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 چکیده

رویکرد  نوسانات آب طی سالیان گذشته آسیب های زیادی به بخش کشاورزی و جامعه روستایی وارد کرده است. در دهه اخیر

سیب پذیری داده آمقابله با رخدادهای طبیعی جای خود را به کنار آمدن با آنها داده است و در واقع تاب آوری جای خود را به 

اهای حوزه آبخیز سامان)استان مرکزی( در نوسانات آب سالهای اقتصادی روست-ی اجتماعیاست. هدف این تحقیق ارزیابی تاب آور

روستای حوزه آبخیز سامان می باشد. با استفاده از  7خانوارهای ساکن در این تحقیق ی ( می باشد. جامعه آمار1385-1395اخیر)

به گردیده است. محاس 84/0آمد و روایی و پایایی نیز  خانوار بدست 110فرمول کوکران تعداد نمونه الزم جهت تکمیل پرسشنامه 

رستان خانوارها مورد ارزیابی قرار گرفته است. تدوین شاخص های سنجش اقتصادی، سرپ-به منظور سنجش تاب آوری اجتماعی

-اجتماعی مؤلفه های اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههای انسانی در برابر نوسانات آب براساس مفهوم تاب آوری و ویژگیهای

ند. پس از اقتصادی در برابر بحران آب تدوین گردید و شاخص ها و عوامل مؤثر بر تاب آوری شناسایی و تعریف عملیاتی شد

و  SPSSرهای آماری جمع آوری داده ها در قالب پرسشنامه میدانی و با استفاده از ابزارهای تحلیل مکانی و قابلیت های نرم افزا

Excel  وGIS پذیرفت. سنجش صورت 

اها در وضعیت قابل قبولی قرار ندارند و از میان اقتصادی روست-یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان تاب آوری اجتماعی

در تاب آوری روستاها  دو بعد تاب آوری عوامل بعد اقتصادی با میانگین کمترین و عوامل بعد اجتماعی با میانگین بیشترین تأثیر را

بخش اجتماعی نیز  وستاهای سامان و یاری آباد در بعد اقتصادی نوسانات آب دارای تاب آوری بیشتری بوده اند و درداشته است. ر

 ا بودحدودا میانگین ها به هم نزدیک و بیشترین تاب آوری اجتماعی در روستاهای چهارحد و یاری آباد و ورکبار علی

 ستان مرکزیا - نوسانات آب - آبخیز سامانحوزه  - اقتصادی – تاب آوری اجتماعی: کلیدواژگان 
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 مقدمه

سکونتگاههای روستایی به عنوان پدیده های جغرافیایی، نمود فضایی و عینی عوامل محیطی، اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی است و اختالف در شرایط سبب شده تا جوامع آسیب پذیر باشند. امروزه توجه از آسیب پذیربودن جوامع به 

معطوف شده و در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، جوامع روستایی و خانواده های فقیر بیشتر به  تاب آوری

شوک های طبیعی و مراحل بازیابی آسیب پذیر هستند و خانواده های ساکن در مناطق مرفه تاب آوری بیشتری در برابر 

 .(DeHaen and Hemrich,2007,35بالیای طبیعی دارند)

بارت از توانایی یک سیستم اجتماعی یا اکولوژیک نسبت به جذب و مواجهه با بی نظمی یا اختالل، به تاب آوری ع

طوری که بتواند ساختارها، عملکرد اساسی، ظرفیت باز سازمان دهی و ظرفیت سازگاری را در مقابل تغییرات و تنش 

( از Pisano,2012در برابر تغییرات نهفته است)ها حفظ کند. بنابراین در قلب تفکر تاب آوری شرایط متغیر و متفاوت 

طرفی دو نوع استراتژی برای مواجهه با سوانح وجود دارد که عبارتند از: استراتژی های پیش بینی و استراتژی های تاب 

آوری. اولی برای روبه رو شدن با مشکالت و معضالت شناخته شده به کار می رود و دومی برای مقابله با مشکالت 

( در حقیقت اثرات مشکالت ناشناخته از جمله نوسانات آب را می Normandin etal,2011,Mandin,2007اخته)ناشن

توان با برنامه ریزی به حداقل رساند و ضرورت توجه به تاب آوری در سطح روستا را بیشتر می سازد. زیرا تاب آوری 

ابر حوادث طبیعی بدون صدمه دیدن از تلفات مخرب محلی بر این باور است که جامعه محلی قادر به ایستادگی در بر

 .(Mileti,1999و خسارات با از دست دادن قدرت تولید و کیفیت زندگی باشد)

از طرف دیگر افزایش تاب آوری و کاهش سطح خطرپذیری در بین اجتماعات محلی این امکان را فراهم می سازد که 

از مخاطرات طبیعی به صورت پیوسته و پایدار ادامه یابد و بالیای توسعه ساکنان اجتماعات در میان تهدیدهای ناشی 

بعدی نتواند زندگی مردم را مختل سازند. در این میان برخورداری مردم روستایی از شرایط زندگی مناسب می تواند در 

 .(20،1396سطح تاب آوری روستائیان مؤثر باشد)عنابستانی و همکاران، 

 Worldکشور جهان با کمبود آب مواجهه خواهند شد) 31ر آینده ای نزدیک براساس گزارش سازمان ملل د

Bank,2008,124 از ایران نیز به عنوان یکی از بحرانی ترین کشورهای درگیر کمبود آب در آینده نام برده می شود )

( 26،1383هاشمی نیا، ( در ایران کمبود آب از مهمترین موانع در روند توسعه کشاورزی به شمار می رود)37،1388)چنار،

با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ایران و قرار داشتن آن در کمربند خشک و آب و هوایی جهان و کمبود نزوالت 

جوی بایستی در نظر داشت که بروز بحران های آبی از مشخصه های اصلی آب و هوای ایران به شمار می 

ری دارد که نسبت به میانگین های جهانی بسیار پایین است مت 252( ایران متوسط بارندگی 28،1376آید)غیور،

( همین امر باعث شده که کشور در سالهای اخیر با مشکالت کمبود آب به صورت جدی تری مواجه 6،1389)دویستی،

شود. محدودیت منابع آب از یک سو و برداشت بی رویه از این منابع باعث شده که به عنوان یکی از مهمترین ارکان 

( روستاهای 5،1394سه کشور قلمداد شود و سایر بخش ها وابسته به بهره برداری درست و پایدار از آن باشد. )رازانی،تو

واقع در حوزه های آبخیز کشور نیز که اقتصادشان بر پایه کشاورزی استوار می باشد و بخش کشاورزی نیز وابستگی به 

شی است که با مشکل مواجه می شود و سهم فزاینده روستائیان در منابع آبیاری و ذخیره رطوبت خاک دارد، اولین بخ

 تاب آوری جوامع، یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر جامعه است.



