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 چکيده

مقابلره برا  کرديرو ر،يوارد كرده است  در دهه اخ یيو جامعه روستا یبه بخش كشاورز یزياد یهابيساليان گذشته آس یط یخشکسال

در كراهش اثررات خشکسرالی  مؤثريکی از عوامل  ها داده است كردن با آن یخود را به كنار آمدن و زندگ یجا یعيطب یو رخدادها  يشرا

ی روسرتائيان جهرت سرازتيظرفبر  اررگذيتأثارائه سناريوهای  قيتحق نيهد  ا  باشدیمی روستائيان جهت مقابله با خشکسالی سازتيظرف

پرژوهش  ی  جامعره آمرارباشردیمر یليتحل ،یفيتوص تيو ازنظر ماه یكاربرد یبررس نيدر ا قي  نوع تحقباشدیم یخشکسالكاهش اثرات 

دوم را نخبگان  نفر از استادان، متخصصان و كارشناسان مرتب  با موضوع پژوهش و گروه 30اند كه گروه اول  داده ليحاضر را دو گروه تشک

)پرسشرنامه، مصراحبه(  یدانيو م یااطالعات كتابخانه ی  روش گردآوردهندیم ليروستا تشک یاسالم یشورا یاضو اع ارانيو ده يیروستا

یمر نشران هاافترهاست  ي شدهاستفادهميک مک  افزارنرماز تحليل ساختاری و با استفاده از  اطالعات  ليوتحلهيتجز یصورت گرفته، و برا

 یالگرو رييربره تغ ليرو تما یگذشتگان جهت كاهش اثرات خشکسال یبه استفاده از راهکارها لي، تما شدهیشاخ  بررس 36 اني  از مدهد

داشته است   برا توجره بره  یدر جهت كاهش اثرات خشکسال انييروستا یسازتيرا بر ظرف ريتأث نيشتريب یمقاوم به خشک اهانيكشت به گ

 راتيو هرم ترأث ميمسرتق راتي، هم در تأثرگذاريتأث یديعامل كل 36همه  رهايمتغ ميرمستقيو غ ميمستق یرگذاريمده از تأثآدستبه یهارتبه

 یبرا انردك ميمسرتق راتيكه تمام عوامل در تأث دهدیعوامل مختلف نشان م ميرمستقيرواب  غ یبررس گريدیعبارتوجود دارد  به ميرمستقيغ

  بر اين اساس می توان پيشنهاداتی را بره ايرن صرورت بيران كررد: اسرتفاده از اندتکرار شده ميرمستقيغ راتيدر تأث ناًيها عدر رتبه آن رييتغ

ی، فراهم كردن يارانره و تسرهيالت نيكارآفری موجود مثل توسعه صنايع تبديلی ، متنوع سازی شغل و معيشت روستاييان، تقويت هاتيظرف

 ی اعتباری هاصندوقيتی و تقويت ، ارائه خدمات حمابهرهكماعتباری 
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 مقدمه 

 نيترربزرگ عنوانبههای اخير، تغييرات آب و هوايی در سال

آروری است ) شدهگرفتهتهديد موجود برای جوامع بشری در نظر 

 طوربرره( كرره 2001، 2هرروتن و همکرراران؛ 2015 ، 1همکرراران و

 هراآنيی را كه بره هاستمياكوسی انسانی و هاتيفعالی اندهيفزا

( و 2007، 3وابسته هستيم تهديد كرده )شرورای تحقيقرات ملری

 دراجتمرراعی جرردی را برررای كشررورهای  –عواقررب اقتصررادی 

 راتييرتغ یدولتر نيب ئتيهال دارد )به دنب درآمدكمو  توسعهحال

ی جهانی است، امرا ادهيپدتغيير اقليم  نکهيباا(  2013، 4آب و هوا

منفی آن به دليل وابستگی زياد خانوارهای روسرتايی بره  راتيتأث

منابع طبيعی و ظرفيت محدود مقابلره برا تنروع آب و هروايی در 

  خشکسرالی ناشری از شرودیمساس اح شدتبهمناطق  گونهنيا

تغييرات آب و هوايی يک رويداد اقليمی شديد، كند و چندبعردی 

يکی  عنوانبه(كه 2008 ، 6آنگاس و اوبا؛ 1992 ،5اسکنس(است 

مخرراطرات طبيعرری جهرران  نيترررمخربو  نيترنررهيپررز هزاز 

پرری و ؛ 7،2018ديميتراكسرری و همکررارانسررت )ا شرردهشناخته

نمونره  عنوانبره(  2019، 9هوگ و همکراران؛ 2019، 8همکاران

خشکسالی در هنرد بريش از يرک  2015تا  1900های بين سال

ن نفرر را بره كرام مررگ ميليرو 25/4و  ريتأثميليارد نفر را تحت 

(  بر اساس گزارش مركز 2017 ، 10سام و همکارانكشيده است )

ملی خشکسالی و مرديريت بحرران سرازمان هواشناسری، آنراليز 

درصرد مسراحت  1/98كره  دهدیمنشان  سالهده SPEشاخ  

                                                                                           
1 -Arouri 
2 -Houghton 
3 -National Reaserch Courci 
4 -IPCC 

5 -Scoones  
6 -Angass and Oba 
7 -Dumitrascu 
8 -Pei 
9 -Hogue 
10-Sam   

درصد  6/1و تنها  اندشدهی سالخشکكشور دچار درجات مختلف 

ی ترسرالدرصرد شرراي   دهمسهت كشور وضعيت نرمال و مساح

 ژهيوبره(  اثرات خشکسرالی برر جمعيرت، 1396دارند )ضياييان، 

موجرب تضرعيف  كنندیميی كه در مناطق روستايی زندگی هاآن

 متعاقباًاقتصاد منطقه از طريق خسارت در كشاورزی و دامداری و 

(  11،2021كاستا و همکراران) شودیمی توليدی هابخشدر ساير 

گستردگی كشت ديم در ايران موجب شرده كره خشکسرالی بره 

يی كه كشاورزی با آن روبررو اسرت هاچالش نيتربزرگيکی از 

(   مطرابق گرزارش 1391 فاضرل نيرا  و همکراران،تبديل شود )

هرزار روسرتای  104سال اخير از حدود  60مركز خشکسالی طی 

هزار مورد تخليه گرديده كه قسمت اعظرم آن ناشری از  4كشور 

(  خشکسالی با كاهش 1396نبود منابع آب بوده است )ضياييان، 

و منجرر بره كراهش اشرتغال،  شرودیمرتوليد محصوتت آغراز 

سط  زندگی و بهداشرت  آمدن، پايين هايیدارامهاجرت، فروش 

یمرجامعه  ريپذبيآسی هاگروه قرار دادن ريتأثو منجر به تحت 

 دهردیمررا در معر  ساير خطرات قررار  هاآنكه اين امر  شود

 (   2006)بانک جهانی ، 

كرراهش اثرررات خشکسررالی و  نررهيدرزمبنررابراين، چنانچرره 

ی و سازگاری با آن اقدامات مناسبی صرورت نگيررد، سازتيظرف

 ی از منررابع آب، صررنعتاعمرردهتوانررد قسررمت ايررن پديررده می

گردشگری، كشاورزی و غيره در جهان را تحت تأثير قرار بدهرد 

(  بنابراين يکی از موضروعات 1393)طالئی سميری و همکاران، 

ی و نگرنردهيآمهرم باشرد،  توانردیمرمهمی كه در ايرن مسرير 

ی روستاييان در سازتيظرفبر  مؤثری كليدی هاشرانيپشناسايی 

بره موضروع  و هرد   مقابله با مخاطرات محيطی است، با توجه

بررر  مررؤثرتحقيررق ايررن پررژوهش درصرردد ترردوين سررناريوهای 

ی روسررتائيان جهررت كرراهش اثرررات خشکسررالی در سررازتيظرف

                                                                                           
11 -Costa 
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 نيتررمهماست:  سؤالشهرستان زنجان و به دنبال پاسخ به اين 

