
i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 60

   sjsa47@gmail.com :1*- نویسنده مسئول، مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران، ایران، پست الکترونیک
2- دانشیار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 1*-Corresponding author, Senior Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agriculture Research, Education and Extension Organization 
(AREEO), Tehran, Iran, Email:  sjsa47@gmail.com    
2-Associate Prof, Payam Noor University, Tehran, Iran

Abstract
The occurrence of climate change and its effects on surface water and groundwater resources along 
with inappropriate management of water resources have increased the vulnerability of communities. This 
has resulted in different strategies to reduce the effects of drought. Therefore, beyond the modification 
of water resources management methods, improvement of resilience is also considered as a new 
and successful solution to reduce the adverse effects of drought. Today, according to many experts, 
the resilience of communities can help in the proper management of drought in the country. In recent 
years, drought has caused a lot of damage to the economic structure of the country, especially the 
agricultural sector, and has dramatically damaged and threatened the assets and livelihoods of rural 
and agricultural beneficiaries. This has gradually reduced the ability of adaptation and resilience of 
individuals, households and local communities for livelihood. This paper tries to clarify the dimensions 
and scientific aspects of communities’ resilience in the face of drought conditions.
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ارتقای تاب آوری جوامع محلی

 راهبرد آینده برای مقابله با خشکسالی
مورد مطالعه: حوضه آبخیز حبله رود
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چکیده
بروز تغییرات آب وهوایی و تأثیرات آن بر جریان آب های سطحی و منابع آب زیرزمینی به همراه مدیریت نامناسب 
منابع آبی موجب شده، آسیب پذیری جوامع از این تغییرات افزایش یابد. این امر سبب شده تاکنون راهبردها و 
راهکارهای مختلفی در زمینه کاهش اثرات خشکسالی ارائه شود. ازاین رو گذشته از اصالح روش های مدیریت 
منابع آبی، ارتقای تاب آوری نیز به عنوان یک راهکار جدید و موفق در کاهش اثرات زیان بار خشکسالی مطرح شده 
است. امروزه به باور بسیاری از متخصصان و صاحب نظران، می توان با تاب آورسازی جوامع به مدیریت مناسب 
خشکسالی در کشور کمک کرد. طی سالیان اخیر، خشکسالی خسارت های زیادی را بر پیکره اقتصادی کشور 
به ویژه بخش کشاورزی وارد کرده و به طرز چشمگیری، دارایی ها و سرمایه های معیشتی بهره برداران روستایی و 
کشاورزی را دستخوش تخریب و تهدید کرده است. این امر به تدریج توان سازگاری و تاب آوری افراد، خانوارها و 
اجتماعات محلی را برای امرار معاش و حفاظت از دستاوردهای معیشتی آنان کاهش داده است. این مقاله در تالش 

است ابعاد و زوایای علمی تاب آوری جوامع را در مواجهه با شرایط خشکسالی روشن کند.

واژه های کلیدی: تاب آوری، خشکسالی، جوامع محلی، راهبرد آینده، حوضه آبخیز حبله رود
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 )Omand, 2005( کاالیـی عمومی به شـمار می آیـد
امـا ورود واژه تـاب آوري بـه مباحـث برنامه ریزي 
و مدیریـت سـوانح طبیعی از سـال 2005 میالدي 
در همایـش هیوگـو  مطـرح شـد و به تدریـج در 
هـر دو زمینـه نظـري و عملـی، کاهـش اثـرات 
سـوانح و حـوادث طبیعی، جایگاه بیشـتري را 
 .)Mayunga, 2007( به خـود اختصـاص داد

به دنبـال آن، چهارچوب طـرح هیوگو براي 
دوره 2005 تـا 2015 میـالدي به تصویـب 
»اسـتراتژي بین المللی سـازمان ملل متحد 
)UNISDR(« رسید. در 18 مارس 2015 
چهارچوب سـندایی  براي کاهش ریسک 
سـانحه )2030- 2015( بـرای تکمیـل 
چهارچـوب هیوگـو تدویـن شـد )محقق 

و همـکاران، 1395(.
و  آب  کمبود  خشکسالی،  هم اکنون 
اثرات آن بر تولیدات کشاورزی و توسعه 
اقتصادی یکی از نگرانی های عمده جهانی 
 .)Liu et al., 2008( محسوب می شود
تأثیرات  و  آب وهوایی  تغییرات  بروز 
آب  منابع  و  بر جریان آب سطحی  آن 