 ايران(المللی انجمن جغرافيايی می  ـ پژوهشی و بينفصلنامه عل)جغرافيا                                   187

 

روستا( در  7اقتصادی جوامع روستایی حوزه آبخیز سامان )شامل -براین اساس مقاله به بررسی تاب آوری اجتماعی

دچار نوسانات آبی شده است و زندگی و معیشت جوامع روستایی به شدت نوسانات آب می پردازد که در سالهای اخیر 

تحت تأثیر آن قرار گرفته است. شاخص ها و عوامل مؤثر بر تاب آوری اجتماعی و اقتصادی را مورد شناسایی قرار می 

ع ارائه می دهد دهد و میزان تاب آوری روستاهای مورد مطالعه را می سنجد و پیشنهاداتی برای تاب آوری بیشتر جوام

اقتصادی جوامع روستایی واقع در حوزه آبخیز سامان در -تا به هدف شناخت حوزه آبخیز سامان و تاب آوری اجتماعی

 فرضیه زیر را به آزمون گذارد: 2نوسانات ایجاد شده آب در سالهای اخیر دست یابد و 

تولید محصوالت کشاورزی و درآمد  نوسانات آب دهه های اخیر از نظر اقتصادی رابطه معناداری با کاهش -1

 خانوراهای روستایی در روستاهای حوزه آبخیز سامان دارد.

نوسانات آب در دهه های اخیر از نظر اجتماعی رابطه معناداری با افزایش نرخ بیکاری و مهاجرت در  -2

 روستاهای حوزه آبخیز سامان دارد.   

 مبانی نظری

 تاب آوری 

( 8،1396ل است که به افراد برای غلبه بر نامالیمات و استرس کمک می کند)گل وردی،تاب آوری مجموعه ای از اعما

کمبود آب و اثرات آن بر تولیدات کشاورزی و توسعه اقتصادی یکی از نگرانی های عمده جهان محسوب می شود و 

انحی است که صدمات یکی از معضالت تهدیدکننده همیشگی زندگی جوامع انسانی طی قرون متمادی، وقوع بالیا و سو

جبران ناپذیری به ابعاد مختلف زندگی انسان ها وارد کرده است. پدیده نوسانات آب در برگیرنده ابعاد مختلف فعالیتهای 

اقتصادی و اجتماعی کشاورزان می گردد. آسیب های وارد شده به کشاورزان و پیامدهای نوسانات آب بیان کننده نداشتن 

اطره طبیعی است . به همین علت واژه تاب آوری در کاهش اثرات سوانح و حوادث طبیعی از آمادگی در برابر این مخ

( زیرا تا قبل از آن این واژه برای Mayunga,2007میالدی جایگاه بیشتری را به خود اختصاص داده است) 2005سال 

اده قرار گرفت)غیاثوند و مورد بالیای کوتاه مدت و پدیده های بلندمدت مانند تغییرات آب و هوا مورد استف

( با توجه به آنچه در رابطه با تاب آوری بیان شد مهم ترین ویژگی های آن عبارتند از: سیستم 170،1394عبدالشاه،

بودن،پویایی، رفتار سازگارانه در یک موقعیت خاص و میتوان تعریف جدیدی در علم جغرافیا ارائه داد که: تاب آوری 

ط است که با یادگیری آن در شرایط مخاطره آمیز بهترین تصمیم گیری و مشارکت از انسان سیستم تعامل انسان و محی

دیده می شود و در برابر شرایط نامساعد، سعی می کنند خطرها و موقعیت های ناگوار را تحمل نمایند و نتایج غیرمنتظره 

برای مقابله با خطرات ناشی از وقوع  ای به دست آورند و هدف کاهش آسیب پذیری جوامع و تقویت تواناییهای مردم

 مخاطرات است.

 تاب آوری جوامع روستايی

تاب آوری روستایی را مشتمل بر سه وجه تاب آوری اقتصادی،تاب آوری اکولوژیکی  2007هیجن و همکاران در سال 

یز به عنوان اقتصادی جوامع ن-( تاب آوری اجتماعیReinhorn,2015و تاب آوری اجتماعی و فرهنگی دانسته است)

یکی از استراتژی های تاب آوری در بحران مطرح می باشد تا بعد از وقوع حادثه جوامع را به حالت اولیه برگردانند و 
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نوع نگرش به مقوله تاب آوری و نحوه تحلیل آن، از یک طرف و چگونگی شناخت تاب آوری وضع موجود و علل 

بطه تاب آوری در برابر تهدیدات و کاهش اثرات آن از اهمیت باالیی آن نقش کلیدی دارد و از این روست که تبیین را

( و توجه به تاب آوری در سطح محلی )روستا( را بیشتر می سازد زیرا 20،1396برخوردار است)عنابستانی و همکاران، 

ه دیدن از تاب آوری محلی بر این باور است که جامعه محلی قادر به ایستادگی در برابر حوادث طبیعی بدون صدم

 .(Mileti,1999تلفات مخرب و خسارات یا از دست دادن قدرت تولید و کیفیت زندگی است)

 توانمندسازی

توانمندسازی به معنای فراهم نمودن منابع و ابزار الزم برای افراد به گونه ای که برای آنها قابل رؤیت بوده و در جهت 

( مفهوم توانمندسازی در دو دهه اخیر مورد توجه صاحب Nigel,1995,155مصالح خود استفاده کنند، تعریف می شود)

 .(82،1391نظران علوم مختلف قرار داشته است)حیدری ساربان،

توانمندسازی منابع انسانی از سه رویکرد ارتباطی، انگیزشی و شناختی مورد مطالعه قرار گرفته است که در تحقیق حاضر 

 است.از رویکرد شناختی استفاده شده 

رویکرد شناختی: توانمندسازی را موضوعی چند وجهی می دانند و آن را به عنوان انگیزشی درونی از وظایف محوله به 

( 1395مردم تعریف کرده اند که در یک مجموعه از ویژگی های شناختی متجلی می شود.)سعیدی  رضوانی و همکاران،

 ا باال برده تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.و توانمندسازی می تواند تاب آوری جوامع روستایی ر

 پیشینه تحقیق

در زمینه تاب آوری جوامع روستایی و ارزیابی آن پژوهش های متعددی در ایران و سایر کشورها انجام گرفته است که 

جدید است و می به برخی از آنها اشاره می گردد، البته بررسی اسناد نشان می دهد تاب آوری روستایی رویکردی نسبتا 

 تواند راهی دراز در پیش داشته باشد.

