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 چکيده

 ای ياده دع يامدهایاثرات و پ یكه دارا شود یمحسو  م يعیاز مخاطرات مه  طب يکی يران،ا در  يراخ های یخشکسال وجود
محالعاه   ينراستا ا يندر ا. است يیروستا یامرار و معاش خانوارها یدشوار يامدهاپ يناز جمله ا. است يیروستا یدر نواح يژهبه و
در شهرستان الشاتر پرداختاه    یهنگام خشکسال يیانوار روستاقاومت خعوامل اثرگوار بر م یبررسو  يلبه تحل يمايشیپ -يفیتوص
های توصيفی، تحليلی اين محالعه از روش در. چارچو  تحليلی استفاده شده در اين پژوهش، چارچو  معيشت پايدار است. است

باشاد   یشهرستان الشتر م يیروستا انوارهایخ كل سرپرست شپژوه يندر ا یجامعه آمار. و روابط همبستگی استفاده شده است
(7111 =N .)يوهكاه باه شا    باشاد  ینفر از سرپرستان خانوار م 311محالعه برابر با  ينمورگان حج  نمونه ا یطبق جدول كرجس 

اساتيد  وسطآن ت یها پرسشنامه بود كه رواي داده یآور ابزار جمع. نداهانتخا  شد یبه عنوان نمونه آمار ایچند مرحله يریگ نمونه
ه كارد  يياد پايايی آن را ضريب آلفای كرونباخ تأ قرار گرفت و ييدكرمانشاه مورد تأ یدانشگاه راز یگروه ترويج و آموزش كشاورز

 یمال يهمربوط به سرما ينو كمتر یاجتماع يهمربوط به سرما يیروستا یخانوارها يشتیمع يیدارا يشتريننشان داد، ب يجنتا. است
داشاته   یا عماده  يرتاأث  یمقاومت به خشکساال  ييندر تب یاجتماع يهو سرما یانسان يهبدست آمده سرما نتايجبا توجه به . باشدیم

 .است یمقاومت به خشکسال يشگويینقش در پ يشترينب یدارا يزيکیف يهبدست آمده سرما یباتوجه به بتا ينهمچن. است
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 مقدمه

مشاکالت   يناز بزرگتار  به يکی يندهآ یها كه در سال ،قرن حاضر است پيش روی یها از چالش يکیآ   كمبود
از مناابع آ  باه    یتوجه سال بخش قابل و هر شده،روز محدود و محدودتر  به ، منابع آ  روزشدخواهد تبديل  يتبشر
 يان مختل  ا یها آ  به روش مصرفبا توجه به  يگرد یاز سو شود، یاز چرخه مصرف خارج م يفيتكك  شدن  يلدل

مصرف، چهره  رويه یب يشمنابع و افزا يتمحدود يلبه دل یآب تنش ك  يردر دو دهه اخ. است يشروند همواره روبه افزا
بحران آ  منجر باه   .(0311يان، رحمان)بوجود آورده است  يانجهان یبرا را يدیجد ینگرانو  به خود گرفته، تری یجد

اسات و موجاب از دسات رفاتن محصاوالت       يداكردهپ يادینمود ز يست دوم قرن ب يمهكه در طول ن ،شده یخشکسال
ساال گوشاته، وقاوع     311در طاول  . گساترده شاده اسات    هاای  یقححا  يار مختلا  نظ  ياای و ظهاور بال  یكشاورز
داده و موجاب   ارقر يدرا مورد تهد يناز نقاط كره زم ياریمختل  بس یزمان یها و متعدد، در دوره يددش های یخشکسال

كاه باه مادت    ) 0701بازرگ ساال    یبه خشکسال توان یبزرگ م های یجمله خشکسال از. شده است يرانیو و يبتخر
 یساحل یمنحقه یكشورها يرانگرو یو خشکسال يکادر آمر0531دهه  یخشکسال يزو ن( به طول انجاميده استسال 01
 يان از ا يزكشور ما ن ين،ب يندر ا .(0311ی، صال  و مختار)اشاره نمود  0511و دهه 0511-0573 یها سال ينب يقاآفر
و  يرخاانی مدچاار ايان پدياده شاده اسات ا      ی،در پ یپ یها سال یط يابار و  يکنبوده و هر چند سال  یمستثن يدهپد
 دهد یاده است كه نشان مد رخ يرانا  در یخشکسال 07 ير،سال اخ 11در طول: یخسرو شاهبه نقل از  (.0311)يوری چ