زیرزمینی به همراه مدیریت نامناسب منابع 
آبی موجب شده، آسیب پذیری جوامع از این 
تغییرات افزایش یابد و بدون شک تشدید 
آسیب پذیرتر  موجب  نیز  آبی  بحران های 
 .)Wilhite, 1993( شدن آن خواهد شد 
بالیای  از  نوع  پرهزینه ترین  خشکسالی 
طبیعی به لحاظ کاهش تولیدات کشاورزی و 
 Downing,( رنج روستاییان به شمار می آید
1998(. خشکسالی، ازنظر فراوانی وقوع 
نسبت  دارد  که  ویژگی هایی  همچنین  و 
و  داشته  اولویت  طبیعی  بالیای  سایر  به 
توجه  نیازمند  لذا  است.  مخاطره آمیزتر 
بیشتری در تصمیم گیری های سیاسی است 
)Wilhite,1985(. براساس گزارش سازمان 
ملل در آینده ای نزدیک 18 کشور جهان 
با کمبود آب مواجه خواهند شد. پیش بینی 
دو سوم  از  بیش  تا سال 2025  می شود 
جمعیت جهان در شرایط کمبود جدی آب 
یا   .)Pozzi et al.,  2013( گیرند  قرار 
اینکه 20 سال دیگر عربستان کاماًل از آب 
تهی شده و ایران نیز دچار شرایط مشابهی 
خواهد شد )Raziei et al., 2009(. آمار 
ارائه شده در دهه بین المللی کاهش بالیاي 
طبیعی )1990-1999(   نشانگر آن است 

که 22 درصد از خسارات اقتصادی ناشی از 
اختصاص  به خشکسالی  غیرمترقبه  حوادث 
داشته و 33 درصد از افراد نیز تحت تأثیر این 
.)Wilhite et al., 2007( پدیده قرار می گیرند

 بررسـی های دیگری در جهان نشان می دهد 
کـه شـروع بحران هـم اکنون در کشـورهایی 
ماننـد چیـن، هنـد، تایلنـد، مکزیـک، مصر، 

ایـران و کشـورهای آفریقایـی نمایـان شـده 
و رودخانه هـای اصلـی دنیـا شـامل نیـل در 
مصـر، گنـگ در جنوب آسـیا، زردرود چین 
و کلرادوی آمریکا به شـدت تهدید می شـوند. 
هم اینـک یازده رودخانه اصلی در انگلسـتان 
 .)Wines, 2014( کمتر از یک سوم آب دارند
عالوه بـر کاهـش آب رودخانه هـا، منابع آبی 
دریاچه هـا و تاالب هـای داخلـی و خارجی 
متعـددی نیز کاماًل خشـک شـده یا به شـدت 
کاهـش یافته اسـت. همانند دریاچـه  ارومیه، 
بختگان، ارژن، طشک، تاالب پریشان، تاالب 
هامـون، دریاچه پویو در بولیـوی، کلرادو در 
آمریـکا، آرال، پـاول، دریاچه چاد و غیره که 
امـروزه تهی از آب شـده و زیسـت انسـانی، 
جانـوری و گیاهی را بـا چالش جدی مواجه 

کرده  اند )لک و همـکاران،1390(.
در راسـتای کاهش خطرات خشکسـالی 
برای جوامع، راهکارهای مختلفی ارائه شـده 
اسـت. گذشـته از اصالح روش های اسـتفاده 
از منابـع آبـی در راسـتای کاهـش اثـرات 
خشکسـالی، اصـالح روش هـای مدیریت و 
شـیوه معیشـت جوامع، ارتقای تاب آوری نیز 
به عنـوان یکـی از راهکارهـای جدید و موفق 
در کاهـش اثرات زیان بار خشکسـالی مطرح 