( در مطالعه ای تحت عنوان تبیین تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت 1390رفیعیان و همکاران ) -1

سوانح اجتماع محور، شاخص های مؤثر در افزایش تاب آوری در برابر سوانح را در چهار بعد اجتماعی، 

 دی طبقه بندی نموده اند.کالب -اقتصادی، نهادی و محیطی

( در بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب آوری خانوارهای روستایی در 1393رکن الدین افتخاری و همکاران) -2

شرایط خشکسالی استان اصفهان به این نتیجه دست یافتند که اتخاذ رویکرد تنوع معیشتی منجر به تاب آوری 

 بیشتر خانوارها در شرایط خشکسالی شده است.

( با بررسی تاب آوری کشاورزان در برابر سوانح طبیعی به این نتیجه رسیده 1393قلو و سجاسی قیداری)صاد -3

اند که عوامل مؤثر در افزایش تاب آوری در بین کشاورزان در سطح پائینی قرار دارد و همچنین توسعه بیمه 

 ست.محصوالت کشاورزان بیشترین تأثیر را بر تاب آوری جوامع روستایی داشته ا

( در مقاله تحلیل فضایی سطح تاب آوری سکونتگاههای روستایی در برابر 1396عنابستانی و همکاران) -4

مخاطرات محیطی به این نتیجه رسیدند که عوامل زیرساختی بیشترین و عوامل اقتصادی کمترین تأثیر را 

تحقیق بر میزان تاب  در تاب آوری روستاها داشته اند و ارزیابی میزان اثرگذاری هریک از شاخص های
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آوری در روستاها تائید شده است و بیشترین اثر در تاب آوری میزان رضایت روستائیان از عملکرد شورا 

 و دهیاری، نقش نهادها در آموزش مردم و استفاده از مصالح جدید بوده است.

معیشتی  دی، شغلی و( در مقاله خود به این نتیجه رسیدند که تنوع بخشی اقتصا1397حاجیان و همکاران) -5

و تنوع،  می تواند در افزایش تاب آوری روستائیان در برابر چالش های اقتصادی و اجتماعی مؤثر باشد

قتصاد ا( بر همین اساس تنوع بخشی 31،1397شالوده و اساس ثبات و پایداری باشد)حاجیان و همکاران،

 نواحی روستایی دو گونه است:

فعالیتهای دامدای،  ه به دنبال ایجاد تنوع در الگوی کشت محصوالت،کتنوع در نظام تولید زراعی -الف

 کشتهای گلخانه ای و مانند این هاست. پرورش آبزیان، پرورش زنبور عسل،

( یتهای اقتصادی که در نتیجه تلفیق فعالیتهای زراعی با فعالیتهای غیرزراعی )صنعت و خدماتتنوع در فعال-ب

 .(246،1393ایجاد می شود)قاسمی و جوان،

از عوامل  ( میزان تاب آوری و انعطاف در برابر خشکسالی را متأثر2001در مطالعه بارتون و همکاران ) -6

ند قومی،نژادی، اقلیم، طبقات اجتماعی، جنسیت، سن و میزان برخورداری از منابع و قدرت می دا

(Barton,etal,2001). 

نابع درآمد متنوع ه روستایی زیمبابوه می باشند دارای م( نشان داد خانوارهایی که در منطق2006لیرا اراسدو) -7

حران های تری هستند، ضمن برخورداری از پایگاه اقتصادی و اجتماعی نیز نسبت به شوک های اقلیمی و ب

 اقتصادی آسیب پذیری کمتری دارند.

 اب و( مواردی از جمله نقش جسمی و روانی، افزایش مهاجرت، افزایش فقر عمومی، اضطر2008کنی) -8

ده افسردگی و درگیری های خانوادگی را به عنوان مهمترین پیامدهای اجتماعی خشکسالی اشاره کر

 .(Kenny,2008,678است)

رفاه خانگی و تاب آوری   ( به بررسی بالیای طبیعی )طوفان، سیل، خشکسالی(2015و همکاران) 1آرویری -9

در بین خانواده های روستایی پرداختند. نتایج نشان داد تأثیرگذاری ویژگی های خانوار بر تاب آوری مقدم 

بر موارد دیگر است. به طوری که ویژگی های خانواده و جامعه توانسته تاب آوری به بالیای طبیعی را 

ت طبیعی بر روی درآمد خانوار و هزینه ها، خانواده هایی تقویت کند. چنان که با وجود تأثیر منفی مخاطرا

با میانگین هزینه، تحصیالت و درآمد باالتر و توزیع درآمدی مناسب تر در برابر بالیای طبیعی مقاوم تر 

 .(Arouri,etal,2015بودند.)

آب در  ادی نوساناتشاخص ها و متغیرهای )تعیین شده از مبانی نظری و پیشینه تحقیق( اجتماعی و اقتص 1جدول 

سرشماری  جوامع روستایی حوزه آبخیز سامان را نشان می دهد ک بجز نسبت جمعیت باسواد و مالکیت مسکن که داده

 آماری و نوع داده غیرمکانی است بقیه داده ها از پرسشنامه استخراج خواهد شد.

