماگر

2/5 13/8 49/2 16/9 20 ميزانآمادگيدربرابرخشکسالي
2/7 23/1 26/2 36/9 13/9 ميزانتواناقتصاديبرايبازگشتبهشرايطاوليهومطلوبزندگي
2/9 33/9 35/4 16/9 13/8 وضعيتروحيوروانيبرايكنارآمدنباخشکسالي
2/6 15/4 44/6 27/7 12/3 تمايلكمکبهديگران
2/6 16/9 44/6 26/2 12/3 توانايييافتنشغلجديدباوقوعخشکسالي

فاصلهاطميناندرسطح95
درصد سطح

معناداري
خطاي
استاندارد

انحراف
معيار ارزشتي ميانگين

كل ميزانتابآوريدربرابرخشکسالي
بيشترين كمترين
14/2 12/8 0/001 0/342 2/756 12/5 13/5

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: يافته های تحقیق، 1396                                                                                                  

سه  با  موردمطالعه  آماري  نمونه  اقتصادي  وضعیت  بررسي 
موردبررسی  مسکن  و  اشتغال  درآمدي،  وضعیت  کالن  مؤلفه 
قرار گرفته است. در ارتباط با مؤلفه مسکن مالحظه می گردد 
و  برابر 2  استحکام مسکن  از  رضايتمندي  نماگر  میانگین  که 
میزان  و  مسکن  کیفیت  و  کمیت  از  آگاهي  نماگرهاي  براي 
رضايتمندي 2/2 محاسبه شده است. در مؤلفه وضعیت اشتغال 
نماگرهاي رضايتمندي از آينده شغلي و میزان وابستگي به يک 
شغل به ترتیب داراي بیشترين و کمترين مقدار میانگین هستند. 
برابري درآمدي،  نماگرهاي  بررسي  متغیر درآمد،  با  ارتباط  در 
اثر  از درآمد شخصي و وضعیت درآمد خانوار در  رضايتمندي 
وقوع بالياي طبیعي بیانگر آن است که میزان رضايتمندي از 
وضعیت درآمدي به خصوص در سال های خشکسالي بسیار پايین 
)1/7( و نیز رضايتمندي از درآمد خانوار هم در سطح متوسطي 
با  برابر  تحقیق   H1 فرضیه  اگر  درمجموع  است.  شده  برآورد 
وضعیت مطلوب اقتصادي در منطقه موردمطالعه باشد. مي توان 
اذعان نمود که بر اساس میانگین کل محاسبه شده )20/1( در 
مقايسه با میانه نظري داده ها )22/5( کمتر است و نیز سطح 
معناداري محاسبه شده )0/001( بیانگر توافق ذهني معنادار در 
بین نگرش های ذهني کشاورزان در منطقه موردمطالعه است و 
حکايت از آن دارد که وضعیت اقتصادي در تاب آوري در بین 

کشاورزان پايین تر از حد متوسط قرار دارد )جدول شماره 2(.

تحلیل وضعیت سرمايه اجتماعي در منطقه موردمطالعه نشان 
مي دهد که احساس تعلق به جامعه )میانگین=2/9( در سطح نسبتاً 
قابل قبولي قرار دارد. اين نماگر مقدمه بسیاري از مواردي است 
که امروزه از آن به عنوان سرمايه اجتماعي ياد مي کنند. تعامل، 
نهادهاي غیردولتی، مسئولیت پذيری و  همبستگي، شبکه ها و 
از مهم ترين  باليا  به خصوص در هنگام وقوع  به ديگران  کمک 
که  مي دهد  نشان  يافته ها  است.  اجتماعي  پارامترهاي سرمايه 

در  موردمطالعه  منطقه  در  اجتماعي  سرمايه  معیارهاي  عمده 
وضعیت نامطلوبي قرار دارد. به طوری که نماگر اثربخشي نهادهاي 
غیردولتي از ديدگاه کشاورزان موردمطالعه با میانگین )1/1( در 
وضعیت نامناسبي قرار دارد و نیز در مورد میزان تمايل به عضويت 
شورا و دهیار يعني پذيرش مسئولیت اجتماعي هم شرايط به 
که  است  آن  بیانگر  ديگر  نتايج   .)1/7( است  صورت  همین 
همبستگي بین ساکنان میانگیني برابر 2/2 دارد. مهم ترين ويژگي 
مطلوب جامعه نمونه )کشاورزان(، چشم پوشی از منافع شخصي 
براي رعايت مصالح جامعه با میانگین برابر 2/8 است، درمجموع بر 
اساس نتايج )میانگین مشاهده شده در تناظر با میانگین قابل انتظار 
و سطح معناداری( مالحظه مي گردد که وضعیت سرمايه اجتماعي 

پايین تر از سطح متوسط قرار دارد )جدول شماره 3(.