ی روسرتائيان  شهرسرتان سرازتيظرفسناريوهای محتمل ارتقاء 

  دانماكدزنجان در برابر اثرات خشکسالی  

ی اوايل كنندهعنوان يکی از مسائل تعيينتغييرات اقليمی به 

؛ ردزمرا و 2014، 1كرارتر و همکرارانشده اسرت )مطرح 21قرن 

اين تغييرات پيامدهای ژئوپولوتيکی مهمی را  ( 2009، 2همکاران

ويژه در منراطق خشرک شردت به دنبال دارد كه اين پيامدها بره

(  در طرول دوره 2007، 3كرالرکرسرد )ته و به اوج خرود میياف

ی كره رهرايوممرگدرصد  95بيش از  2008تا  1970های سال

 توسرعهدرحالدر كشرورهای  اندبودهی طبيعی هابحران جهيدرنت

ميرزان خسرارت در  2006تا  2001داده است و در طول دوره ر 

اخال  داخلی بررای كشرورهای برا درآمرد درصد توليد ن 1حدود

توليد ناخال  داخلی برای كشورهای برا  %1/0متوس  و كمتر از 

(  در همين راسرتا، 2012، 4ای پی سی سیدرآمد بات بوده است )

جايی های مربوط به تغييرات اقليمری برر تحررک و جابرهبحران

ير گذارده و موجب مهراجرت توسعه تأثجمعيت كشورهای درحال

كرره ر  دادن ازآنجايی ( 2012ی، سرریسررشررود )ای پرری می

های شديد و عظيم  در كشرور زيراد اسرت و هرسراله خشکسالی

های اقتصادی و اجتمراعی برر كشرور های فراوانی درزمينهآسيب

منظور  جلروگيری ( بنابراين، به1390گردد )مريد نزاد،تحميل می

های در حررال گسررترش حاصررل از یپذيراز افررزايش آسرريب

های جامعه محلی باهد  طراحی و خشکسالی، شناسايی ظرفيت

اجرای پاسخ مناسب به سروان  بررای سراخت مسريری مطمرئن 

ناپرذير منظور رسيدن به توسعه پايردار در آينرده امرری اجتناببه

 قويرت آگراهی بنرابراين، ت ( 2002،  5جيگياسریشود )تلقی می

نفعران كشاورزان استفاده از سرمايه اجتماعی و مشاركت همه ذی

                                                                                           
1 -Carter 
2 -Redsma  
3 -Clarke 
4 -IPCC  
5 -Jigyasu 

های اجتماعی در اين زمينره سرودمند ها و شبکهو ايجاد سازمان

هرا برا های اخيرر، دولت(  در سال2016، 6باشد )تالر و تزرسمی

هرای سرازی بره چالشتأكيد برر توانمندسرازی جامعره و ظرفيت

ها روبررو هسرتند ه مناطق روستايی با آناجتماعی ك –اقتصادی 

سررازی را (  درواقررع ظرفيت2003، 7سيمپسررونانررد )پاسررخ داده

های منظور ارتقاء و توسعه مهارتدار بههای هد توان فعاليتمی

های اجتماعی كه در داخل يک جامعه محلی انسانی يا زيرساخت

سرط  خطراتری كره ناشری از  يا سرازمانی كره موجرب كراهش

مرديريت ريسرک سرازمان ملرل مخاطرات هستند تعريف كررد )

سازی در سرطوح اجتمراع محلری (  فرآيند ظرفيت2007، 8متحد

های محلرری يررری بهينرره از امکانررات و فرصررتگبهره منظوربرره

های اجتمراعی، آمروزش اجتماعرات يهسررماموجود، اسرتفاده از 

سرازی مجردد در جهرت سرمايه ومديريت منابع  منظوربهمحلی 

توسعه محالت، رويکرردی  بلندمردت و همچنرين راهبرردی در 

هرا يتظرفهای موفق جهانی بوده است  توسعه بسياری از الگوی

های جامعه روستايی موجب مشاركت گسترده  مرردم یتوانمندو 

ساكسرری گررردد )ای میهررای توسررعهروسررتايی در جريرران طرح

نفس (  لذا موجب انتخاب آگاهانه، تقويرت اعتمادبره 9،2001بای

ها و انزوا گزينی گرديده و درنتيجه اجتماعرات، تفاوتیكاهش  بی

نقش تأثيرگذار و فعالی در بازسازی اجتماعی و اقتصادی خود ايفا 

 هرایيتفعالمهمری كره از  نترايج ( 2007، 10وندیخواهند كرد )

 ها،نگرش تغيير سو منجر بهيک شود   ازیمسازی حاصل ظرفيت

 سروی از و اطالعرات بره دسرتيابی و هامهارت گسترش و ايجاد

و  ملری و محلری موجود یو ساختارها كردن كارآمدموجب  ديگر

سرازی ظرفيت(  11 2003 سمپسرون وداوس،)مهمی گردد رواب  

                                                                                           
6 -Towler & Lazrus  
7 -Simpson 
8 -United Nations Office for Disaster Risk Reduction 

9 -Saxby 
10 -Wendy 
11 -Simpson & Daws 
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هرای موردنيراز و تقويرت در مناطق روسرتايی تلفيقری از نوآوری