  

                                                           
1. Arouri 
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 جوامع روستايی در حوزه آبخیز سامان: شاخص ها و متغیرهای اجتماعی و اقتصادی نوسانات آب در 1جدول 

 انتخاب متغیرها از منابع متغیرها شاخص ها ابعاد 

اثرات 

نوسانات 

آب در 

سالهای 

اخیر حوزه 

آبخیز 

 سامان

 اجتماعی

میزان دانش و آگاهی 

 مردم

 اعتماد اجتماعی

 مشارکت اجتماعی

تعلق خاطر و هویت 

 اجتماعی

ارتباطات و شبکه های 

 اجتماعی

 

 جمعیت با سوادنسبت 

تعداد دوره های آمادگی در برابر بحران 

 نوسانات آب 

نسبت مردم دارای تجربه لمس بحران طبیعی 

 نوسانات آب

 شرکت در برنامه های محلی و اجتماعی

 شرکت در کارهای عام المنفعه روستا

 شناخت معتمدین روستا

 عضویت در شبکه های اجتماعی

 میزان مشارکت در انتخابات محلی

 مایل به جابجایی از روستات

 مالکیت مسکن

 میزان شناخت همسایگان

 شرکت در مراسم های روستا

 حضور در اماکن تفریحی و ورزشی روستا

Arouri(2015) 

Walker and thers(1996) 

 

موردودی ارخودی و 

 (1399همکاران)

 (1396عنابستانی و همکاران)

 

Barton,etal2001 

 (1394رضایی و دیگران)

گانه و حکیم محمدی ی

 (1388دوست)

 

 (1394رضایی و دیگران)

 اقتصادی

بازگشت به شرایط* 

 مناسب)سازگاری(

 تغییر

تنوع بخشی فعالیتهای 

 اقتصادی

 بهبود فرصتهای شغلی

میزان آسیب پذیری دارایی دو برابر نوسانات 

 آب

میزان توانایی برای رسیدن به شرایط شغلی و 

 درآمدی قبل از نوسانات آب

 درآمد روستائیان افزایش

 بازبودن راههای جایگزین درآمد

 به تأخیرانداختن سررسید پرداخت وام ها

 برخورداری از مهارتهای شغلی متنوع

 میران تنوع شغلی خانوارهای روستایی 

 بهبود فرصت های شغلی غیر کشاورزی

 تنوع در الگوی کشت محصوالت

 داشتن پس انداز مالی

 استفاده از کمک های دولتی

 میزان بیکاری روستائیان

Arouri(2015) 

 

 (1391رضایی )

 (1386صالح و مختاری)

 (1397حاجیان و همکاران )

 

 

 

Lire Erasdo (2006) 

رکن الدین افتخاری و همکاران 

(1393) 

 (1393قاسمی و جوان )

 (1389دویستی )

Kenny (2008) 

 (1380نساجی زوار )
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 : الگوی مفهومی تحقیق1نمودار 

 مورد مطالعهمحدوده 

ثانیه و  22دقیقه و  44درجه و  49ثانیه تا  6دقیقه و  30درجه و  49حوزه آبخیز سامان در استان مرکزی و در  طول 

ثانیه قرار دارد و براساس مرز هیدرولوژیک به  25دقیقه و  24درجه و  35ثانیه تا  34دقیقه و  15درجه و  35عرض 

 (1()نقشه 2،1380ده است.)مدیریت آبخیزداری الف، عنوان واحد مطالعاتی در نظر گرفته ش
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 : موقعیت حوزه آبخیز سامان1نقشه 

حوزه آبخیز سامان یکی از زیر حوزه های حوضه آبخیز شور از حوضه آبخیز دریاچه نمک ایران می باشد.)مدیریت 

گذشته داشته است. متوسط  درصدی بارش ها نسبت به سالهای 36( که در سالهای اخیر با افت 1،1380آبخیزداری)ب(،

 (32،1392()المدرسی و دالور،82-85، 1381میلیمتر است)مدیریت آبخیزداری،  72/401بارندگی سالیانه حوزه 

حوزه آبخیز سامان در شمال غرب شهرستان ساوه و شمال شهرستان زرندیه واقع شده است و قسمتهایی از این دو 

هستان کوهپایه و آق کهریز از بخش نوبران شهرستان ساوه و دهستان د 3شهرستان را شامل می شود و در محدوده 

نقطه روستایی واقع گردیده که شامل روستاهای  7دوزج از بخش خرقان شهرستان زرندیه است. در محدوده مورد مطالعه 

 (2سامان، ورکبار علیا، حریقان، حصارچای، آق بالغ، یاری آباد و چهارحد می باشد.)جدول 

 موقعیت سکونتگاههای روستايی محدوده مورد مطالعه در تقسیمات کشوری: 2جدول 

 خانوارهای ساکن روستا دهستان بخش شهرستان استان

 مرکزی

 دوزج خرقان زرندیه
 آق بالغ

 چهارحد

12 

142 

 نوبران ساوه

 کوهپایه

 سامان

 ورکبار علیا

 حریقان

238 

60 

58 

 آق کهریز
 حصار چای

 یاری آباد

0 

29 

 539 جمع

خانوار می باشد.)مرکز آمار ایران،  539نفر در قالب  1495، 1395کل جمعیت ساکن در روستاهای محدوده در سال 

( حصارچای به عنوان قشالق عشایر در زمان سرشماری جمعیتی را در خود نداشته ولی با آمار یاری آباد شمارش 1395
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( که دلیل اصلی کاهش 1385اهش یافته است )مرکز آمار ایران،نفر ک 1495نفر به  1653می شود این تعداد جمعیت از 

نفر بوده که افزایش بار  8/4جمعیت نوسانات آب سالهای اخیر بوده است و بار تکفل در محدوده به ازای هر نفر شاغل 

یت فعال ( و نسبت جنسی در جمع1395در محدوده اتفاق افتاده است)مرکز آمار ایران، 1395تا  1385تکفل در سالهای 

اقتصادی پایین بوده وبیانگر خروج جمعیت فعال از منطقه به جهت عدم وجود زمینه های اشتغال در سالهای گذشته 

 است.