 یبه حد يراخ های یاست كه شدت خشکسال یدر حال ينا. كشور است در يمیاقل يجرا يدهپد يک يعی،طب یبال ينكه ا
ماناده اسات و    یبااق  يریناپاو  جباران  یا همچناان باه گوناه    يده،پد يناز ا یناش های يباز تخر ياریبوده است كه بس

در  یبارنادگ  ياانگين م يربه عنوان مثال كاهش چشمگ. وارد كرده است ستايیقشر رو يکرهرا بر پ ينیسنگ های خسارت
 ی،كرما ) اسات  ياده گرد یفراوانا  یاجتمااع  و ی، اقتصاادی مسائل سااختار  يجادا ساز  ينهزم 0310-0311 یسال زراع

 اءاتکا  يیكه اقتصااد روساتا   يراز است، نقاط بوده يراز سا يشترب يیناطق روستادر م یاثر خشکسال ينب يندر ا(. 0311
كه  شود یم يیروستا یخانوارها يشتامر موجب به خحر افتادن مع يندارد و هم یكشاورز های يتبه فعال یقابل توجه

حاداالمکان باه خاانوار     تواند یمناسب م يشتیبرنامه مع ينبنابرا كنند، یرا تجربه م یاز خشکسال یتبعات ناش يشترينب
 .جهت مصون ماندن از بحران كمک كند يیروستا

الزم  یزنادگ  یاسات كاه بارا    هاايی  يات و فعال( یو منابع اجتماع یهر دو ماد)ها يیدارا ها،يیشامل توانا يشتمع
خاانوار باه    یرارا با  یكاه درآماد   هايی يتفعال یصرفا به معنا يشتدر واقع مع .(0311 طاهرخانی، و یافتخار)هستند 
 یبه منابع در طول دوره زندگ یدسترس یها و سازوكار واریروابط فراخان ی،اجتماع یها بلکه نهاد يست،ن آورد یدست م

 و يشارفت در حاال پ  ی،پژوهشاگران معتقدناد كاه ماردم در ناواح     (. 0351ی، احماد  و جمعه پور) گيرد یدر بر م يزرا ن
 يشات و شاناخت مع  دهند یها شکل م يهها و سرما يیاز دارا یا مجموعه يانخود را از م يشتجهان سوم، مع یكشورها

جبرو و )داند  یبودن درآمد م یفقر را ناكاف يشتی،مع يکردرو. خواهد بود يرپو چارچو  امکان ينشناخت ا يقها از طرآن
 هاای  يهسارما . 0( ساالمت  آماوزش،  مهارت،) یانسان های يهسرما. 0منابع به پنج گروه  يکردرو يندر ا(. 0100، 0بيين

                                                                                                                                                         
1- Gebru and Beyene 
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( باه وام و قارض   یدسترس انداز، پس پول،) یمال يهسرما. 3( بازار فروش حمل و نقل، يزات، وسايلتجه ابزار،) يزيکیف
خاانوار   یكه اعضا شوند یم ي ، تقس(ها يهها و اتحاد شبکه) یاجتماع يهسرما. 0( ين، آّ ، دامزم) يعیطب های يهسرما. 1

محالعاات مرباوط باه     هاای  گاام  يناز نخسات  باا ايان وجاود   ( 0110، 0اليس) مالک آن هستند يادارند  یبه آن دسترس
منجر باه كااهش    تواند یامر م ينكه ا باشد یها در برابر بحران م خانوارها در جهت مقابله آن یتوانمندساز ی،خشکسال

 یخانوارهاا  يشاتی مع های يهرماس یموضوع، پژوهش با هدف بررس يتلوا با توجه به اهم. اقشار شود ينا يریپويبآس
 يات تقو یرا بارا  يیهاا  مسئوالن برنامه يلهوس ينانجام شده است تا بد یهنگام خشکسال( سلسله)شهرستان  يیروستا