 مقدمـــه و 
ــری ــی نظـ مبانـ

امـروزه دیدگاه هـا و نظریه های 
حـوادث  مدیریـت  بـه  مربـوط 

به دنبـال  پایـدار  توسـعه  و  طبیعـی 
ایجـاد جوامع تاب آور در برابر سـوانح 

مختلف محیطی هستند. ازاین رو به عقیده 
بسـیاری از محققـان، تـاب آوری یکی از 

مهم تریـن موضوعـات بـرای رسـیدن بـه 
پایـداری اسـت. پژوهش ها نشـان می دهند 
ازقبیـل  مختلـف  حـوادث  بی گمـان،  کـه 
جنگ هـا، حـوادث طبیعـی یـا بحران هـای 
در  زیان بـاری  روانـی  آثـار  اقتصـادی، 
سـطح جوامـع بشـری داشـته و دارنـد. هیچ 
شـخص یـا مکانـی مصـون از بـال و حادثه 
نیسـت. بالیـای طبیعـی، شـیوع بیماری های 
مسـری، تروریسـم، ناآرامی هـای اجتماعـی 
یـا بحران هـای مالـی و وقایـع اسـترس زا، 
ناگـواری  پیامدهـای  بـه  می تواننـد  همـه 
بـرای ملت هـا تبدیـل شـوند. اینجاسـت که 
روانشناسـان، تـاب آوری را مجموعـه ای از 
اعمـال تعریـف می کننـد کـه بـه افـراد برای 
غلبـه بـر نامالیمات و اسـترس کمک می کند 
)گل وردی، 1396(. براسـاس چنین تعریفی، 
تـاب آوری تنهـا نتیجـه سـازگاری در برابر 
نامالیمـات نیسـت، بلکـه فرایندی اسـت که 
هنـگام مواجهه بـا یک تهدید مسـتمر یا بعد 
از تجربـه کردن یـک اتفاق اسـترس زا روی 
می دهـد )Canetti et al., 2014( بنابرایـن 
یکی از راه های کاهش اثرات بالیا و حوادث 
پیش  روی یک جامعه، سـرمایه گذاری برای 
ارتقـای تـاب آوری اسـت. واژه تـاب آوری 
کلمـه  التیـن  ریشـه  از   )Resiliense (
»Resilio« به معنـاي »برگشـت بـه حالـت 
 )Kelin & Nicholls, 2003( اولیه« گرفته شده
و مفهـوم آن ریشـه در فیزیـک و ریاضیـات 
مفهـوم  کاربسـت  زمانـی  به لحـاظ  دارد. 
تـاب آوري در علـوم مختلـف از دهه 1970 
بـا شـروع کار هولینـگ به طـور روزافزونی 
مـورد بررسـی و ارزیابـی قرار گرفته اسـت 
ظرفیـت  تـاب آوری   .)Holling, 1973(
تحمـل شـوک ها و بازگشـت به حالـت اولیه 
و قبـل از بحـران و همچنین راهبـردی برای 
جلوگیـری از فروپاشـی سیسـتم ها به شـمار 
می آیـد. ازایـن رو بـدون تردیـد، تـاب آوری 

 ، طبیعـی ی  یـا بال
شـیوع بیماری های مسـری، 

تروریسـم، ناآرامی هـای اجتماعی 
یا بحران های مالی و وقایع اسـترس زا، 

همـه می توانند بـه پیامدهـای ناگواری 
برای ملت ها تبدیل شـوند. اینجاست که 
روانشناسان، تاب آوری را مجموعه ای از 
اعمـال تعریـف می کننـد کـه بـه 
افـراد بـرای غلبـه بـر نامالیمات 
و اسـترس کمـک می کنـد.
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زیـرا   (Maracchi,  2000( اسـت 
به اعتقـاد صاحب نظـران، زیسـتن در 
بسـتر مخاطره آمیـز طبیعـی، لزومـًا 
و  بـودن  خسـارت بار  به معنـای 
آسـیب پذیری نیسـت، بلکـه فقـدان 
تـاب آوری و میـزان ادراک جوامـع 
از نـوع و شـدت مخاطره آمیـز بـودن حوادث 
می شـود خسـارت  ایجـاد  سـبب  طبیعـی 

 )Zhou et al., 2009(. به همیـن دلیـل در 
سـطح جهانی، تغییرات چشمگیری در نگرش 
به حـوادث طبیعی دیده می شـود؛ به طوری که 
از تمرکـز بـر کاهش آسـیب پذیری به افزایش 
تـاب آوری در مقابل سـوانح و حـوادث تغییر 
ایـن نگـرش،  براسـاس  پیـدا کـرده اسـت. 
برنامه هـای کاهـش اثـرات مخاطـرات بایـد 
به دنبال ایجاد و تقویت ویژگی های تاب آوری 
در جوامع باشـند و در زنجیره مدیریت سوانح 
محلـی  اجتماعـات  تـاب آوری  مفهـوم  بـه 
توجـه کننـد )Cutter et al,. 2008) شـدت 
اثرپذیـری جوامـع از خشکسـالی وابسـته به 
میـزان تـاب آوری آنـان بـوده و از جامعـه ای 
بـه جامعـه  دیگـر، از گروهـی به گـروه دیگر 
و از منطقـه ای بـه منطقه دیگر متفاوت اسـت. 
آسـیب هاي وارده بـر جوامـع انسـانی بیانگر 
فقـدان آمادگـي و تـاب آوري در برابـر ایـن 
مخاطره طبیعی و همچنین ناکارآمدي سیسـتم 
مدیریت خشکسـالی اسـت. ازاین رو نخستین 
گام براي مقابله با خشکسـالی و تعدیل تبعات 
آن، شـناخت و درک عمیـق پیامدهـای آن و 
ابعـاد آسـیب پذیري و تـاب آوری افـراد براي 
ارتقـاي آسـتانه انطبـاق و انعطاف پذیري آنان 