 روش تحقیق

پیمایشی است. به منظور گردآوری داده های موردنیاز -تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی

سشنامه( به کار رفته است. در روش پرسشنامه ای، داده های الزم در قالب پرسشنامه دو روش اسنادی و میدانی)ابزار پر

 روستای حوزه آبخیز سامان گردآوری و برای تحلیل داده ها از روش های آماری استفاده شده است. 7در سطح 

ساکن روستاها است  جامعه آماری پژوهش، روستاهای واقع در حوزه آبخیز سامان و واحد تحلیل سرپرستان خانوارهای

روستای  2سرپرست تعیین و به صورت تصادفی انتخاب شده است.و با توجه به  110که براساس روش کوکران، تعداد 

 محدوده به روش سیستماتیک به نسبت جمعیت از روستاها نمونه انتخاب شدند.

تی شدند. سپس با استفاده از شاخص های تاب آوری اجتماعی و اقتصادی از مبانی نظری شناسایی و تعریف عملیا

روستا توزیع و داده ها جمع آوری شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از پیش آزمون  6روش پیمایشی پرسشنامه ها در 

 تعیین شد که نشان از معناداری باالی گویه های تحقیق است.  84/0و پایایی آن با استفاده از آزمون کرونباخ 

 اقتصادی-پژوهش در بعد اجتماعی : روايی شاخص های3جدول 

میزان آلفای  تعداد متغیر نوع شاخص )اجتماعی(

 کرونباخ

میزان آلفای  تعداد متغیر نوع شاخص )اقتصادی(

 کرونباخ

 82/0 2 تنوع بخشی فعالیتهای اقتصادی 89/0 3 میزان دانش و آگاهی مردم

 85/0 4 بهبود فرصتهای شغلی 79/0 3 اعتماد اجتماعی

 84/0 3 تغییر 81/0 3 اجتماعیمشارکت 

 86/0 3 بازگشت به شرایط مناسب)سازگاری( 84/0 2 تعلق خاطر و هویت اجتماعی

    88/0 3 ارتباطات و شبکه های اجتماعی

 يافته های پژوهش

 اجتماعی-شاخص های تاب آوری اقتصادی

موجود و تناسب آن با محدوده مورد  انتخاب شاخص ها در مطالعات مربوط به تاب آوری با توجه به مبنای ادبیات

 (1مطالعه و انتخاب حوزه آبخیز که ورودی و خروجی میزان آن مشخص است صورت گرفت.)جدول 

اقتصادی جوامع روستایی حوزه آبخیز سامان از اطالعات استخراج شده از پرسشنامه -برای ارزیابی تاب آوری اجتماعی

مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از دو نرم افزار  SPSSری در نرم افزار با استفاده از روشهای تجزیه و تحلیل آما

Excel   وGIS  در بخش های مختلف استفاده شده است. برای این منظور برای بررسی نرمال بودن متغیرها از کشیدگی
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تحقیق از آزمون  و چولگی استفاده شده است و برای بررسی میزان ابعاد تاب آوری با توجه به نرمال بودن متغیرهای

( و کمترین 5/74اسپیرمن استفاده شده است. براساس یافته های توصیفی این پژوهش، بیشتر تعداد پاسخگویان مرد)

درصد( حدود  5/34سال بوده اند ) 50تا  41درصد( زنان بوده اند. میانگین سنی افراد مطالعه شده در گروه  5/25تعداد )

یین تر از دیپلم بودند و تعداد کمی از آنها تحصیالت دیپلم و باالتر از دیپلم داشته درصد دارای مدرک تحصیلی پا 3/67

درصد پاسخگویان کشاورز و دامدار بوده اند و بقیه مشاغل از جمله آزاد، بازنشسته و کارمند و  80( حدود 7/32اند)

فرزند  3تا  1گی می کردند که دارای کارگر در رده های بعدی قرار گرفته اند. بیشتر پاسخگویان در خانوارهایی زند

درصد در  8/71فرزند و بیشتر داشتند. از نظر وضعیت درآمد حدود  5درصد آنان  5/15درصد( حدود  6/63بودند)

درصد خیلی فقیر و  12درصد مرفه و حدود کمتر از  4/16خوداظهاری وضعیت درآمدشان را متوسط ذکر کرده اند و 

 آوری اجتماعی محدوده دارد. فقیر هستند که نشان از تاب

 ( بوده است.3/68متر) 200تا  150متر و  150تا  100مساحت واحدهای مسکونی ساکنین حوزه بیشترین در متراژ 

درصد شخصی است و ملک استیجاری به هیچ عنوان در محدوده وجود  90نوع مالکیت واحدهای مسکونی بیش از 

 ی عشایری در محدوده مورد مطالعه است.ندارد و سایر انواع مالکیت، شامل چادرها

درصد( بوده  6/33هکتار) 5تا  2میزان مالکیت زمین های در دست پاسخگویان بیشترین میزان متعلق به زمینهای بین 

است و می توان گفت تفاوت بین زمین ها خیلی ضعیف است و تفاوت زیادی در میزان مالکیت زمین وجود ندارد)جدول 

4). 

 ع فراوانی جامعه آماری حوزه آبخیز سامان بر حسب ويژگی های فردی: توزي4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی ویژگی های فردی

 جنسیت
 5/74 5/74 82 مرد

 100 5/25 28 زن

 گروه سنی

 1/9 1/9 10 سال 30تا  20

 3/17 2/8 9 سال 40تا  31

 8/51 5/34 38 سال 50تا  41

 8/71 20 22 سال 60تا  51

 100 2/28 31 سال به باال 60

 سطح تحصیالت

 1/19 1/19 21 بی سواد

 7/42 6/23 26 ابتدایی

 3/67 6/24 27 راهنمایی

 9/90 6/23 26 دیپلم

 100 1/9 10 کارشناسی و باالتر

 نوع شغل

 1/69 1/69 76 کشاورز

 0/80 9/10 12 دامدار

 7/82 7/2 3 کارمند

 5/84 8/1 2 کارگر

 6/93 1/9 10 آزاد

 100 4/6 7 بازنشسته
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 تعداد فرزندان خانواده ها