سازی جوامرع روسرتايی از ظرفيت های جامعه محلی است دارايی

های متنوع نسبت به تغييرات اقليمی موجب كراهش طريق روش

های بالقوه و همچنين تعرديل مشرکالت غيرمسرتقيم و خسارت

وستاها، مهاجرت، دلسرد شدن عوار  جانبی مانند تخليه شدن ر

هرای مختلرف و همچنرين جوانان روستايی از اشرتغال در بخش

تغيير اجباری شغل خواهد شد  در راستای ارائه راهبردهای مقابله 

سازی روستاييان در برابر ايرن پديرده با تغييرات اقليمی و ظرفيت

هرای منظور شرناخت توانائیكمک به مردم بهازجمله خشکسالی 

ی بسريار ، مسرئلهمنظور بهبود زندگی فردی و جمعریبهخويش 

باشد كه بايد مدنظر قررار بگيررد  شناسرايی و بررسری مهمی می

های موجود در جوامرع محلری و آگراهی از ها و توانمندیظرفيت

ها در مقابل خشکسالی موجرب شرناخت هرچره پذيری آنآسيب

يجه موجب ها گرديده و درنتبهتر وضعيت موجود، منابع و ظرفيت

ريزان روسرتايی در ايرن منراطق را هرای برنامرهموفقيت فعاليت

سررازی روسررتاييان مطالعررات يتظرفينرره درزمآورد  فررراهم مرری

( در مقاله با 2020)1سام و همکارانمتعددی صورت گرفته است  

تغيير اقليم، خشکسالی و جوامع روستايی: درک ادراكرات  "عنوان

كارگيری ، با به"دم و سازگاری در مناطق روستايی هند شرقیمر

ترين اند، كه مترداولهای كمی و كيفی به اين نتيجه رسيدهروش

ای كره توسر  مرردم روسرتاها در طری خشکسرالی اقدام مقابله

اتخاذشده، كاهش مصر  برنج و غالت بوده اسرت  نترايج ايرن 

دهنرد در جي  میدهد كه مردم روستاها ترپژوهشگران نشان می

آينده نيز از استراتژی كاهش مصر  مواد غرذايی پيرروی كننرد  

كننرد، كره انردازه خرانواده، تحصريالت همچنين نتايج بيران می

ترين شررهر بررر هررا از نزديررکسرپرسررت خررانوار، و فاصررله آن

گرذارد  هرا ترأثير میهای سرازگاری و كنرار آمردن آناستراتژی

                                                                                           
1  -Susan Sam  

پذيری و ارزيرابی آسريب "ای برا عنروان( در مقاله2018) 2وبهنس

های رويارويی زنان روستايی در برابر خشکسالی، مطالعره ظرفيت

كننررد كرره ، بيرران می"زيمبرراوه  3مرروردی منطقرره ويشرراوان

های زنران روسرتايی در ايرن منطقره بررای مقابلره برا استراتژی

سازی آن و ذخيرهخشکسالی، خريد مواد غذايی از جوامع همسايه 

هررای خشکسررالی، كشررت و فررروش برررای مصررر  در دوره

های غرذايی و محصوتت زراعی مقاوم به خشکی، كاهش وعده

باشرد  نهادهرای مختلرف ماننرد های پروتئينی میكاهش  وعده

های مذهبی نيز حمايرت های غيردولتی، دولت و سازمانسازمان

نظور كراهش اثرررات مكننرد  بررهتزم از ايرن زنران را تررأمين می

روستايی، مداخالتی ماننرد گنجانردن زنران در  برزنانخشکسالی 

بخشرری معيشررتی ی اجرررای كرراهش خشکسررالی، تنوعهابرنامرره

ارزيرابی  "( در مقالره 2018و همکراران ) 4محمد موردنياز است 

پذيری و سازگاری خشکسالی كشاورزان در منطقره غررب آسيب

:تنروع معيشرتی در  اند، به اين نتيجه رسريده"دار  در سودانگا

پذيری در برابر خطرات مرتب  برا تغييررات اقليمری ايجاد انعطا 

 (2015و همکراران ) 5زاساد باشد یمترين راهکارها يکی از مهم

ای بره بررسری وتحليل خوشرهكارگيری تجزيرهای با برهدر مقاله

سررازی و ارائرره چهررارچوبی مفهررومی گذاری در ظرفيتايهسرررم

انرد و های توسرعه روسرتايی پرداختهمنظور رسيدن به سياستبه

منظور گذاری بررهدهررد كرره سرررمايهنتررايج حاصررل نشرران می

سازی توسعه از عوامل تأثيرگذار و مهم در توانمندسرازی ظرفيت

 باشد روستائيان و توسعه روستايی می

ی ديگر در ايرن اسرت كره هاپژوهشوهش با تفاوت اين پژ

سرازی يتظرفبرر  مرؤثربه تدوين سناريوهای  موردنظرپژوهش 

روستائيان در جهت مقابلره برا اثررات خشکسرالی در شهرسرتان 

                                                                                           
2 -Ncube  
3 -Zvishavane 

4 -Mohmmad  

5 - Zasada 
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 زنجان پرداخته است  

 

 ها و روش مواد

تحليلی بروده  -روش تحقيق حاضر به لحاظ ماهيت توصيفی

 منظوربره هرادادهگرردآوری باشرد  یمهد  كاربردی  لحاظ ازو 

سازی روستاييان در اين پژوهش به دو يتظرفتدوين سناريوهای 

ی اوليره( هرادادهی ثانويره( و پيمايشری )هادادهصورت اسنادی )

ی در اصرل ويرگذار تأثو متغيرهای  هاشاخ انجام گرديده است  

رفيت اجتمراعی، ظرفيرت محيطری، بعد ) ظرفيت اقتصادی، ظ 5

های دولتی( و برا يتحماها و ياستسدانش بومی و های يتظرف

زير شاخ  بر اساس بررسی دقيق منرابع داخلری و خرارجی  36

يری روش تحليررل كارگبررهگرديررد  در مرحلرره دوم بررا  اسررتخراج

ميک مک  افزارنرميازدهی و امتساختاری )تحليل اثرات متقاطع(، 

يت درنها است و شدهپرداختهو تحليل يه تجزبه شکل تركيبی به 

سازی روسرتاييان برا توجره بره يتظرفعوامل پيشران و كليدی 

يرپذيری مستقيم انتخراب گرديرد  جامعره تأثيرگذاری و تأثامتياز 

كره گرروه اول   انرددادهآماری پژوهش حاضر را دو گروه تشکيل 

نفر از استادان، متخصصان و كارشناسان مررتب  برا موضروع  30

ضرای اعروسرتايی و دهيراران و  پژوهش و گروه دوم را نخبگان

 دهند  یمشورای اسالمی روستا  تشکيل 

 

 يساختار ليتحل

پژوهی است كره يندهآی هاروشترين يجرااين روش يکی از 

بر يک موضروع،  مؤثرعلت و معلولی بين عوامل  رواب بر اساس 

گردد )بهشتی و یمسناريوهای محتمل برای آن موضوع طراحی 

با پريش رويردادها و  معموتًه اول اين روش (   مرحل1390زالی، 

باشد كره توسر  كارشناسران یمدر سيستم  مؤثرانتخاب عوامل 

گردد  در مرحله بعد، ماتريس تحليل ساختاری تشرکيل یمانجام 

گردد و با توجره بره یمجايگزين  نآ درشود و عناصر سيستم یم

يراز داده امت دودوبرهقوانين تکنيک تحليل اثر متقابل، بره روابر  

شود  متغيری كه بر تعداد محدودی از متغيرهرا اثرر مسرتقيم یم

ترتيب، برا در ينابرهيرگذاری اندكی دارد  تأثدارد، بر كل سيستم 

يرپذيری مسرتقيم يرک تأثنظر گرفتن ستون مربوط در ماتريس 

توان بررسی نمود  بنابراين مجموع عددهای هر سطر یممتغير را 

ی متغيرر مربوطره و مجمروع عرددهای هرر يرگذارتأثكننده يانب

   (1391ربانی، يرپذيری متغير مربوطه است )تأثكننده يانبستون 

 

 ميک مک

 اندازچشمهای راهبردی و گيریيمتصمجهت  افزارنرماين    

 منظوربرهميرک مرک  افزارنرمگيرد  یمقرار  مورداستفادهسازی 

يل ساختاری طراحری گرديرده اسرت  در ايرن سهولت انجام تحل

تروان برا كمرک گررفتن از ارتبراط ماتريسری همره یم افرزارنرم

توان با یمی اصلی يک سيستم را تشري  كرد  همچنين هامؤلفه

بررسی اين ارتباط ، متغيرهای اصرلی را بررای ارزيرابی سيسرتم 

كمری نشران داده  صرورتبهنشان داد  ميزان ارتبراط دو متغيرر 

عدم وجود رابطه برين دو متغيرر،  دهندهنشانشود  عدد صفر یم

= ارتبراط 3= ارتباط متوس ، عردد 2=ارتباط ضعيف ، عدد 1عدد 

 =ارتباط بالقوه  pقوی و 

 

  موردمطال  مشطق  

باشرد كره در یممحدوده اين پرژوهش ، شهرسرتان زنجران 

دقيقه ترا  25درجه و  47شمال غرب ايران و در طول جغرافيايی 

دقيقره ترا  27درجه و  36درجه و عر  جغرافيايی  54درجه  48

دقيقه عر  شرمالی واقرع گرديرده اسرت  ايرن  15درجه و  37

باشررد و طبررق یمروسررتا  249دهسررتان و  13شهرسررتان دارای 

نفررر جمعيررت  826/87دارای  1395سرشررماری آمرراری سررال 

 خانوار روستايی است    863/25روستانشين در غالب 



 

   
 موردمطالعهنقشه منطقه  .1شکل 

 