در تناظر با سؤاالت پژوهش دو فرضیه بیان گرديد که به آزمون 
هر يک از آن ها پرداخته خواهد شد: 

فرضیه اول: بین میزان تاب آوري کشاورزان در برابر خشکسالي 
با وضعیت اقتصادي و سرمايه اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد. 

براي  اقتصادي:  با وضعیت  تاب آوري  بین  رابطه  آزمون  الف( 
درک رابطه بین دو مؤلفه وضعیت اقتصادي و  میزان تاب آوري 
در برابر خشکسالي از آزمون ضريب همبستگي پیرسون استفاده 
شده است دلیل استفاده از اين آزمون هدف پژوهش و ماهیت 
داده ها است. بر اساس نتايج اين آزمون میزان همبستگي بین دو 
متغیر 0/239 و سطح معناداري در ناحیه آلفا برابر با 0/001 است، 
ازآنجاکه خطاي محاسبه شده کمتر از 0/05 است، مي توان وجود 
رابطه بین دو متغیر در سطح 99 درصد اطمینان را اثبات کرد. 
بنابراين مي توان اذعان داشت هر چه وضعیت اقتصادي کشاورزان 
بهبود يابد میزان تاب آوري کشاورزان در برابر بالياي طبیعي با 

تأکید بر خشکسالي  هم افزايش مي يابد. )جدول شماره 4(.
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جدول 2. نماگرهاي عوامل اقتصادي مؤثر بر تاب آوري در برابر خشکسالي.

انحراف معیارمیانگینخیلي زيادزيادکمخیلي کمنماگر

مسکن
36/938/59/215/421/04ميزانرضايتمنديازاستحکاممسکن
21/543/123/112/32/20/94ميزانآگاهيازكميتوكيفيتمسکن
30/833/816/918/52/21/08ميزانرضايتمنديازكاركردمسکن

اشتغال

18/526/235/5202/61/01ميزانرضايتمنديازآيندهشغلي
بروزمشکلواختاللدرفعاليتشغليدرصورت

29/243/110/816/92/11/03وقوعخشکسالي
ميزانوابستگيبهيکشغلونوعمحصول

36/929/224/69/220/99كشاورزي

درآمد
10/826/229/233/82/81/01وضعيتبرابريدرآمديبيناقشارمختلفروستا

10/84033/815/42/50/88ميزانرضايتازدرآمدشخصيخود
49/230/813/86/21/70/91ميزانرضايتدرآمدخانوار

عواملاقتصاديمؤثربرتابآوريدربرابرخشکسالي
ارزشميانگينكل

تي
انحراف
معيار

خطاي
استاندارد

سطح
معناداري

فاصلهاطميناندر
سطح95درصد

20/122/53/230/4010/00119/621/2
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جدول 3. نماگرهاي سرمايه اجتماعي مؤثر بر تاب آوري در برابر خشکسالي.

میانگینخیلي کمکمزيادخیلي زيادنماگر

38/535/416/99/22/9احساستعلقبهروستا

23/144/616/915/42/2همبستگيبينمردمدرهنگاموقوعخشکسالي
كمکبهديگراندرصورتوقوعخشکساليوازبين

2030/829/2202/1رفتنمحصوالتكشاورزي

مشاركتميانجوامع،بخشخصوصيومقاماتمحلي
21/524/627/726/21/5برايكاهشخطرپذيري

24/636/924/613/82/2تأثيرمذهبدرپذيرشمخاطرهخشکسالي

10/826/223/1401/1اثربخشينهادغيردولتي

30/813/844/610/81/7ميزانتمايلبهعنوانعضوشوراويادهيار

27/713/826/232/32/8چشمپوشيازمنافعشخصيبرايرعايتمصالحجامعه

سرمايهاجتماعيمؤثربرتابآوريدربرابرخشکسالي
انحرافارزشتيميانگينكل

معيار
خطاي
فاصلهاطميناندرسطحسطحمعنادارياستاندارد

95درصد
19/5244/5510/3080/00118/9520/16
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جدول 4. تحلیل رابطه بین عوامل اقتصادي و تاب آوري در برابر خشکسالي.