اسـت که در اغلب کشـورهاي در حال توسعه 
ازجملـه ایران مغفول مانده اسـت. بررسـی ها 
نشـان می دهد حـدود 7500 نقطه روسـتایی 
جمعیتي کشور در 20 سال )65 تا 85( عمدتًا 
به دلیـل خشکسـالی و کم آبی از سـکنه خالي 
شـده اسـت )نوبخت و همکاران، 1390(. این 
موضـوع نشـان از آن دارد که خشکسـالي از 
دیربـاز بـا ایـران و طبیعـت آن همـراه بوده و 
همـواره در طول تاریـخ، اقتصاد ایران را مورد 
تهدید قرار داده اسـت. خشکسـالی در مناطق 
خشـک کشور به دلیل وابستگی عمیق جمعیت 
بـه دو مقولـه آب و زمیـن، تأثیـرات عمیـق 
اقتصادی بر جای گذاشـته است. تصاویر یک 
تـا 7 کاهش تـاب آوری محیطی ایـران را در 
برابر بحران آب و خشکسـالی نشـان می  دهد. 
مهاجرت هـای شـکل گرفتـه همراه بـا تداوم 
خشکسـالی های آینده می تواند زمینه را برای 
رهاسـازی و خالی از سـکنه شدن بسیاری از 
مناطـق در شـرق کشـور فراهـم کند کـه این 
موضوع تبعات سیاسـی و امنیتی قابل توجهی 
را در پـی خواهد داشـت. اثرات خشکسـالی 
بـه دو صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم خود را 

نشـان می دهد )شـکل 1(.

 اقدام ها و یافته ها: شاخص های ارزیابی 
تاب آوری در شرایط خشکسالی

شـاخص های تـاب آوری یکـی از معیارهای 
اساسـی در فراینـد برنامه ریـزی و ارزیابـی 
برنامه هـای سـازگاری بـا اثـرات مخاطرات 
شـاخص هاي  می آینـد.  به شـمار  طبیعـی 
تـاب آوري در مقیـاس محلی پـس از تدوین 

را  مفیـدي  بومی سـازی می تواننـد روش  و 
بـرای ارزیابـی نواحـی متأثر از خشکسـالی 
بـراي  ناحیـه  بیـن و درون هـر  مقایسـه  و 
بـه  توجـه  بنابرایـن  کننـد.  فراهـم  جوامـع 
ری ها  ا سـت گذ سیا ر  د ری  ا شـاخص گذ
بـوده  اجتناب ناپذیـر  برنامه ریزی هـا  و 
قـرار گیـرد. در جـدول 1  بایـد مدنظـر  و 
تـاب آوری  سـنجه های  و  مؤلفه هـا  ابعـاد، 
در شـرایط خشکسـالی ارائـه شـده اسـت. 

 معرفی حوضه حبله رود
حوضـه حبلـه رود بـا طـول جغرافیایی "08 
'25 ◦52 تـا "25 '42 ◦52 شـرقی و عـرض 
جغرافیایـی "04 '43 ◦35 تـا "06 '44 ◦35 
شـمالی یکـی از زیرحوضه هـای مهم حوضه 
آبخیز کویر نمک اسـت. ایـن حوضه مناطقی 
از اسـتان های تهران )شـامل شهرسـتان های 
سـمنان  اسـتان  و  دماونـد(  و  فیروزکـوه 
)شهرسـتان های سمنان و گرمسـار( را شامل 
می شـود )شـکل 2(. حوضه حبلـه رود دارای 
643 نقطه سـکونتگاهی اسـت که 52 درصد 
آن معادل 333 روسـتا، داراي سـکنه و 310 
آبادي نیز خالي از سـکنه هسـتند. براسـاس 
سرشـماری سـال 1390، جمعیت روسـتایي 
حـوزه حدود 70 هـزار و 221 نفر و جمعیت 
شـهري 86 هـزار و 947 نفـر بـوده کـه در 
مجمـوع جمعیـت حـوزه 157 هـزار و 168 
نفر بوده اسـت. میانگین جمعیـت آبادي هاي 

بـاالي 5 خانـوار 303 نفر اسـت.

 وضعیت خشکسالی حوضه 
حوضه  در  خشکسالی  نقشه های  بررسی 
حبله رود نشان داد بخش قابل توجهی از این 

در ســطح جهانــی، 
ــمگیری در  ــرات چش تغیی

ــی  ــوادث طبیع ــه ح ــرش ب نگ
ــه از  ــود؛ به طوری ک ــده می ش دی
تمرکــز بر کاهــش آســیب پذیری 
بــه افزایــش تــاب آوری در مقابل 
ســوانح و حــوادث تغییــر پیدا 

کــرده اســت.