 یبارا  يیدساتاوردها  تواناد  یمحالعاه ما   يان ا يجنتا. فراه  آورند یدر برابر خشکسال يیروستا یخانوارها يشتیتوان مع
از ابعااد   ياک باه هار    يتاهم يزانو م یبند يتكه اولو يبترت ينبد. به همراه داشته باشد يیتوسعه روستا يزانربرنامه
 .شود يينتع( گانه پنج های يهسرما)ها  يهسرما

-بار مای   ها را دردسترسی به دارايی يزان؛ كه ه  ماستها معيشتی متشکل از طي  وسيعی از فعاليت راهبردهای

به عناوان  )ا نزو به وسيل  روندهای برو( سازمان ها نهادها، روابط اجتماعی،)ی گيرد و ه  اينکه براساس عوامل اجتماع
 يان ا یلاوا باه منظاور بررسا    . اسات  یقابال بررسا  ( فاان خشکساالی و طو  نظير)ها و شوک( مثال روندهای اقتصادی

مه  تحقيق های مربوط به مفاهي  ها يا معرفشاخص. ه استها استفاده شدشاخص یسر يکاز  يشتیمع یراهبردها
 .است آمدهبه تفصيل  0های معيشتی و راهبردهای معيشتی در جدول شامل سرمايه

 یدر هنگام خشکسال يشتمربوط به مع یهابعاد و شاخصا . جدول 

 هاسرمايه
 یهای معيشتسرمايه

 هاسرمايه
 راهبردهای معيشتی

 شاخص شاخص

 طبيعی

 وری زمين بهره

 به منابع آ  كشاورزی دسترسی

 ميزان اراضی باغی

 تعداد و كيفيت دام

 تنوع محصوالت در منحقه

 تنوع معيشتی

 داشتن شغل دوم

 های خانگی فعاليت

 فعاليت باغداری

 فعاليت دامداری

 داشتن تدبير در مواجه با مخاطرات

 فيزيکی

 دسترسی به ساختارهای زيربنايی

 دسترسی به ادوات كشاورزی
 خدمات پزشکیدسترسی به 

 های كشاورزیدسترسی به نهاده

 دسترسی به بازار فروش محصوالت

 انسانی

 های عمومی و فنی سرپرستمهارت

 دور انديشی سرپرست خانوار

 ميزان آگاهی خانوار روستايی

 های بهداشتی درمانیمين هزينهأتوان ت

 مالی

 دسترسی به تسهيالت

 انداز توان پس

 ميزان پايداری درآمد

 

 اجتماعی

 های مالیهاعتماد به يکديگر در مراود

 مناطق روستايی های دولتی به مراجعه سازمان

 سرمايه مديريتی روستا

 های حمايتی عضويت در شبکه
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 یمستلزم محالعه، تحقيق و بررسا  ی،در هنگام خشکسال يیخانوار روستا مقاومتعوامل اثرگوار بر  يلتحل ين،بنابرا
معيشت با استفاده از  عوامل اثرگوار بر یبررس یپژوهش، با هدف كل ینظر و اين راستا، چارچ در. باشد یهمه جانبه م

واره مربوط به اين تحقاق  طرح 0شده است، شکل  یطراح یدر هنگام خشکسال يیخانوار روستاپايدار  يشتمعچاچو  
 .دهدرا نشان می

 
 (Twigg. 2001; Ashly & Carney, 1999)يدار پا يشتچارچو  مع.  شکل 

 

از  يریجلوگ یبرا كشور را در بر گرفته است و مناطق كل یحت يااز نقاط  یبرخ یخشکسال يدهها پددر اغلب سال
هاا نقاش باه    يهسارما . شود یاستفاده م یمتنوع یها به شکل يشتنوع معيشتی و تمع های يهخسارات از سرما يشافزا
ساان كاه    ينبد كند، یدارند اشاره م ياردر اخت تاييانآنچه روس ياها يیبه مجموعه دارا يهامر دارند، سرما يندر ا يیسزا
 يان هاا چگوناه اسات، ا    در قباال آن  يسات  هار س  ينکاه ها محتمل است بر ايریپويبها وآسيیاز آن دارا یتلق يتماه