میزان تاب آوري در برابر بالياي طبیعي با تأکید بر خشکسالي شرح متغیر

وضعيتاقتصادي
.239)**(ميزانهمبستگي
0/001سطحمعناداري

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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نتايج همبستگي پیرسون براي درک رابطه بین زيرمجموعه های 
مؤلفه های اقتصاد و میزان تاب آوري در برابر خشکسالي بیانگر آن 
است که بین میزان تاب آوري و وضعیت مسکن رابطه معناداري 
وجود ندارد)همبستگي برابر 0/830(. اما  بین وضعیت شغلي و 
میزان تاب آوري در برابر بالياي طبیعي میزان همبستگي برابر با 
0/258 و سطح معناداري برابر با 0/001 است. بنابراين بین دو 
متغیر رابطه معنادار و مستقیم در سطح 99 درصد اطمینان وجود 
دارد. همچنین بین متغیر وضعیت درآمد و پس انداز با میزان 
تاب آوری در برابر بالياي طبیعي هم با توجه به سطح معناداري 
)برابر 0/026( رابطه معنادار مستقیم آماري وجود دارد. بنابراين 
مي توان اذعان داشت که در منطقه موردمطالعه بین دو مؤلفه 
با  اقتصادي يعني وضعیت شغلي و وضعیت درآمد و پس انداز 
میزان تاب آوري در برابر خشکسالي رابطه معنادار آماري وجود 

دارد )جدول شماره 5(.

ب( آزمون رابطه بین تاب آوري و سرمايه اجتماعي: در اين 
خصوص محاسبات انجام شده بیانگر آن است که بین دو متغیر 
میزان  به طوری  که  دارد،  وجود  معناداري  و  مستقیم  رابطه 

همبستگي محاسبه شده بین دو متغیر سرمايه اجتماعي و میزان 
برابر  بر خشکسالي  تأکید  با  بالياي طبیعي  برابر  در  تاب آوري 
با 0/322 است. ازآنجاکه سطح معناداري محاسبه شده برابر با 
0/002است مي تواند اذعان داشت که رابطه بین دو متغیر معنادار 
و مستقیم است، و به هر میزان که سرمايه اجتماعي در بین 
جوامع بهبود يابد میزان تاب آوري در برابر بالياي طبیعي با تأکید 

بر خشکسالي افزايش پیدا مي کند )جدول شماره 6(. 

فرضیه دوم: در میزان تاب آوري کشاورزان در برابر خشکسالي 
وضعیت اقتصادي بیش از سرمايه اجتماعي نقش و تأثیر دارد.

بر اساس نتايج مستخرج از پرسشنامه و تحلیل رگرسیوني 
عامل  و  اقتصادي  عامل  دو  بین  از  که  داشت  اذعان  مي توان 
سرمايه اجتماعي، بعد اقتصادي با توجه به نتايج محاسبه شده 
)0/328( تأثیر بیشتري در میزان تاب آوري در برابر خشکسالي 
دارد )تصوير شماره 2(. لذا اين فرض که در میزان تاب آوري در 
برابر خشکسالي، وضعیت اقتصادي بیش از سرمايه اجتماعي نقش 

دارد، اثبات مي شود. 

جدول 5. تحلیل رابطه بین وضعیت مسکن، شغل و درآمد و پس انداز با میزان تاب آوري در برابر خشکسالي.

 وضعیت درآمد و پس اندازوضعیت شغليوضعیت مسکنشرحمتغیر

ميزانتابآوريدربرابرباليايطبيعيبا
تأكيدبرخشکسالي

0/151)*(0/258)**(0/015ميزانهمبستگي
0/8300/0010/026سطحمعناداري

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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جدول 6. تحلیل رابطه بین سرمايه اجتماعي و تاب آوري در برابر خشکسالي.