 4/26 4/26 29 فرزند 1 

 6/63 2/37 41 فرزند 3تا  2

 5/84 9/20 23 فرزند 5تا  3

 100 5/15 17 فرزند و بیشتر 5

 وضعیت درآمد

 4/6 4/6 7 خیلی فقیر

 8/11 4/5 6 فقیر

 6/83 8/71 79 متوسط

 100 4/16 18 مرفه

 مساحت مسکن)مترمربع(

 5/14 5/14 16 متر 100کمتر از 

 9/51 4/37 41 متر 150تا  100

 8/82 9/30 34 متر 200تا  150

 4/86 6/3 4 متر 250تا  200

 100 6/13 15 متر به باال 250

 نوع مالکیت مسکن مسکونی

 9/90 9/90 100 شخصی

 9/90 0 0 استیجاری

 3/97 4/6 7 موروثی

 100 7/2 3 سایر

 میزان مالکیت زمین

 3/17 3/17 19 هکتار 2کمتر از 

 9/50 6/33 37 هکتار 5تا  2بین 

 9/70 20 22 هکتار 10تا  5بین 

 100 1/29 32 هکتار 10باالتر از 

 میزان تاب آوری اجتماعی ساکنین حوزه آبخیز سامان در نوسانات آب 

درصد توزیع میزان تاب آوری اجتماعی ساکنین حوزه آبخیز سامان در نوسانات آب )جدول با توجه به جدول فراوانی و 

( با شاخص های میزان دانش و آگاهی مردم، اعتماد اجتماعی،مشارکت اجتماعی،تعلق خاطر و هویت اجتماعی، 5

یاد بیشترین میانگین طیف خیلی کم،کم، تاحدودی، زیاد و خیلی ز 5گویه در  12ارتباطات و شبکه های اجتماعی در 

مربوط به مشارکت اجتماعی پاسخگویان بود و ارتباطات و شبکه های اجتماعی،تعلق خاطر و هویت اجتماعی که به 

نشان داد که با وجود داشتن خانه های  8/50طور خاص تمایل به جابه جایی از روستا و مهاجرت بود با میانگین 

مایل به رفتن و دور شدن از سختی ها را دارند و تاب آوری کمتری از مسکونی شخصی و چادرهای عشایری باز هم ت

خود نشان می دهند که با برگزاری دوره های آموزشی جهت آمادگی در برابر نوسانات آب و جلوگیری از مهاجرت و 

 (6بیکار شدن کشاورزان باید اقدام کرد)جدول 
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 عی ساکنین حوزه آبخیز سامان در نوسانات آب: توزيع فراوانی و درصد میزان تاب آوری اجتما5جدول 

 

 خیلی زیاد
تاب آوری  خیلی کم کم تا حدودی زیاد

 اجتماعی گویه
 شاخص

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

0 0 9/0 1 5/15 17 8/1 2 8/81 90 

شرکت در دوره 

های آموزشی 

جهت آمادگی در 

 نوسانات آببرابر 

دانش و 

آگاهی 

 مردم

9/0 1 5/34 38 3/27 30 3/17 19 20 22 
تجربه مقابله با 

 نوسانات آب

9/20 23 9/50 56 20 22 8/1 2 4/6 7 

شرکت در برنامه 

های محلی و 

 اجتماعی

اعتماد 

 اجتماعی
6/34 40 2/38 42 8/11 13 6/3 4 10 11 

شرکت در کارهای 

 عام المنفعه

0 0 0 0 10 11 5/4 5 5/85 94 

مهیاشدن نیازهای 

پس از نوسانات 

 آب

5/65 72 8/11 13 20 22 7/2 2 0 0 
شناخت معتمدین 

 روستا

مشارکت 

 اجتماعی
2/8 9 6/13 15 7/52 58 9/20 23 5/4 5 

عضویت در شبکه 

های اجتماعی و 

 داوطلبین مردمی

2/38 42 7/32 36 2/18 20 5/4 5 4/6 7 
میزان مشارکت در 

 انتخابات محلی

9/0 1 4/66 73 4/16 18 4/15 17 9/0 1 
تمایل به جابجایی 

 از روستا)مهاجرت(

تعلق 

خاطر و 

هویت 

 اجتماعی

9/70 78 5/5 6 5/15 17 8/1 2 4/6 7 

میزان شناخت و 

رفت و آمد با 

ارتباطات  همسایگان

و شبکه 

های 

 اجتماعی

7/2 3 6/13 15 2/58 64 4/6 7 1/19 21 

اماکن حضور در 

تفریحی و ورزشی 

 روستا

9/30 34 2/18 20 4/36 40 10 11 5/4 5 
حضور در اماکن 

 مذهبی روستا
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 : میانگین شاخصهای اجتماعی تاب آوری ساکنین حوزه آبخیز سامان در نوسانات آب6جدول 

 نتیجه بازخورد میانگین شاخص ردیف

 6/45 میزان دانش و آگاهی مردم 1

آموزشی جهت آمادگی در برگزاری دوره های 

 برابر نوسانات آب

 

 

 جلوگیری از مهاجرت و بیکارشدن کشاورزان

 تمایل به مهاجرت

 8/51 اعتماد اجتماعی 2

 9/82 مشارکت اجتماعی 3

 8/50 تعلق خاطر و هویت اجتماعی 4

 79 ارتباطات و شبکه های اجتماعی 5

 آّبخیز سامان در نوسانات آبمیزان تاب آوری اقتصادی ساکنین حوزه 

( با 7با توجه به جدول و درصد توزیع میزان تاب آوری اقتصادی ساکنین حوزه آبخیز سامان در نوسانات آب)جدول 

شاخص های تنوع بخشی فعالیتهای اقتصادی، بهبود فرصتهای شغلی، تغییر سازگاری یا بازگشت به شرایط مناسب، در 

ا حدودی،زیاد و خیلی زیاد بیشترین میانگین مربوط به بازگشت به شرایط مناسب یا طیف خیلی کم، ت 5گویه در  12

را شامل می شود و حکایت از تاب آوری خانوارها در سازگاری دارد. میانگین های دیگر  50سازگاری است که باالی 

خود کرده که بیکاری و عدم و در حقیقت کمتر از میانگین است که در بهبود فرصتهای شغلی کمترین را از آن  50زیر 

کمک های دولتی و نداشتن پس انداز و عدم استفاده از دام و اعتبارات برای جبران نوسانات آب را در پی دارد و الزم 

 (8است اقدام مناسبی برای آن انجام داد)جدول 

 نوسانات آبتوزيع فراوانی و درصد میزان تاب آوری اقتصادی ساکنین حوزه آبخیز سامان در  :7جدول 