 یو خاانوادگ  یملموس مانند روابط اجتماعيرغ های یيو دارا( كار يرویو ن ينزم)ملموس  های يیشامل دارا یبرخوردار
در  .(0111، 0گران)مختل  الزم است  های يست ها در سيیبه مجموعه دارا یدسترس یاست كه برا يزیآن چ ساسو ا
 يزيکی،ف يهسرما ی،مال يهسرما يعی،طب يهخانوار در قالب پنج گروه شامل سرما يشتیمع های يهكالن سرما یبند ي تقس
حال بحاران    یبارا  تواناد  یخاود ما   یها هر كادام در جاا  سرمايه ينكه ا قرار دارد یاجتماع يهو سرما یانسان يهسرما

                                                                                                                                                         
1- Geran  
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 (.0110، 0و همکاران الساها) ساز باشند چاره یخشکسال

 یخشکساال  يطدر شارا  روساتاييان  يشات تنوع معو گانه  پنج های يهمحالعه استفاده از سرما ينبا توجه به ا بنابراين
 ينباا باه كاار باردن بهتار     يی روساتا  یبحران ارائاه دهاد، كاه خانوارهاا     ينمقابله با ا یرا برا يانیكمک شا تواند یم

 . ندرا داشته باش یباالتر يشتیموجود توان مع یها راهبرد

 هامواد و روش

انجام شده اسات و از نظار    يمايشیپ يوهكاربردی است كه با ش يتیدارای ماههمبستگی و  –يفیتوص يقتحق اين
 یپژوهش جامعه آماار  يندر ا. است یو از نظر هدف از نوع كاربرد شود یمحسو  م  یكم یها از نوع پژوهش يتماه

 يروزآبااد و ف یمنحقه از دو بخش مركاز  ينا ه است،شهرستان الشتر بود يیروستا یسرپرست خانوارها فرهزار ن 7111
از روش  ياق تحق يان در ا. جزئيات بيشتری را در ماورد ايان شهرساتان ذكار كارده اسات       0 شده است جدول يلتشک
 یهاا  ها و بعد دهساتان بخش يری،گ نمونه ينكه در مرحله اول ا یطور ، بهه استاستفاده شد یا چند مرحله يریگ نمونه

 يان باه ا . ها انتخاا  شاد   انها و دهست ن بخشياروستاها از م ينانتخا  ا یند و در مرحله بعداهشهرستان انتخا  شد
عناوان نموناه باه     باه  يیسرپرست خانوار روساتا  00انتخا  شد و از هر روستا  یروستا به طور تصادف 31حدود  يبترت

هاا  داده یابازار جماع آور  . روستايی شده استنفر از سرپرستان خانوار  311برابر  يیكه نمونه نها. شدتصادف انتخا  
قارار   يياد كرمانشااه ماورد تأ   یدانشاگاه راز  یوسط اساتيد گروه ترويج و آموزش كشاورزآن ت ايیپرسشنامه بود كه رو

 .ه استكرد ييدتأگزارش شده،  3كه در جدول گرفت و پايايی آن را ضريب آلفای كرونباخ 

 مربوط به شهرستان الشتر ینام دهستان و روستاها . جدول 

شهرستان 

 الشتر
 روستا دهستان

 بخش مركزی
 
 
 

 عدل آباد، بردبل، سياهپوش، چهارتخته هنام

 مرشدآباد، هتدی، نج  قلی، عل  آباد، ميان والن دو آ 

 پابرج، پرسک، كرت آباد، پيركه، چشمه برقی قلعه مظفری

 گل زرد، ميان خران، اكبر آباد، دهرم، ناصروند يوس  وند

 فيروز آباد
 گرگعلی، چ  شاهی، چال سوز، ورنمهلعل آباد، چ   قالئی

 تمليه، ده آقا، تيمور سوری باال، جهان آباد، بتکی فيروزآياد

 

 يریگ ابزار اندازه يايیپا يزانسنجش م . جدول 

 آلفای كرونباخ تعداد سؤاالت مؤثر در آلفا تعداد نمونه
311 11 507/1 

 

 

                                                                                                                                                         
2- Elsaha et al 
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 منطقه مورد مطالعه یمعرف

هزار  30 بايهزار نفر است كه تقر 70آن در حدود  تيمربع است كه جمع لومتريك 0000 (سلسله)شهرستان  وسعت
 33و  قاه يدق 30و  یدرجاه شارق   11و  قاه يدق 07شهرساتان در   نيا  .دهد یم ليتشک يیآن را خانوار روستا تياز جمع