 بحث و جينتا

از آن جررائی كرره ، مخرراطرات محيطرری ماننررد خشکسررالی 

پيامدهای بسياری برای جوامع روستايی به دنبرال دارد و موجرب 

گردد، لرذا ضرروری اسرت ترا ها میآسيب پذيری اين سکونتگاه

عوامررل مررؤثر بررر ارتقررای ظرفيررت سررازی روسررتائيان در برابررر 

يی شرروند تررا بررا اتخرراذ تصررميمات مناسررب خشکسررالی شناسررا

پذيری اين قشر در برابر اين گونه مخاطرات كراهش يابرد  آسيب

مراحل  نيترمهمتعريف موضوع و شناخت عوامل كليدی يکی از 

در نوشرتن  مؤثری هاروش  از باشدیمی بر پايه سناريو زيربرنامه

بت كه از جامعيت بيشتری نسر باشدیمسناريوها روش ماتريسی 

دارد   در مرحله نخست پس از مطالعه و بررسی  هاروشبه ساير 

 عنوانبررهعامررل  36ی از فهرسررت گرفتررهانجامی هرراپژوهش

ی روسرتاييان شناسرايی سرازتيظرفبر  مؤثرمتغيرهای راهبردی 

ی هاتيظرفی اقتصادی، هاتيظرفگروه عوامل ) 5گرديد كه در 

نررش بررومی و ی داهراتيظرفی محيطرری، هرراتيظرفاجتمراعی، 

 (  1ی گرديد )جدول بنددستهی دولتی( هاتيحماو  هااستيس

ميک مرک  افزارنرمدر مرحله دوم، روش تحليل ساختاری با 

ی روستاييان سازتيظرفبر  رگذاريتأثبرای استخراج عوامل اصلی 

بخرش  5برود كره در  36*36به كار گرفته شد  ابعراد مراتريس 

 1296 مجمروع درعراد مراتريس مختلف تنظيم شد  با توجه به اب

 150گزينه برای ماتريس وجود دارد   كه از ايرن مجمروع كلری، 

اين است كره عوامرل  كنندهانيبكه  باشدیمخانه ماتريس صفر 

رابطره،  336، رنرديپذینم ريتأثی بر هم ندارند يا از يکديگر ريتأث

كمی نسبت به هرم  ريتأثعددشان يک بوده است بدين معنی كه 

روابر   كنندهانيببوده است كه  2رابطه عددشان  578، اندداشته

بروده اسرت  3رابطه عددشران  232قوی بين متغيرهاست   نسبتاً

یمری زياد بين متغيرهرا ريرپذيتأثی و رگذاريتأث دهندهنشانكه 

یمردرصد است كه نشان  43/88ی ماتريس پرشدگ  درجه باشد

ارد برر يکرديگر درصد مرو88در بيش از  شدهانتخابعوامل  دهد

ی هاشراخ   از سوی ديگر مراتريس برر اسراس اندداشته ريتأث

 100ی شرردگنهيبهی از مطلوبيرت و ادادهآمراری برا دو چررخش 

 نآ پاسخدرصد برخوردار شد كه حاكی از روايی زياد پرسشنامه و 



 265      ...وهیتحلیل عوامل مؤثر بر ظرفیت سازی روستائیان جهت کاه  اثرات سشکسالی با رویکرد نینده پژنربونی و همکارن، 
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 ت كاهش مقابله با اثرات خشکسالی  ی روستاييان در جهسازتيظرفبر  مؤثرمتغيرهای راهبردی  .1جدول  

  هاشاخص ابعاد  رديف 
عالمت 

 اختصاری 

1 

 
 
 

 عوامل  اقتصادی 

 تنوع منابع درآمدی جايگزين در شراي  خشکسالی
 توانايی سازگاری شراي  اقتصادی خانواده در زمان خشکسالی 

 و استفاده ازآن  در زمان خشکسالی اندازپسداشتن 
 محصول(  –ی مختل  دام هانظامی توليد) هاتيفعالب توانايی تركيب مناس 

 ی خانگی درآمدزای هاتيفعال
 امکان تغيير شغل در زمان وقوع خشکسالی 

 هادامامکان استفاده از دام) فروش تعدادی از 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 

2 

 
 

ی هاتيحماو  هااستيس
 دولتی

 ی ردولتيغی هاسازمانی مالی هاتيحما
 خورداری ازبيمه  محصوتت كشاورزی بر

 امکان دريافت اعتبارات و وام در زمان وقوع خشکسالی
 آگاهی از قوانين و مقررات حمايتی دولت از كشاورزان در زمان وقوع خشکسالی 

008 
009 
010 
011 
 

3 
 

 عوامل محيطی

 ی آبياری(هاوهيشدر زمان خشکسالی) اصالح  وخاکآبتوانايی مديريت منابع 
   اجتناب از كشت ديم                                                                                                             

013 
  014 امکان تبديل اراضی ديم به اراضی آبی 

012 
 
 

4 
 
 

 عوامل  دانش بومی 

 جهت كاهش اثرات خشکسالی  گذشتگاناستفاده از راهکارهای 
 بارش فصل در عميق شخم از ستفادها

 زراعی تقويم تغيير 
 بارش كوتاه دوره در كوتاه رشد دوره با واريته هايی از استفاده 

 خشکی به مقاوم یهاگونه و بذور از استفاده 
 یچند كشت و كشت تنوع از استفاده 

 بارش موسم از پيش بذركاری  
 نسيما يا رس خاک با نهرها و هایجو اندود كردن 
 خشکی به مقاوم گياهان به كشت الگوی تغيير به تمايل 

 خاک رطوبت حفظ فنون از استفاده 
 ذخيره غذا در مواجه با خشکسالی  امکان 

015 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
024 
025 

5 

 
 
 
 
 

 عوامل  اجتماعی 

 ميزان شناخت منابع درآمدی متنوع در شراي  خشکسالی
 وزشی راهکارهای مقابله با خشکسالیبرگزاری كالسهای آم 

 مشاركت مردم در امور مختلف در زمان خشکسالی
 امکان مهاجرت موقت برای كار به شهر 

 ی و اميدواری در برابر خشکسالیآورتاباستفاده از باورهای مذهبی جهت افزايش  
 چرخشی به يکديگر صورتبهی با واگذاری سهم آب مساعکيتشر 

 رخريد آب از يکديگ 
 امکان مبادله دارايی با غذا 

 امکان مبادله دارايی با تسهيالت مالی 
 امکان فروش دارايی جهت تهيه غذا 

 ی در بخش غير كشاورزی كاراضافه، امکان 

026 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
 

 منبع: يافته های تحقيق   
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 ی آن هامارهتحليل اوليه   ماتريس و آ .2جدول 

رجه پرشدگید هتعداد س تعدادP جمع  رتعداد صف تعداد يک تعداد دو  ارتعداد تکر   شاخص ابعاد ماتريس 

43/88%  مقدار 36 2 150 336 578 232 0 1146 

 های تحقيقمنبع: يافته
 

ي ریرپددريتأثي و رگددراريتأثتحليددل سيسددتا و ارزیددابي 

 متیيرها

برررای  تيرردرنهاتحليررل كلرری محرري  سيسررتم و  منظوربرره

ی رگرذاريتأثبه بررسی  مؤثرو عوامل كليدی  هاشرانيپناسايی ش

يی و همچنرين بره بررسری جاجابهی متغيرها، ميزان ريرپذيتأثو 

  وضعيت پايداری و ناپايرداری شودیمی متغيرها پرداخته بندرتبه

سيستم را، نحوه پراكنش و توزيع متغيرها در صرفحه پراكنردگی 

ميک مک دو  افزارنرمتاری با تحليل ساخ درروش  كندیمتعيين 

است كه به سيسرتم پايردار و ناپايردار  شدهفيتعرنوع از پراكنش 

 L صرورتبهمعرو  هستند  پراكنش متغيرها در سيسرتم پايردار 

ی بيشرتر و رگرذاريتأثاست يعنی برخری متغيرهرا  شدهدادهنشان 

ی بيشتری دارند  اما اگر نمودار حاصرل بره فررم ريرپذيتأثبرخی 

كشيده حول محور قطری مراتريس قررار بگيررد سيسرتم  بيضی

  در اين سيستم متغيرها در بيشرتر مواقرع حالرت باشدیمناپايدار 

كه ارزيابی  دهندیمی را نشان رگذاريتأثی و ريرپذيتأثبينابينی از 

در  حالنيباا   دينمایمو شناسايی عوامل كليدی را بسيار مشکل 

راهنمرای  توانردیماست كه  شدهميترسيی هاراهاين سيستم نيز 

 همکراران، گرودت وگزينش و شناسايی عوامرل كليردی باشرد )