آثار خشکسالی

کاهش سطح زیر کشت

کاهش موجودی آب

کاهش تنوع زیستی

تخریب منابع ارضی

کاهش تولیدات زراعی

خسارات دامی

افزایش سیالب ها

افزایش آتش سوزی

کاهش درآمد

افزایش قیمت ها

افزایش واردات

تشدید مهاجرت ها

افزایش بیکاری

کاهش درآمد مالیاتی

تغییر کاربری اراضی

بحران شهری

اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم

شکل1- اثرات اقتصادی، اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم خشکسالی 
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شاخصمؤلفهبُعد

اجتماعی 
فرهنگی

نهادی مدیریتی

سن، جنسیت، قومیت و طبقه اجتماعیویژگی های جمعیت شناختی

احتمال مهاجرت به شهر و عادت به سبک زندگی روستاییاحساس تعلق و میزان وابستگي 

آموزش، آگاهی و دانش بومی
سطح تحصیالت، میزان آگاهی عمومی از مخاطرات خشکسالی، میزان مهارت، دانش و اطالعات الزم 
برای مواجهه با خشکسالی، داشتن دانش نسبت به اقدامات کاهش اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم و 

میزان دانش بومی جامعه در مورد روش های سازگاری با خشکسالی

باورها و اعتقادات مذهبی، میزان اعتماد مردم به هم در حین بروز مخاطرات، وجود شبکه های میزان سرمایه اجتماعی خانوار
اجتماعی و سازمان های مردم نهاد، میزان صمیمیت روستاییان با یکدیگر و سالمت و درمان

میزان مشارکت مردم، تعداد جلسات تصمیم گیری روستا با مردم در سال، وضعیت برگزاري کالس ها و بستر نهادی
کارگاه هاي آموزشی- ترویجی، پشتیبانی و اثربخشی سیستم نهادی در اعتبارات، وام و...

میزان هماهنگی و همکاری ادارات و نهادهای مرتبط با روستا، وجود سازوکارهای حل اختالف بین هماهنگی و روابط نهادی
نهادها و روستاییان و روابط ساکنان روستا با نهادهای محلی مثل شورا و دهیاري

عملکرد نهادی
)توان پاسخگویی مدیران محلی(

میزان پیگیری مشکالت روستا ازسوی متصدیان و مسئوالن محلی، تمایل نهادهای محلی به مشارکت 
مردم در تصمیم گیری ها و میزان رضایت از عملکرد نهادهای مؤثر در کاهش آثار ناشی از خشکسالي

امید به آیندهروانشناختی
دورنمای شرایط اقتصادی خانوار در سال آینده، نوع نگرش به وضعیت روستا در آینده، دورنمای 
فعالیت کشاورزی روستا در آینده، دورنمای فعالیت های کسب وکار غیرکشاورزی روستا در آینده، 

دورنمای آینده روستاها در کشور و احساس غرور و افتخار 

اقتصادی

میزان خسارت های وارده به مزارع، باغ ها و مراتع روستایی و میزان آسیب پذیري اموال و دارایی هاي میزان خسارت های اقتصادی
روستاییان

 دورنمای شرایط اقتصادی و بیمه 
 )توان جبران خسارت ها(

سرمایه گذاری ها، سطح درآمد خانوار از شغل و معیشت اصلی، میزان درآمد خانوارها از معیشت هاي 
فرعی )غیرکشاورزی(، توان پس انداز خانوار، وضعیت پوشش بیمه و خدمات جبران خسارت ها، 

رضایت از زندگی اقتصادی و میزان استفاده از اعتبارات مالی بانک ها 

میزان تنوع معیشتی خانوار در ارتباط با داشتن شغل دوم تنوع اقتصادی )معیشتی و شغلی(

فراهم بودن راه های جایگزین کسب 
درآمد

امکان پیدا کردن شغل و درآمد جایگزین برای خانوار در روستا، امکان کار و فعالیت در روستاهای 
دیگر، درجه شناخت از کار و کشاورزی در روستاهای دیگر و...