 

 خیلی زیاد
 خیلی کم کم تا حدودی زیاد

تاب آوری 

 شاخص اقتصادی گویه

  فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

9/0 1 5/4 0 50 55 4/16 18 2/28 31 

میزان تنوع شغلی 

و درآمدهای 

تنوع بخشی  غیرکشاورزی

 فعالیتهای اقتصادی

6/3 4 3/17 19 2/8 9 4/46 51 5/24 27 

افزایش 

محصوالت 

 کشاورزی

0 0 0 0 6/33 37 2/8 9 2/58 64 

میزان پس انداز 

برای جبران 

 نوسانات آب

بهبود فرصتهای 

 شغلی
0 0 8/1 2 1/2 10 4/6 7 7/82 91 

میزان کمک های 

دولتی برای 

جبران نوسانات 

 آب

0 0 0 0 9/0 1 8/11 13 3/87 96 

از میزان استفاده 

وام و اعتبارات 
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برای جبران 

 نوسانات آب

0 0 5/4 5 9/0 1 7/12 14 8/81 90 

میزان بیکاری 

روستائیان در 

 سالهای اخیر

0 0 0 0 2/7 9 3/7 8 5/84 93 

اقدام برای به 

تأخیر انداختن 

سررسید وام ها 

 از سوی بانک

 62 4/56 6 5/5 29 4/26 12 9/10 1 9/0 تغییر

باز بودن راههای 

 جایگزین درآمد

9/0 1 7/22 25 3/17 19 8/11 13 3/74 52 

سرمایه گذاری 

جدید در 

کشاورزی و 

 دامداری 

1/39 43 9/20 23 3/17 19 1/9 10 6/14 15 

میزان آسیب 

پذیری دارایی در 

برابر نوسانات 

 آب

بازگشت به شرایط 

 26 6/23 36 7/32 32 1/29 10 1/9 6 5/5 مناسب)سازگاری(

توانایی میزان 

برای رسیدن به 

شرایط شغلی و 

درآمدی قبل از 

 نوسانات آب

9/0 1 7/22 25 1/9 10 4/16 18 9/50 56 

میزان افزایش 

درآمد در سالهای 

 اخیر

 : میانگین شاخصهای اقتصادی تاب آوری ساکنین حوزه آبخیز سامان در نوسانات آب8 جدول

 نتیجه بازخورد میانگین شاخص ردیف

 1/50 بخشی فعالیتهای اقتصادیتنوع  1
نداشتن  –عدم استفاده از دام  -بیکاری

کاهش تولید محصوالت  –پس انداز 

 کشاورزی

 کاهش درآمد خانوارها
 1/30 بهبود فرصتهای شغلی 2

 3/39 تغییر 3

 3/59 بازگشت به شرایط مناسب)سازگاری( 4

 حوزه آبخیز سامانبررسی میانگین شاخص های تاب آوری در روستاهای 

در بررسی میزان تاب آوری روستاهای مورد مطالعه در حوزه بخیز سامان گزینه های خیلی کم، کم، تا حدودی، زیاد و 

اختصاص داده شد سپس میانگین هرکدام از روستاها در ابعاد تاب آوری اقتصادی و اجتماعی  5تا  1خیلی زیاد به اعداد 

 مورد ارزیابی قرار داده شد. 
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 : میانگین شاخص های تاب آوری در روستاهای حوزه آبخیز سامان9جدول 

 ردیف
 تاب آوری                    

 نام روستا
 اقتصادی-تاب آوری اجتماعی تاب آوری اجتماعی تاب آوری اقتصادی

 38/2 91/2 81/1 آق بالغ 1

 56/2 23/3 89/1 چهارحد 2

 27/2 99/2 54/1 حریقان 3

 52/2 92/2 12/2 سامان 4

 48/2 08/3 88/1 ورکبار علیا 5

 58/2 16/3 2 یاری آباد 6

 1399مأخذ: اقتباس از پرسشنامه تحقیق 

( نشان می دهد که در بعد تاب آوری اقتصادی در مواقع نوسانات آب روستاهای سامان و یاری 9نتایج بررسی )جدول 

اجتماعی نیز حدودا میانگین ها به هم نزدیک بود و بیشترین تاب آوری آباد دارای تاب آوری بیشتری بوده اند. در بخش 

را اخذ کرده بودند و روستای حصارچای  3اجتماعی در روستاهای چهارحد، یاری آباد و ورکبار بوده که باالی میانگین 

صادی روستاهای بدلیل عشایری بودن فاقد میانگین است. به طور کلی در مجموع دو شاخص تاب آوری اجتماعی و اقت

را بدست نیاوردند ولی در مجموع می توان گفت روستاهای یاری آباد و  3حوزه آبخیز سامان، هیچکدام میانگین 

 ( و نشان از تاب آوری پایین محدوده دارد.2چهارحد دارای تاب آوری بیشتری نسبت به دیگر روستاها می باشند.)نقشه 

 
 دوده مورد مطالعهاقتصادی مح-: تاب آوری اجتماعی2نقشه 

 آمار استنباطی

جهت استفاده از آزمون های پارامتریک یا ناپارامتریک مربوط به فرضیه های پژوهش با توجه به این که شاخص ها و 

متغیرهای تحقیق از ترکیب گویه هایی در طیف لیکرت حاصل شده اند و مقیاس به مقیاس فاصله ای تغییر یافت)اصغرپور 

ه منظور بررسی نرمال بودن توزیع صفات شاخص ها و متغیرها از خطای استاندارد ضرایب چولگی ( ب22،1392ماسوله،

+ با شد در آن صورت فرض 2و یا بزرگتر از  -2و کشیدگی استفاده شد. بدین صورت که اگر مقدار این خطا کمتر از 

ه ضرایب چولگی و کشیدگی بین ( همچنین چنانچ190-191، 1391نرمال بودن توزیع رد می شود)حبیب پور و صفری،
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 10+ باشد نیز توزیع شاخص ها و متغیرهای تحقیق نرمال می باشد بنابراین با توجه به آنچه که در جدول 5/1و  -5/1

 قابل مشاهده است توزیع تمام شاخص ها، ابعاد و متغیرها نرمال می باشند.