شهرستان، پاس از جادا شادن بخاش      ناي تيمعج. دارد یمعتدل كوهستان یآ  و هوا. قرار گرفته است یدرجه شمال
 (. 0353هواشناسی استان لرستان، ) نفر است 71011 و ملحق شدن آن به شهرستان نورآباد (خاوه)برخوردار 

 یعماده  كاه  شاوند  یخساارت را كشااورزان و بااغ داران متحمال ما      نيشاتر يب یخشکسالدر هنگام وقوع پديده 
گندم را از  ديتول% 51  يكه در مناطق د یا به گونه. است ی نيزم بيسو  ها گندم، جو، كلزا، ذرت آن یمحصوالت زراع

 خشکساالی از  از یگر خسارات ناشا يد ن،يعالوه بر ا. است دهيخسارت را د نيشتريجو ب، برده است و بعد از گندم نيب
 خيتاار  رييا تغو  یشادن ساال زراعا    كوتاه ت ،سياكوس رييتغ ،منحقه ینيزمريز یها كاهش سح  آ و  طيوررفتن  نيب

 .(0353 استان لرستان، یجهاد كشاورز) باشد یجمله م نياز ا اهانيكاشت گ

 نتایج

 ییروستا یخانوارها یو زراع یفرد یهایژگیو

بار   يانپاساخگو  ياع توز. بوده استسال  71/11كشاورزان مورد محالعه  یسن يانگينم يق،تحق یها يافتهمحابق با 
 .استگزارش شده  0و  1 ولادر جدو مالکيت  يالتتحص يزاناساس م

 يالتتحص يزانبر اساس م يانپاسخگو يعتوز .1 جدول

  درصد تجمعی  درصد       فراوانی     

 

 سوادبی 0/30 1/30 005

 خواندن و نوشتن 0/11 1/00 11

 سيکل 1/10 0/33 000

 ديپل  5/50 3/01 00

 ليسانس 1/011 0/1 00

 كل  1/011 311

 

 0/33درصد در حد خواندن و نوشتن،  1/00سواد،  یب ياندرصد از پاسخگو 1/30دهد،  ینشان م يجهمانحور كه نتا
 .اند بوده يسانسمدرک ل یدرصد دارا 0/1و  يپل درصد د 3/01 يکل،درصد س

درصد سه  باری و   3رعيتی، درصد  0/5ای، درصد اجاره 3/1درصد مالکيت ملکی،  1/11های تحقيق طبق يافته
 .انددرصد دارای مالکيت تركيبی بوده 0/03

 های معیشتی خانوارهای روستایی شاخص دارایی

مياانگين  . باشاد  مای  اجتمااعی  و ماالی  فيزيکی، طبيعی، انسانی، سرمايه پنج شامل كشاورزان معيشتی های دارايی
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 .شده است گزارش 1های موجود در خانوارهای روستايی در جدول  سرمايه

 جدول توزيع آماری بر اساس مالکيت . 0 جدول

  درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی

 

 ملکی 1/11 1/11 1/11 015

 ایاجاره 7/71 3/1 3/1 03

 رعيتی 1/13 0/5 0/5 33

 بریسه  1/11 1/3 1/3 00

 تركيبی 1/011 0/03 0/03 11

 كل  1/011 1/011 311

 

 های انواع سرمايه در ميان خانوارهای روستايیويژگی. 6 جدول

  انحراف معيار ميانگين حداكثر حداقل تعداد

 انسانی 03107/7 7011/30 11/01 11/01 311
 طبيعی 50100/7 0371/01 11/00 11/03 311
 فيزيکی 11311/7 5131/30 11/01 11/07 311
 اجتماعی 05115/1 1011/37 11/13 11/01 311
 مالی 30131/1 0110/03 11/10 11/00 311
 كل     311

 

بار   یاجتمااع  يهو سارما  يعیطب يهسرما يزيکی،ف يهسرما ی،مال يهسرما ی،انسان يهسرما يرهایاثر متغ يينجهت تع
ه اساتفاده شاد  ( Enter)ينتار  چندگانه باه روش ا  يونرگرس يلاز تحل یدر مواقع خشکسال يیروستا یمقاومت خانوارها