زیرساختی
)فیزیکی 
کالبدی(

سطح فناوری ها و زیرساخت های 
تولید

روش ها و استانداردها )انتقال آب، آبیاری، کشت، تولید محصول و...(، الگوی کشت خانوار، میزان سطوح 
اراضی کشاورزي )مالکیت( و توسعه کشاورزي )میزان استفاده از انواع کود و سموم شیمیایي و ماشین آالت(

سطح توسعه عمرانی و کالبدی 
دسترسی به انواع خدمات توسعه، میزان رضایت مندي اهالی از وضعیت خدمات دهی دولت به روستا، روستا

شبکه های ارتباطی و رضایت از وضعیت زیبایی، فرم و ظاهر روستا

روند رشد یا کاهش منابع طبیعی روستا )زمین، آب، خاک، اکوسیستم و...(، دسترسی به انواع منابع روند تغییرات منابع روستامحیطی
آب کشاورزی و تغییر کاربری 

جدول1- ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تاب آوری در شرایط خشکسالی 

  مأخذ: طالشی و همکاران )1396(

63 63طبیعت ایران/ جلد 3، شماره 3، پیاپی 10، مرداد- شهریور  1397 طبیعت ایران/ جلد 3، شماره 3، پیاپی 10، مرداد- شهریور  1397



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 64

حوضه در معرض خشکسالی با درجات 
توجه  با  دیگر  از سوی  است.  مختلف 
از  این محدوده، طیفی  اقلیمی  تنوع  به 
کوهپایه ای  با وضعیت دشتی،  روستاها 
و کوهستانی در این حوضه وجود دارد 
اختالف  و  بارش  میزان  در  تنوع  باعث  که 
وضعیت خشکسالی در سطح نواحی روستایی 
استاندارد  شاخص  برمبناي  است.  شده  آن 
بارش )SPI( در دوره زمانی 30 ساله به طور 
میانگین 78 درصد از مناطق حوضه، درگیر 

پدیده خشکسالی بوده است. 

 سـنجش میـزان تـاب آوری جوامـع 
محلـی در برابـر خشکسـالی

جوامع  تاب آوری  میزان  بررسی  به منظور 
مناطق  در  روستا   9 به  حوضه،  روستایی 
از  متفاوتی  در سطوح  که  حبله رود  مختلف 
خشکسالی قرار داشتند، مراجعه شد و به طور 
سیستماتیک از تعداد 271 نفر از سرپرستان 
خانوار روستایی مصاحبه به عمل آمد. در این 
ابعاد  در  روستایی  تاب آوری  میزان  مطالعه، 
و  گرفت  قرار  ارزیابی  مورد  آن  شش گانه 
نتایج نشان داد که شاخص تاب آوری کل در 
مقیاس صفر تا 10 به میزان 4/34 و در حد 
متوسط به پایین است. به عبارت دیگر چنانچه 
نقطه  مقابل تاب آوری را آسیب پذیری در نظر 
بگیریم، گرایش متوسط جامعه آماری مورد 
مطالعه بیشتر متمایل به آسیب پذیری بوده و از 
حیث تاب آوری در وضعیت مناسبی قرار ندارد. 
از منظر ابعاد تاب آوری روستایی، تاب آوری 
فیزیکی- زیرساختی و روانشناختی از بیشترین 
از  اقتصادی  و  محیطی  تاب آوری  و  مقدار 
کمترین مقدار برخوردار بوده است )جدول 2 
و شکل 3(. بر پایه شکل 3 مشاهده مي شود 
که به صورت کلي اختالف زیادي میان وضعیت 
موجود تاب آوری روستایی با وضعیت ایدئال 

آن در حوضه حبله رود وجود دارد. 
الگوی مکانی مقدار تاب آوری در حبله رود 
نیز حاکی از این است که روستاهای میانی از 
روستاهای واقع در قسمت های شمالی حوضه 
میانی حوضه  و  به روستاهای شرقی  نسبت 
میزان  کمترین  چنان که  هستند.  تاب آورتر 
تاب آوری در روستاهای با شرایط خشکسالی 

شدید مشاهده می شود )شکل های 4 تا 7(.

مقدار )0 - 10(ابعاد تاب آوری

4/5تاب آوری اجتماعی

4/43تاب آوری نهادی مدیریتی

4/84تاب آوری روانشناختی

3/1تاب آوری اقتصادی

4/75تاب آوری فیزیکی کالبدی

2/78تاب آوری محیطی

4/34تاب آوری کل

شکل2- موقعیت حوضه آبخیز حبله رود

جدول 2- میزان تاب آوری روستایی حوضه 

مأخذ: سید اخالقی و همکاران )1397(

شکل 3- میزان تاب آوری روستایی حبله رود
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 واکنش جوامع محلی به خشکسالی
در این بررسی مشخص شد که جوامع محلی، 
واکنش های مختلفی را در مواجهه با خشکسالی 
اتخاذ می کنند که ظرفیت سازگاری آنان را در 
برابر خشکسالی بهبود می بخشد. این واکنش ها 
و رویکرد روستاییان در مواجهه با خشکسالي 