میزان تاب آوري در برابر بالياي طبیعي با تأکید بر خشکساليشرحمتغیر

سرمايهاجتماعي
0/322)**(ميزانهمبستگي
0/002سطحمعناداري

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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بحث و نتیجه گیري

در  دارد  در کشور  که  اقلیمي  موقعیت هاي خاص  اساس  بر 
سال های اخیر خشکسالي به عنوان يک پديده طبیعي در مناطق 
از  است.  آورده  وجود  به  را  فراواني  چالش های  ايران  مختلف 
محصوالت،  راندمان  کاهش  مي توان  آن  چالش هاي  مهم ترين 
را  - شهري  روستا  مهاجرت  تکرار  در صورت  و  درآمد  کاهش 
نام برد. مقابله با خشکسالي از جنبه هاي مختلف داراي اهمیت 
بخشي  و  مديران  عملکرد  با  مرتبط  آن  از  بخشي  که  است 
مرتبط با کشاورزان است. رويکرد تاب آوري در راستاي تقويت 
توانمندي هاي کشاورزان و نیز کاهش آسیب پذيري آنان موجب 
مي شود که تاب آوري سکونتگاه هاي روستايي ارتقاء يابد. بر همین 
اساس در اين پژوهش به تحلیل وضعیت تاب آوري کشاورزان 
دهستان رونیز و نیز عوامل مؤثر بر میزان تاب آوري آن ها اقدام 
گرديد. نتايج نشان داد که وضعیت تاب آوري کشاورزان محدوده 
موردمطالعه باالتر از حد متوسط قرار دارد. در وضعیت تاب آوري 
کشاورزان در برابر خشکسالي عوامل مختلفي تأثیر دارند که اين 
موضوع نیز در پژوهش حاضر موردبررسی قرار گرفت و نتايج نشان 
از آن داشت که در بین بعد اقتصادي و سرمايه اجتماعي، عوامل 
اقتصادي نقش و تأثیر بیشتري در میزان تاب آوري کشاورزان 
ايفا مي کند. که اين نتیجه پژوهش حاضر با مطالعات رمضان زاده 
لسبوئي و همکاران )2013( همخواني دارد البته بايد اضافه نمود 
که سرمايه اجتماعي هم تا حدودي بر میزان تاب آوري کشاورزان 
تأثیرگذار است. که اين يافته هم با مطالعات بدري و همکاران، 
)2013(، افتخاري و همکاران )2014( همخواني دارد. در اين 
زمینه مطالعات پتزولد و همکاران )2015( نشان مي دهد که در 
ارتباط با انطباق پذيري در برابر تغییرات اقلیمي سرمايه اجتماعي 
اجتماعی  به طوری که هر جامعه که سرمايه  دارد  زيادي  نقش 
باالتري دارد از میزان تاب آوري باالتري در مقابله با بالياي طبیعي 

برخوردار است و به همان میزان آسیب پذيري کمتري دارد.

میزان  با  اقتصادي  عوامل  بین  رابطه  پژوهش  نتايج  از ديگر 
تاب آوري کشاورزان در برابر خشکسالي بود، در اين رابطه مشخص 
گرديد در بین عوامل مختلف اقتصادي، بین نماگر وضعیت مسکن 
و میزان تاب آوري رابطه معناداري وجود ندارد، اما بین دو نماگر 
وضعیت شغلي و نیز وضعیت درآمد و میزان پس انداز کشاورزان 
دارد.  وجود  آماري  مستقیم  معنادار  رابطه  تاب آوري  میزان  با 
همچنین نتايج نشان داد که در محدوده موردمطالعه هرچند 
وضعیت اقتصادي در تاب آوري کشاورزان باالتر از حد متوسط 
و قابل قبول قرار دارد اما وضعیت سرمايه اجتماعي در تاب آوري 
پايین تر از حد متوسط قرار دارد. در اين خصوص نکته قابل توجه، 
پايین بودن سطح نماگرهاي میزان سطح مشارکت میان جوامع، 
خطرپذيری،  کاهش  براي  محلي  مقامات  و  خصوصي  بخش 
اثربخشي نهادهاي غیردولتي و تمايل به عنوان عضو شورا و يا 
دهیار در روستا بود. درمجموع باتوجه به نتايج پژوهش پیشنهاد 

مي شود با تهیه و اجراي برنامه های راهبردي محلي در راستاي 
تقويت و ارتقا شاخص هاي اقتصادي خصوصاً مؤلفه های سرمايه 
اجتماعي )افزايش سطح دانش و آگاهي کشاورزان درزمینه عوامل 
مؤثر بر افزايش میزان تاب آوري، برنامه ريزي در راستاي افزايش 
مشارکت آن ها، ايجاد مؤسسات و نهادهاي محلي( در افزايش 

تاب آوري کشاورزي گام های اساسي برداشته شود.

تشکر و قدرداني

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