20021  ) 

ايرن دسرته از  تروانیمدر تحليل صفحه پراكندگی متغيرها 

 متغيرها را شناسايی كرد: 

 )عوامل كليدی(  رگذاريتأثيا  كنندهنييتعمتغيرهای -1

 ی )متغيرهای ريسک و متغيرهای هد (متغيرهای دووجه-2

 يا نتيجه سيستم ريرپذيتأثمتغيرهای -3

 متغيرهای مستقل )مستقل نتيجه يا مستقل از سيستم( -4

 متغيرهای تنظيمی -5

 

      
 متغيرهای دووجهی  

     
  كنندهنييتعمتغيرهای            

 
  ريرپذيتأثای همتغير

 
 متغيرهای مستقل      

 موقعيت متغيرهای بر روی صفحه پراكندگی .2شکل 

 
مالحضه می شود شيوه توزيع و   3همان طور كه در شکل 1

سرازی روسرتاييان در جهرت پراكنش متغيرهای مؤثر برر ظرفيت

مقابله با خشکسالی حاكی از ناپايداری سيستم است و پنج دسرته 

از متعيرهررا )متغيرهررای دووجهرری، متغيرهررای تعيررين كننررده، 

ی تراثير پرذير و متغيرهرای مسرتقل( قابرل شناسرايی و متغيرها

                                                                                           
1 -Godete  

 شود ها پرداخته میتفکيک هستند كه در ادامه به تشري  آن

 

 رگراريتأثمتیيرهاي 

ی سرازتيظرفدر  رگذاريتأثعوامل  نيترمهماين نوع متغيرها 

ی ايرن عوامررل رگررذاريتأثميرزان  درواقررع  باشردیمررروسرتائيان 

در آينرده اسرت  ايرن  هراآنی ريرپذيثتأباتتر از ميزان  مراتببه

متغيرهای  متغیر
 تنظيمی 
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اسرت متغيرهرای  مشاهدهقابل 3كه در شکل  طورهمان رهايمتغ

 خشکی، امکران به مقاوم گياهان به كشت الگوی تغيير به تمايل

 ذخيره غذا در مواجه با خشکسالی است  

 

 متیيرهاي دوو هي  

ی باتيی دارند  رگذاريتأثی و هم ريرپذيتأثمتغيرهای كه هم 

متغيرهرای ريسرک و متغيرهرای هرد   دودستهن متغيرها به اي

  متغيرهای ريسک ظرفيت بسريار زيرادی بررای شوندیمتقسيم 

عامرل كليردی  2به بازيگران كليدی سيستم دارنرد   شدنليتبد

اسرت كره  قرارگرفترهمتغيرر ريسرک در ايرن قسرمت  عنوانبره

سرتفاده از : امکان مهاجرت موقت برای كار به شهر و ا اندعبارت

ی و اميردواری در برابرر آورتاباز باورهای مذهبی جهت افزايش 

خشکسالی  متغيرهای هد ، نمايانگر اهدا  ممکن در سيستم و 

متغيررر در منطقرره  2نتررايج تکرراملی سيسررتم هسررتند و  واقررعدر 

است كه شامل توانايی تركيب مناسب  قرارگرفتهمتغيرهای هد  

محصرول(، امکران  –  دام ی مخرتلهرانظامی توليد )هاتيفعال

  متغيرهای دووجهری هرم هاداماستفاده از دام فروش تعدادی از 

وضعيت  كهنيای زيادی بر متغيرهای ديگر دارند و هم رگذاريتأث

 درگروی روستاييان سازتيظرفدر  شانیرگذاريتأثاين متغيرها و 

   باشدیمبسياری از متغيرهای ديگر 

 

 
  تأثيرپذيری مستقيم و تأثيرگذاری با متناسب تغيرهام پراكندگی نقشه .3شکل 
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  ریرپريتأثمتیيرهاي 

ی رگذاريتأثی بسيار بات از سيستم و ريرپذيتأثاين متغيرها از 

ی از روابر  برين نوعبهبسيار پائين در سيستم برخوردار هستند و 

  اين متغيرها رنديپذیم ريتأثی كليدی و متغيرها هاشرانيپديگر 

تنرروع منررابع درآمرردی جررايگزين در شررراي  از :  انرردتعبار

خشکسالی،توانايی سازگاری شراي  اقتصرادی خرانواده در زمران 

و اسرتفاده از در زمران خشکسرالی،  انردازپسخشکسالی، داشتن 

ی هاسرازمانی مرالی هراتيحمای خرانگی ،درآمدزای هاتيفعال

افرت ی، برخورداری از محصوتت كشاورزی، امکران دريردولتيغ

اعتبارات و وام در زمران وقروع خشکسرالی، آگراهی از قروانين و 

مقررات حمايتی دولت از كشاورزان در زمران وقروع خشکسرالی، 

اصرالح ) در زمران خشکسرالی وخراکآبتوانايی مديريت منابع 

ی آبياری(، اجتناب از كشت ديم، امکران تبرديل اراضری هاوهيش

برا غرذا، امکران مبادلره  ديم به اراضی آبی، امکان مبادله دارايی

 دارايی با تسهيالت مالی  

 

 متیيرهاي مستقل 

ی پايين هستند و ريرپذيتأثی و رگذاريتأثمتغيرهای كه دارای 

زراعری،  تقرويم ی خانگی ،تغييردرآمدزای هاتيفعالاز:  اندعبارت

برارش،  كوتراه دوره در كوتراه رشد دوره با يته هايیوار از استفاده

 ی در بخش غير كشاورزی  كاراضافهامکان 

 

 متیيرهاي تشظيمي 

اين متغيرها در نزديکی مركز شکل قرار دارند  ايرن متغيرهرا 

ريزان برای اهدا  خود يی كه مديران و برنامههااستيسبسته به 

، متغيرهرای رگرذاريتأثقابليت ارتقا به متغيرهای  رنديگیمبه كار 

  متغيرهرای رنرددا رايا متغيرهرای هرد  و ريسرک  كنندهنييتع

كمرک  هاشراخ با حفظ تعرادل برين ديگرر  توانندیمتنظيمی 

ی روسرتاييان در جهرت كراهش اثررات سرازتيظرفبسياری بره 

از:  عبررارتخشکسررالی در آينررده داشررته باشررد  ايررن متغيرهررا 

ی، اسرتفاده از راهکارهرای ردولتيغی هاسازمانی مالی هاتيحما

 و برذور از تفادهگذشتگان جهت كاهش اثررات خشکسرالی، اسر

ی، چند كشرت و كشت تنوع از خشکی، استفاده به مقاوم یهاگونه

سريمان، ميرزان  يرا رس خراک برا نهرهرا و هایجو اندود كردن

شرررناخت منرررابع درآمررردی متنررروع در شرررراي  خشکسرررالی، 

چرخشری بره  صرورتبهی برا واگرذاری سرهم آب مساعکيتشر

 يکديگر، امکان فروش دارايی جهت تهيه غذا 

 صفرتامتغيرها بر يکديگر از  ريتأثكه بيان گرديد،  گونهانهم

اسرت   شردهنييتعچهار، بر اساس نظر متخصصان و كارشناسان 

، تحرت رديپرذیمری كه يک عامل از عامرل ديگرر ريتأثميزان 

ی كه يرک عامرل برر ريتأثو  شودیمی شناخته ريرپذيتأثعنوان 

، برا راتيترأثيرن ی نرام دارد  ارگرذاريتأث، گرذاردیمعامل ديگر 

و غيره رسيده  6، 4، 2ی هاتوانميک مک به  افزارنرماستفاده از 

ی سرازتيظرفغيرر مسرتقيم متغيرهرا برر  راتو بر اين اساس اث

ی سرنجيده شرده سرالکخشروستاييان در جهت كراهش اثررات 

 است  

بيان كرد كه اطالعات  توانیمی اسهيمقادر يک چهارچوب 

متغيرهرا برر  ميرمستقيغی اثرگذارميزان از تحليل  آمدهبه دست 

ی سرازتيظرفيکديگر، تائيرد كننرده وضرعيت ناپايردار سيسرتم 

روستاييان در جهت كاهش اثررات خشکسرالی در سرط  براتئی 

توزيع متغيرها بيشتر حرول محرور قطرری  كهیطوربهقرار دارد  

، مسرتقل و ريرپرذيتأثی ماهيتی موردبررسقرار دارند و متغيرهای 

یم ريرپذيتأثو هم  رگذاريتأثی دارند  چنين متغيرهای هم هدووج

 (  5)شکل  باشند

از روابر  متغيرهرا  هركرداممتغيرها ،  راتيتأثجهت تحليل   

كره در  گونرههمانميک مک سرنجش شرد و  افزارنرم لهيوسبه

مسرتقيم و  راتيترأثاست ميرزان و درجره  مشاهدهقابل 3جدول 

 است   آمدهدستبهر متغيرها بر يکديگ ميرمستقيغ
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 منبع: يافته های تحقيق