را می توان به سه گروه تقسیم کرد: 
1- رویکرد سازگارانه )ساختن و کنار آمدن(: 
معیشتي،  تنوع  برای  افراد  گروه،  این  در 
مصارف،  کاهش  درآمد،  منابع  متنوع سازی 
قناعت و صرفه جویی و کنار آمدن با شرایط 

سخت تالش می کنند.
افراد  گروه  این  در  مقابله ای:  رویکرد   -2
کوتاه مدتی  تصمیمات  و  اقدامات  به  دست 

گرفتن  حمایتی،  کمک های  دریافت  ازقبیل 
وام، استفاده از پس انداز و فعالیت های موقت 
غیرکشاورزي، مهاجرت، کاهش تعداد دام و 

سطح زمین کشاورزی می زنند.
گروه  این  انفعال:  و  استیصال  رویکرد   -3
تقدیر و سوختن و  به  معتقد  افراد عمدتًا  از 
ساختن در برابر شرایط بوده و برخی از آنها 
براي کنار آمدن با شرایط خشکسالي اقدام به 
فروش سرمایه و دارایی های خود مانند زمین، 

دام و غیره می کنند. 
براین اساس از کل خانوارهای مورد بررسی، 
53/5 درصد از روستاییان در گروه با رویکرد 
سازگارانه، 34/68 درصد در دسته رویکرد 
مقابله ای و 12 درصد نیز درگروه با رویکرد 

استیصال و انفعال قرار داشته و پاسخ انفعالي به 
شرایط خشکسالي دارند. بررسي رویکردهای 
روستاییان به اثرات خشکسالي نشان مي دهد 
که باالترین میانگین تاب آوري در روستاییانی 
سازگارانه  رویکرد  دارای  که  شد  مشاهده 
بوده اند )4/59(؛ در حالی که روستاییانی که از 
رویکرد مقابله ای و استیصالی داشته  اند دارای 
میانگین تاب آوری کمتری بوده اند )جدول3(.
در شکل های 8 تا 13 تعدادی از تصاویر 

مربوط به تاب آوری نشان داده شده است.

 تاب آوری و پایداری معیشت 
نگاهی به سـیر اندیشـه توسـعه در 50 سـال 
اخیـر نشـانگر گرایش فضـای مفهومی حاکم 

شکل 6- الگوی مکانی تاب آوری نهادی و مدیریتی حوضه

شکل 4- الگوی مکانی تاب آوری اجتماعی حوضه

شکل 7- الگوی مکانی تاب آوری محیطی حوضه

شکل 5- الگوی مکانی تاب آوری اقتصادی حوضه
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به سـمت پارادایم معیشـت پایدار مبتنی 
بـر رویکـرد حکمرانـی خـوب، تنـوع 
اسـت.  بـوده  تـاب آوری  و  معیشـتی 
ازایـن رو چهارچـوب نظـری معیشـت 
پایـدار در اواخـر دهـه 1980 به عنوان 
 Carney,(  رهیافتـی نـو مطـرح شـد
1998(. چهارچوب معیشت پایدار را می توان 
بـا مسـئله آسـیب پذیری ناشـی از مخاطرات 
طبیعی و سـازوکارهای منجر به سـازگاری و 
تـاب آوری منطبـق کرد. در ایـن چهارچوب، 
سـه نـوع راهبرد معیشـتی که در کشـورهای 
در حـال توسـعه توسـط اغلـب خانوارهـای 
انتخـاب  معیشـت  تأمیـن  بـرای  روسـتایی 
می شـود عبارتنـد از: 1- کشـاورزی عمقـی 
یـا کشـاورزی متمرکز یـا فشـرده  2- تنوع 
معیشـتي یا متنوع کردن معیشـت و راه اندازی 
مهاجـرت   -3 و  روسـتا  در  کار  و  کسـب 

 .)Scoones, 1998(
در این بررسی ارتباط متغیر تاب آوری با 
سه راهبرد تنوع معیشتی، مهاجرت و کشاورزی 
متمرکز )فشرده( مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج 
نشان داد در شرایطی که راهبرد تنوع معیشتی 
نقش مثبت و مهمی در ارتقای تاب آوری ایفا 
می کند راهبردهای مهاجرت و کشاورزی متمرکز 
نقش کاهنده ای در تاب آوری داشته است. این 
در حالي است که به لحاظ نظري و برخي از 
متمرکز خود  دیدگاه هاي موجود، کشاورزي 
راستاي  در  و  معیشتي  تنوع  از رویکردهاي 
نشان  شواهد  ولي  مي شود  تلقي  تاب آوري 
می دهد عملکرد این راهبرد در جامعه آماري 
مورد بررسي ازقبیل استفاده بي رویه از کود و 

سموم دفع آفات سبب شده تا این راهبرد نه 
در راستاي تاب آوري جامعه بلکه در راستاي 
آسیب پذیري روستاییان قرار گیرد )جدول 4(.