 : نتايج آزمون نرمال بودن10جدول 

  کشیدگی چولگی 

 نتیجه آزمون خطا ضریب خطا ضریب بعد

 تأئید نرمال 457/0 -965/0 230/0 417/0 بعد اجتماعی

 تأئید نرمال 457/0 624/0 230/0 -625/0 بعد اقتصادی

 1399 مأخذ: يافته های پژوهش،

 نتیجه گیری و پیشنهادات

و تجارب موفق، حکایت از این دارد که بهبود تاب آوری ساکنان و افزایش تاب آوری سکونتگاههای   بررسی مبانی نظری

روستایی، بهترین شیوه در جهت توانمندسازی و توسعه پایدار روستایی است و مهم ترین مرحله افزایش تاب آوری 

اقتصادی جوامع روستایی -ری اجتماعیشناسایی میزان تاب آوری جوامع روستایی است. نتایج ارزیابی میزان تاب آو

حوزه آبخیز سامان در نوسانات آب سالهای اخیر نشان داد که بین ابعاد مختلف در بین روستاهای حوزه آبخیز سامان 

کمترین تأثیر را در تاب آوری روستاها داشته  55/2بیشترین و بعد اقتصادی با میانگین  83/2بعد اجتماعی با میانگین 

از تاب آوری کم روستاها دارد. بررسی فرضیات تحقیق نیز گویای همین مسأله است که نشان می دهد  است که نشان

نوسانات آب بر روی تاب آوری اقتصادی)میزان دانش و آگاهی مردم، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، احساس 

ست. با توجه به اهداف توسعه پایدار تعلق و هویت بخشی و ارتباطات و شبکه های اجتماعی( تأثیرات منفی گذاشته ا

روستایی که عبارتند از: تأمین نیازهای اساسی جامعه، بهبود و ارتقاء سطح زندگی برای همه، حفظ و اداره بهتر اکوسیستم 

ها، آینده ای امن تر و سعادتمند برای بشر، تاب آوری بیشتر جوامع می تواند برای مقابله با اثرات نوسانات آب بسیار 

اسب باشد و مسئولین به گونه ای عمل کنند که بهترین بهره را با کمترین خسارت بدست آورند و راهکارهایی را به من

 کار ببرند که تاب آوری جوامع به حداکثر برسد.

(، صادقلو و سجاسی 1393( رکن الدین افتخاری و همکاران)2001این نتایج با مطالعات بارتون و همکاران)

( محمدی 1394( رضایی و همکاران)1394(، رفیعیان و همکاران)1394مانی و همکاران)( سل1393قیداری)

( و حاجیان 1397( و تقیلو و رحمانی)1397( سجاسی قیداری و همکاران)1397( عنابستانی و همکاران)1396مشکول)

 ( همخوانی دارد1397و همکاران)

 تاب آوری در نوسانات آب حوزه آبخیز سامان پیشنهاد داد. با توجه به نتایج حاصله می توان موارد زیر را جهت افزایش

 پیشنهادات مربوط به فرضیه اول )اثرات اقتصادی(

 تغییر سیستم آبیاری -1

توجه و حمایت توسعه کشت گلخانه ای به دلیل اشتغال زایی باالی آن و صرفه جویی در آب و بازدهی  -2

 باال

 جلوگیری از کاهش تولید محصوالت کشاورزی -3

 آموزش و استفاده از نیروهای کارآمد در انتقال تجربیات و آموزش های نوین به کشاورزان  -4

 استفاده از کشت های جایگزین برای برخی از محصوالت با نیاز آبی باال -5
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 تنوع بخشی فعالیتهای اقتصادی با توجه به ظرفیت های منطقه و ایجاد منابع کسب درآمدهای متفرقه -6

 رضیه دوم )اثرات اجتماعی(پیشنهادات مربوط به ف

 اعتماد بین مردم -1

 استفاده کردن از کمک تشکلهای مردمی مانند شوراهای اسالمی در مواقع بحرانی -2

 دادن وام و اعتبارات دولتی جهت جلوگیری از مهاجرت -3

 باالبردن میزان دانش و آگاهی مردم -4

 ور جلوگیری از مهاجرترسیدگی به امور رفاهی، اقتصادی، آموزشی و بهداشتی در روستا به منظ -5
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 : منابع

 ( آمار مقدماتی برای علوم اجتماعی، سنبله، تهران1392اصغرپور ماسوله، احمدرضا) .1

( شناسایی مناطق بهمن خیز با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 1392المدرسی، سیدعلی، دالور، علیرضا) .2

GIS  3مجله مخاطرات محیط طبیعی، سال دوم، بهار، شماره 

( ارزیابی و نظارت بر خشکسالی در استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل با استفاده 1388چنار، علیرضا) .3

 ، تهران GIS، دانشگاه تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی ارشد، سنجش از دور و AVHRRاز تصاویر 

تصادی، زراعی و غیر زراعی ( نقش تنوع فعالیت های اق1397حاجیان، نرگس، قاسمی، مریم، مفیدی، عباس) .4

بر تاب آوری خانوارهای کشاورز روستایی در معرض خشکسالی)مطالعه موردی: شهرستان چناران( جغرافیا و 

 31-51، زمستان 28مخاطرات محیطی شماره 

در تحقیقات پیمایشی، نشریه لویه،چاپ  SPSS( راهنمای جامع کاربرد 1391حبیب پور،کرم، صفری،رضا) .5

 پنجم، تهران

( پایان نامه اثرات اقتصادی خشکسالی و پیامدهای مکانی و فضایی آن در روستاها 1388حکیم دوست،سیدیاسر) .6

 با تأکید بر مهاجرت در دهستان قره پشتلوی شهرستان زنجان، استاد راهنما بهروز محمدی یگانه، دانشگاه زنجان

ه توسعه روستایی،فصلنامه تحقیقات ( توانمندسازی گامی اساسی در جهت نیل ب1391حیدری ساربان،وکیل) .7

 169-188ص  106شماره سوم پاییز، شماره پیاپی  27جغرافیایی سال 

اجتماعی شالیکاران در استان گیالن، -( بررسی تأثیرات خشکسالی بر وضعیت اقتصادی1389دویستی،حمید) .8
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