 رها )متوس  تا بسيار قوی (رواب  مستقيم بين متغي .6شکل 

 

 ی روستاييان شهرستان زنجان در جهت كاهش اثرات خشکسالی   سازتيظرفبر  مؤثرعوامل  .3جدول 

 شاخص رتبه
ی اثرگذار

 مستقيم
 شاخص

ی اثرگذار

 ميرمستقيغ

1 
جهت كاهش اثرات  گذشتگاناستفاده از راهکارهای 

 خشکسالی
351 

اهش اثرات جهت ك گذشتگاناستفاده از راهکارهای 
 خشکسالی

351 

 318 خشکی به مقاوم گياهان به كشت الگوی تغيير به تمايل 319 خشکی به مقاوم گياهان به كشت الگوی تغيير به تمايل 2

3 
ی هانظامی توليد) هاتيفعالتوانايی تركيب مناسب 

 محصول( –مختل  دام 
 303 امکان مهاجرت موقت برای كار به شهر 301

 302 هادامامکان استفاده از دام) فروش تعدادی از  301 هادامده از دام) فروش تعدادی از امکان استفا 4

 301 امکان مهاجرت موقت برای كار به شهر 5
ی مختل  هانظامی توليد) هاتيفعالتوانايی تركيب مناسب 

 محصول( –دام 
 

298 

 298 یچند كشت و كشت تنوع از استفاده 297 یچند كشت و كشت تنوع از استفاده 6
 297 ذخيره غذا در مواجه با خشکسالی امکان 297 ذخيره غذا در مواجه با خشکسالی امکان 7

8 
 یردولتيغی هاسازمانی مالی هاتيحما

 
292 

 ميزان شناخت منابع درآمدی متنوع در شراي  خشکسالی
 

291 

 292 سيمان يا رس خاک با نهرها و هایجو اندود كردن 9
 یردولتيغی هاسازمانالی ی مهاتيحما

 
290 
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10 
 ميزان شناخت منابع درآمدی متنوع در شراي  خشکسالی

 
 290 سيمان يا رس خاک با نهرها و هایجو اندود كردن 292

 287 خريد آب از يکديگر 287 بارش فصل در عميق شخم از استفاده 11
 286 بارش فصل در عميق شخم از استفاده 287 خريد آب از يکديگر 12

13 
در زمان خشکسالی)  وخاکآبتوانايی مديريت منابع 
 ی آبياری(هاوهيشاصالح 

 
 286 امکان مبادله دارايی با تسهيالت مالی 283

14 
 خشکی به مقاوم یهاگونه و بذور از استفاده

 
283 

در زمان خشکسالی)  وخاکآبتوانايی مديريت منابع 
 ی آبياری(هاوهيشاصالح 

285 

15 
 ردم در امور مختلف در زمان خشکسالیمشاركت م

 
 284 خشکی به مقاوم یهاگونه و بذور از استفاده 283

16 
 امکان مبادله دارايی با تسهيالت مالی

 
 283 امکان فروش دارايی جهت تهيه غذا 283

 281 مشاركت مردم در امور مختلف در زمان خشکسالی 278 امکان فروش دارايی جهت تهيه غذا 17

18 
 كوتاه دوره در كوتاه رشد دوره با واريته هايی از فادهاست

 بارش
274 

 كوتاه دوره در كوتاه رشد دوره با واريته هايی از استفاده

 بارش
278 

19 
 برخورداری از محصوتت كشاورزی

 
274 

استفاده از باورهای مذهبی جهت افزايش تاب اوری و 
 اميدواری در برابر خشکسالی

275 

 274 خاک رطوبت حفظ فنون از استفاده 274 اراضی ديم به اراضی آبیامکان تبديل  20

21 
ی و آورتاباستفاده از باورهای مذهبی جهت افزايش 
 اميدواری در برابر خشکسالی 

 273 زراعی تقويم تغيير 274

 274 خاک رطوبت حفظ فنون از استفاده 22
چرخشی به  صورتبهی با واگذاری سهم آب مساعکيتشر

 يکديگر
273 

23 
چرخشی  صورتبهی با واگذاری سهم آب مساعکيتشر

 به يکديگر
 271 امکان تبديل اراضی ديم به اراضی آبی 274

24 
 تنوع منابع درآمدی جايگزين در شراي  خشکسالی

 
 271 برخورداری از محصوتت كشاورزی 269

 269 بع درآمدی جايگزين در شراي  خشکسالیتنوع منا 269 امکان دريافت اعتبارات و وام در زمان وقوع خشکسالی 25

26 
 زراعی تقويم تغيير

 
 267 امکان دريافت اعتبارات و وام در زمان وقوع خشکسالی 269

27 
برگزاری كالسهای آموزشی راهکارهای مقابله با 

 خشکسالی
265 

برگزاری كالسهای آموزشی راهکارهای مقابله با 
 خشکسالی

265 

28 
قررات حمايتی دولت از كشاورزان در آگاهی از قوانين و م

 زمان وقوع خشکسالی
260 

آگاهی از قوانين و مقررات حمايتی دولت از كشاورزان در 
 زمان وقوع خشکسالی

263 

 258 امکان مبادله دارايی با غذا 260 امکان مبادله دارايی با غذا 29

30 
 ی خانگیدرآمدزای هاتيفعال

 
255 

 ی خانگیدرآمدزای هاتيفعال
 

257 

 255 بارش موسم از پيش بذركاری 255 بارش موسم از پيش بذركاری 31
 248 ی در بخش غير كشاورزیكاراضافهامکان  246 اجتناب از كشت ديم 32
 246 اجتناب از كشت ديم 246 ی در بخش غير كشاورزیكاراضافهامکان  33

34 
توانايی سازگاری شراي  اقتصادی خانواده در زمان 

 خشکسالی
242 

توانايی سازگاری شراي  اقتصادی خانواده در زمان 
 خشکسالی

243 

35 
 امکان تغيير شغل در زمان وقوع خشکسالی

 
 242 امکان تغيير شغل در زمان وقوع خشکسالی 242

 225 و استفاده از در زمان خشکسالی اندازپسداشتن  223 و استفاده از در زمان خشکسالی اندازپسداشتن  36

 های تحقيق يافته منبع:
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ي سدداز يظرفبددر  مددرثرانتخدداب نهددایي عوامددل کليدددي 