 نتیجه گیری نهایی و پیشنهادها  
راهبـرد ارتقـای تـاب آوري جوامـع به عنوان 
پیش ران و اقدام راهبـردي در نواحی پرخطر 
می توانـد مـا را در برنامه ریـزی و مدیریـت 
مقابلـه بـا اثـرات خشکسـالی و کم آبـی در 
کشـور کمـک کنـد. برپایـه نتایـج، ضرورت 
ایجـاب می کنـد در راسـتای بهبودبخشـی به 
تـاب آوری جوامع محلـی، سلسـله اقداماتی 
نظیر تقویت دارایی های معیشـتی بهره برداران 
و کشـاورزان، تنوع بخشـی به منابع معیشـتی 
روستاها، اجرایی سازی پوشش بیمه و جبران 
خسـارت های اقتصادی ناشی از خشکسالی، 
کاهـش وابسـتگی سـاکنان مناطـق و نواحی 
متأثر از خشکسـالی و بحران آب به معیشـت 
کشـاورزي، تقویـت نظـام ترویـج و آموزش 
فنـون نوین کشـاورزی و مدل هـای دامداری 

پایـدار، افزایـش سـرمایه گذاری های رفاهی 
بـرای رونـق  و زیرسـاختی، فرصت سـازی 
کسـب و کارهـای محلـی، صرفه جویـي آب 
بـه کمـک فنـاوري، اسـتفاده از محصـوالت 
در  مقـاوم  گونه هـای  از  اسـتفاده  پربـازده، 
برابـر خشکسـالی، تقویت سـرمایه اجتماعی 
مقابـل  در  مشـارکت روسـتاییان  به منظـور 
بحـران خشکسـالی، توجـه بـه دانـش بومی 
روسـتاییان، اصـالح الگوی کشـت، و اصالح 
سیاسـت ها برای کنترل یا کاستن از مهاجرت 
جوامـع محلی و نیروهای مولد روسـتایی  به 
سـمت کالنشهرها، مورد توجه و اهتمام جدی 
مدیـران و برنامه ریـزان مرتبـط بـا مدیریـت 
خشکسـالی قرار گیـرد. البته عملیاتی شـدن 
ایـن اقدامـات در گـرو قـرار گرفتـن برنامـه 
به عنـوان  کاهـش خطرپذیـری خشکسـالی 
یـک اولویـت ملـی، منطقـه ای و محلـی بـا 
مبانی قـوی سـازمانی برای اجـرا، همخوانی 
سیاسـت  ها و طرح هـا در بخش هـای مختلف 
و نیـز افزایـش مسـئولیت پذیری خواهد بود.

میزان تاب آوری )10-0(درصد تعدادرویکرد به خشکسالی

14553/324/59سازگاری

9434/684/1مقابله با اثرات

32124استیصال و انفعال

2711004/34کل

ظرفیت مهاجرت کشاورزی فشرده  میزان تنوع معیشتی تاب آوری

)r( ضریب همبستگی پیرسون تاب آوری
)sig( سطح معنی داری

 /452** )r( ضریب همبستگی پیرسون تنوع معیشتی
/003 )sig( سطح معنی داری

/101  /185 )r( ضریب همبستگی پیرسون کشاورزی فشرده 
/632 /302 )sig( سطح معنی داری

-/185* -/330* -/564** )r( ضریب همبستگی پیرسون ظرفیت مهاجرت
/222 /035 /000 )sig( سطح معنی داری

جدول 3- رویکردها و واکنش های روستاییان به مخاطره خشکسالي

مأخذ: سید اخالقی )1397(

جدول 4- ماتریس همبستگي راهبردهاي معیشتي و تاب آوري

**- ضریب همبستگي پیرسون در سطح 99 درصد معني دار است.   * - ضریب همبستگي پیرسون در سطح 95 درصد معني دار است.
مأخذ: سید اخالقی )1397(
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روستای آبخوری(

شکل 9- کاهش تاب آوری بلوط پیرشریف در کردستان بر اثر خشکسالی  

شکل 8- آسیب پذیری محیط طبیعی و تاالب ها در برابر خشکسالی )سیرجان، کرمان( 

شکل 11- آسیب های ناشی از خشکسالی بر پیکره منابع طبیعی )خراسان رضوی، تربت جام(
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