 روستایيان در  ه  کاهد اثرات خشکسالي 

، چند عامل ميرمستقيغاز مقايسه نتايج تحليل آثار مستقيم و 

ی روستاييان شهرستان زنجان به دست سازتيظرف مؤثراصلی و 

ی ريرپرذيتأثو ی رگرذاريتأث ازنظر  نيروهای پيشران كليدی آمدند

 36  از ميران اندشدهارائه 3، در جدول 6تا  3ی هاشکلبر اساس 

، تمايل به استفاده از راهکارهرای گذشرتگان شدهیبررسشاخ  

جهت كاهش اثرات خشکسالی و تمايل به تغيير الگوی كشت به 

ی سرازتيظرفرا برر  ريترأثگياهان مقاوم بره خشرکی بيشرترين 

ی داشرته اسرت  برا سرالخشکرات روستاييان در جهت كاهش اث

ی مسررتقيم و رگررذاريتأثاز  آمدهدسررتبهی هارتبررهتوجرره برره 

، هرم در  رگرذاريتأثعامرل كليردی  36متغيرها همه  ميرمستقيغ

یعبارتبرهوجود دارد   ميرمستقيغ راتيتأثمستقيم و هم  راتيتأث

كره  دهدیمعوامل مختلف نشان  ميرمستقيغبررسی رواب   گريد

 ناًيع هاآنمستقيم با اندكی تغيير در رتبه  راتيتأثدر  تمام عوامل

یمرسناريوهای كه  ازجمله  اندشدهتکرار  ميرمستقيغ راتيتأثدر 

 ی روستاييان ارائه نمود:سازتيظرفبرای  توان

 نيتررمهم: متنوع سازی يکی از ی اقتصادیهاتيفعالتنوع  

ناپايداری در  برای كاهش آثار منفی ناشی از شدهارائهراهبردهای 

ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و محيطی بر فضاهای روستايی 

 ترمتنروعسيسرتمی  هرچقردر  باشدیمو چارچوب الگوی توسعه 

هررای گررردد، پويررايی و پايررداری ان در طررول زمرران و در مکان

  يکی گرددیمی درونی و بيرونی حفظ هاتنشمختلف در مقابل 

مشکالتی كه مناطق روستايی با  ی منطقی برای حلهاحلراهاز 

ی متنروع هرابخشتوزيرع نيرروی كرار در  باشرندیمرمواجه  آن

، كره از باشردیماقتصادی يا همان متنوع سازی اقتصاد روستايی 

منرابع معيشرتی خرود را افرزايش  تواننردیمطريق آن كشاورزان 

دهند، معيشت خود را حفظ نمايند و استانداردهای زندگی خود را 

موجرود در  یهراليو پتانسر هراتيربا توجه بره قابلدهند  ارتقاء 

تروان بره دو  یرا مر یشهرستان زنجران تنروع بخشر یروستاها

 جرادي: كه به دنبال ا یزراع ديصورت انجام داد: تنوع در نظام تول

پررورش  ،یدامردار یتهايكشت محصوتت، فعال یتنوع در الگو

 نيراننرد او م انيرو پررورش آبز یازنبور عسل، كشرت گلخانره

 قيتلف جهي، كه در نتیاقتصاد یهاتيتنوع در فعال جاديو ا هاست

)صرنعت و خردمات(  یزراع ريغ یهاتيبا فعال یزراع یهاتيفعال

در بخرش  یلريو تکم یليتبرد عيصرنا جاديگردد مانند ایم جاديا

  ديجد یكسب و كارها یجهت راه انداز یكشاورز

 منظوربهامع محلی ی جوتوانمندساز ی اجتماعی:توانمندساز

ايجاد جوامعی كه قرادر بره تحمرل و بازگشرت از اثررات نراگوار 

  ايرن سرناريو برر روی تقويرت كنردیمرباشند، توجه  هامخاطره

ی اجتمراعی از طريرق همکراری و ارتباطرات در برين هاستميس

یمری اجتماعی تمركرز هاگروهی مختلف، نخبگان و هاسازمان

ی هامخاطرهی ناشی از ريپذبيآسو نقش مهمی در كاهش  كند

در جوامرع در معرر   مخراطرهطبيعی و بهبود كارايی مرديريت 

ی اجتماعی در قالرب اعتمراد، روابر  هاهيسرما  كندیمخطر ايفا 

متقابررل، تبررادل تجررارب و همکرراری جمعرری، نقررش مهمرری در 

یمری روستايی ايفا ريپذبيآسی روستاييان و كاهش سازتيظرف

هررای موجررود در منرراطق روسررتايی رفيت  بررا توجرره برره ظكنررد

تواند از طريق، توانمند سرازی شهرستان زنجان توانمندسازی می

هرای آموزشری هرا و كارگاهجوامع محلی از طريرق اجررای دوره

های فردی روستائيان به منظور افزايش آگاهی و توسعه توانمندی

های اجتمرراعی و و خررانواری، اعتمادسررازی، افررزايش همبسررتگی

های مناسب برای دسترسری بره ری بين مردم، ايجاد زمينههمکا

های اعتبراری، اسرتفاده از منابع مالی و اعتبراری ماننرد صرندوق

های منابع دولتی و همچنين توانمندسازی جوانران و زنران از وام

ای به منظور ايجاد های فنی و حرفهطرق حرفه آموزی در كالس

ای جديرد صرورت های شغلی و كسب و كارهرو مديريت فرصت
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 گيرد 

ی دانش  بومی و ظرفيت ريكارگبه دانش و تجربيات بومی :

بهتررين  عنوانبرهو  كنردیمرا تقويت  هاآنی هاسازمانمردم و 

یمبرای مقابله با موانع توسعه تلفيق دانش جديد و سنتی  حلراه

اسرتفاده از دانرش برومی را  نظرانصاحببسياری از  راًياخ  باشد

در برخورد با مسائل محلی مورد  حلراهمکمل  عنوانبه كمدست

كره دانرش برومی و  كننردیمر  آنان اسرتدتل انددادهقرار  ديتأك

و پايدار مانده در حرل مسرائل  افتهيتوسعه هاقرنتجربی كه طی 

و مهمری دارد  بره  كارسرازاجتماعات محلی نقش  ژهيوبهروزمره 

ماننررد خشکسررالی طررور مثررال روسررتائيان در برابررر مخرراطراتی 

هرا و نهرهرا برا خراک رس، اقداماتی از قبيل اندود كرردن جوی

كشت مقاوم با آب و هوای منطقه، شخم عميق در فصل برارش، 

انرد  هرس كردن درختان در زمان خشکی و غيرره را انجرام داده

چنين تجربيات و دانشی تا به امروز به شکلی كامال عمليراتی در 

تواند منبع تجربی فته شده است كه میمناطق روستائی به كار گر

 مطمئنی به شمار آيد  

 

 ی و پيشنهادات ريگجهينت

از  مرؤثر اسرتفاده برای محلی سطوح در یسازتيظرف فرآيند

 مرديريت جهت اجتماعات آموزش محلی، یهافرصت و امکانات

 سرازی مجرددسرمايه و اجتمراعی سررمايه از اسرتفاده و منرابع

ايرن فراينرد در منراطق . باشدیم لندمدتب و راهبردی رويکردی

ی از امجموعرهروستايی به مفهوم ايجاد رواب  محکم و قروی و 

كره طری آن افرراد جامعره بتواننرد نظررات و  باشردیمرمراحلی 

ی از اقدامات ارائه و بر اساس آن امجموعه نهيدرزمعقايدشان را 

عمل كنند  همچنين به معنای افرزايش توانرايی ايجراد هرد  و 

  لرذا بره مفهروم باشردیمراجرای اقدامات خاص در يرک طررح 

ی از قردرت قروی و مشرترک در پاسرخ بره محردوديت مندبهره

ی در جوامع سازتيظرفاست   باشدیمنسبت به منابع كه موجود 

روسررتايی از طريررق ايجرراد توانمنرردی در افررراد باعررث افررزايش 

ی سرازتيظرف  شرودیمرنيز  هاآنی و كيفيت زندگی توانمندساز

كمرک بره  نآ هد معطو  به اقدامات و راهبردهايی است كه 

بهبرود  منظوربرهی خرويش هرایتوانرائمردم به منظور شرناخت 

 سرنجش عردم ميران ايرن در  باشردیمرزندگی فردی و جمعی 

 یريپذبيآس بررسی و محلی جوامع توانمندسازی و یسازتيظرف

 ريزانبرنامره فعاليرت در ابهرام موجرب برابر خشکسالی در هاآن

و  منابع رفتن بين از موجب و موجود وضعيت شناخت در روستايی

 تبيين گفت توانیم بنابراين  دينمایم فراهم را هاآن یهاتيظرف

 مانند یامنطقه خانوارهای روستايی یسازتيظرف الگوی ادراک و

 شرط اقليمی تغييرات به نسبت زنجان استان در زنجان شهرستان

 یزيربرنامره جهرت روسرتايی توسرعه گذاراناستيسبرای  تزم

بره  محلری جوامرع سرط  در اثربخش مديريت عرصه در درست

 لذا داشت  خواهد آن اثرات كاهش در مهمی نقش و رودیم شمار

 روسرتايی ی خانوارهرایسرازتيظرف سطوح و مکانيسم واكاوی

 و هرایريگميتصرم بره كمرک منظوربره خشکسرالی بره نسبت

 روستايی توسعه عرصه و كنشگران امر متوليان یهایسازميتصم

  رودیمر شرمار به ريناپذاجتناب ضرورتی اثربخش مديريت جهت

 مؤثرو عوامل كليدی  هاشرانيپتشخي   باهد پژوهش حاضر 

ی روستاييان در جهت كاهش اثرات خشکسالی برا سازتيظرفدر 

ختاری ی از تحليرل سراريرگبهرهميک مک و  افزارنرماستفاده از 

ی سازتيظرفبر  مؤثری هاشاخ كه  صورتنيبدپرداخته است  

طراحی گرديد  سپس برا كمرک  36*36در چهارچوبی ماتريسی 

( p صرفرتا)از  هراآندهری متخصصان، اساتيد و كارشناسان وزن

و سپس محاسبه نترايج مراتريس تحليرل سراختاری  گرفتهانجام

توزيع متغيرها در صورت گرفت  نتايج پژوهش و نحوه پراكنش و 

در پيرامرون محرور  هاشررانيپصفحه پراكندگی به دليل تمركرز 

قطری نمودار حاكی از ناپايداری سيستم اسرت  در ايرن راسرتا و 

از طريرق  سرتيبایمری سرازتيظرفپايرداری سيسرتم  منظوربه

ی برر گذارهيسررمای كليدی در هر روسرتا و هاشرانيپشناسايی 

ی پرشدگی روستاها را فراهم نمود  درجه زمينه پايدار  هاآنروی 
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آن است كه  عوامرل  دهندهنشاندرصد بوده كه  43/88ماتريس 

 ريتررأثدرصررد مرروارد بررر يکررديگر  88از  شيدر برر  شرردهانتخاب

ی دو سرازتيظرف مرؤثرعامرل اصرلی و كليردی  36  از اندداشته

عامل اسرتفاده از راهکارهرای گذشرتگان جهرت كراهش اثررات 

تمايل به تغيير الگوی كشت به گياهران مقراوم بره خشکسالی و 

جرزء طبقره  شردهيیشناسرای كليدی هاشرانيپ عنوانبهخشکی 

ی رگرذاريتأث دهندهنشرانی دانش برومی هسرتند كره هاتيظرف

سازی روستاييان است روسرتاييان در موقرع در ظرفيت نی آبات

خشکسالی روش های مختلفری را بررای رويرارويی و مقابلره برا 

تا ميزان خسارت حاصل از آن را به  رنديگیمکسالی در پيش خش

ی دانش بومی در جهت كاهش اثررات هاتيظرفحداقل برسانند  

يی اسرت كره هرایآگراهو  هاتجربرهخشکسالی شامل مجموعه 

و مقابلره برا خطرر كسرب  هامشرکلجامعه محلی در برخورد برا 

و  هادهرهل   روستاييان با استفاده از دانشری كره در طرواندكرده

، راهکارهايی را برای زنردگی هماهنر  اندآوردهبه دست  هاقرن

 صرورتبه  ايرن راهکارهرا گراهی اندكردهكسب  ستيز يمحبا 

اعتقررادات  صررورتبهی اقتصررادی و اجتمرراعی، گرراهی هاوهيشرر

و گاهی به شکل فناوری  ورسومآداببخشی از باورها و  عنوانبه

های خش از تحقيق با نتايج يافترههای اين بيافته شودیممطرح 

( همسويی 1386( افتخاری و همکاران )1386وزين و همکاران )

ی هراتيظرفی اقتصرادی، اسرتفاده از هراتيظرفدارد  در بخش 

موجود مثل توسعه صنايع تبديلی، متنوع سازی شرغل و معيشرت 

ی، جذب سرمايه به مناطق روستايی و نيكارآفرروستاييان، تقويت 

ی تنوع طوركلبهواقع شود   مؤثر تواندیمی روستاييان سازتوانمند

 باشدیمی سازتيظرفی اقتصادی يکی از ضروريات هاتيفعالدر 

ی اين رويکرد، ثبات و پايرداری را تسرهيل خواهرد ريكارگبهزيرا 

ی دولتی، دولت برا فرراهم هاتيحماو  هااستيس نهيدرزمنمود   

، ارائه خدمات حمايتی و بهرهمككردن يارانه و تسهيالت اعتباری 

زمينه دسترسی كشراورزان  تواندیمی اعتباری هاصندوقتقويت 

در جهت كاهش اثرات  هاآنرا به شراي  توليد و افزايش ظرفيت 

های محمرد و خشکسالی را  فراهم كندكه ايرن نترايج برا يافتره

( همسررويی دارد  2015( زاسرراد و همکرراران )2018همکرراران )

بهبرود   باهرد ی محيطی در نواحی روستايی هاتيظرفشناخت 

و مسراعدت بره  ستيز يمحظرفيت و اصالح اكوسيستم، حفظ 

محافظت از منابع طبيعی و كاهش مخراطرات طبيعری و محقرق 

ی روسرتاييان و سرازتيظرفساختن عدالت فضايی موجب ارتقراء 

يکی از مراحل كليدی و اصلی   گرددیمكاهش اثرات خشکسالی 

ی مشرراركت واقعرری ) توسررعه مشرراركت( و يررا ازسررتيظرف

ی و حرل زيربرنامرهيی كه اجرازه هاتيفعالطراحی  گريدعبارتبه

بنرابراين  دهردیمرهمکارانه و مشراركتی را  صورتبهمشکالت 

ی اجتماعی مانند سرمايه اجتماعی، يکپرارچگی هاتيظرفتقويت 

 و انسجام اجتماعی جامعه محلی، ارتقای سط  دانرش و آگراهی

موجرب  توانردیمی اجتماعی هاشبکهعمومی و همچنين تقويت 

ی روسررتاييان در جهررت كرراهش اثرررات سررازتيظرفتقويررت 

  دينمایمخشکسالی در بين روستاييان را فراهم 
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Abstract 

Drought has caused great damage to agriculture and rural communities over the past 

years. In the last decade, the approach to dealing with natural conditions and events has 

given way to coping and living with them. One of the effective factors in reducing the 

effects of drought is building the capacity of villagers to deal with drought. The purpose of 

this study is to present scenarios affecting the capacity building of villagers to reduce the 

effects of drought. The type of research in this study is applied and descriptive-analytical 

in nature. The statistical population of the present study consists of two groups, the first 

group consists of 30 professors, specialists and experts related to the research topic and the 

second group consists of rural elites and villagers and members of the village Islamic 

council. The method of collecting library and field information (questionnaire, interview) 

was done, and structural analysis was used to analyze the data using Mick Mac software. 

Findings show, Among the 36 indicators studied, the tendency to use the strategies of the 

past to reduce the effects of drought and the tendency to change the cultivation pattern to 

drought-resistant plants had the greatest impact on capacity building of villagers to reduce 

the effects of drought. According to the rankings obtained from the direct and indirect 

effects of variables, all 36 key influencing factors exist, both in direct and indirect effects. 

In other words, the study of indirect relationships between different factors shows that all 

factors in direct effects with a slight change in their rank are repeated exactly in indirect 

effects. 
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