 .جزئيات آماری مختل  اين آزمون را نشان داده است 7جدول . است

 خحای استاندارد ، تفاوت ضريب تعيين و ضريب رگرسيون. 7 جدول

 خطای انحراف استاندارد تفاوت ضريب تعيين Rمربع  (R)ضريب رگرسيون  الگو
0 a       071/1 305/1 301/1 31710/1 

 

مقاومات  )وابساته   ريا متغ نيبا  یهمبساتگ  یعنا ي. باشاد  یما  071/1چندگانه برابر باا   یهمبستگ بيضر R مقدار
Rمقادار   نيهمچنا  .درصاد اسات   1/07مستقل برابر با  یرهايو متغ( يیروستا یخانوارها

را نشاان  ( نياي تع بيضار ) 2
R زانياند م وارد شده ه با  رهايچون همه متغ نتريدر روش ا. باشدیم 305/1دهد كه برابر با  یم

بدست آماده نشاان    2
نشده  نييتب انسيدر واقع مقدار وار. گرددیم نييتب هيسرما 0 نيوابسته توسط ا ريمتغ راتييدرصد تغ 5/30كه دهد یم
R-1از 

2
به ترتيب اطالعات مربوط به آماره اف و مقدار خحای بتا را  5و  1جداول  .است 0/30مقدار برابر با  نيكه ا( (

 .برای تحليل آماری اين تحقيق نشان داده است
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 Fاطالعات آماره  .8 جدول

 سطح معناداری Fآماره ميانگين  Df مجمعوع مربعات الگو

 ر

 111/1b 001/30 070/0 0 301/01 رگرسيون

    301 713/03 باقيمانده

    313 151/11 كل

 

ساح   . دهد دار بودن و برازش مدل رگرسيونی و رابحه خحی بين متغيرها را نشان می نيز معنی ANOVAجدول 
 .درصد تأييد كرده است 55بدست آمد، كه برازش مدل را در سح    (Sig= 0.000)  داری معنی

 مقدار بتا و خحای مجاز .9 جدول

 الگو

 ضريب استاندارد نشده
ضريب 

 استاندارد شده
T معناداری 

 همبستگی آماری

B 
خطای   

 معيار
 VIF خطای مجاز         بتا

 

   111/1 117/01  001/1 011/0 (ثابت)

 075/0 133/1 011/1 171/0 111/1 113/1 110/1 طبيعی

 113/0 153/1 131/1 -715/1 -/110 113/1 -113/1 فيزيکی

 057/0 770/1 130/1 -000/0 -011/1 113/1 -111/1 اجتماعی

 017/0 710/1 001/1 001/0 111/1 111/1 111/1 مالی

 513/0 000/1 111/1 -5301 -/010 111/1 -137/1 انسانی

در  یانسان يهسرما يردهد، متغ ینشان م یدار ی، همانحوركه سح  معناست محاسبه شده يرهاتک تک متغ tمقدار  5 جدول در •
 ها باشد و آن یدار نم یمعن يرهامتغ يردار شده است و اثرات سا یدرصد معن 50 يناندر سح  اطم یاجتماع يهدرصد و سرما 55 ينانسح  اطم

 .اند وابسته داشته تغيرم ينیب يشدر پ يفیضع تأثير

بتا مربوط به  ينباالتر ،كه در مثال گفته شده. دهد یرا نشان م يونمعادله رگرس يشگويیمستقل در پ يرهایو نقش متغ يتبتا اهم •
 يک يعنی. وابسته دارد يرمتغ يشگويیدر پ يشتریسه  ب يرهامتغ يربه سا ير نسبتمتغ ينا يعنیاست 11/1است كه برابر با  يعیطب يهماسر

 .كند ييرتغ 11/1به اندازه  ييانمقاومت روستا يارشود تا انحرف مع یآن باعث م يارمع افدر انحر ييرواحد تغ

 0/1از  يشترب يرهاهمه متغ یبرا( شاخص تحمل) كه مقدار تلرانس. اند آمده یه  خح یبررس یها جدول ه  شاخص یدر انتها •
 .است یمورد بررس يرهایمتغ ينب یدهنده عدم ه  خح نشان ينباشد و ا یم 01همه كمتر از  یبرا يزن يانساست و عامل تورم وار

 

 گیری بحث و نتیجه

دارد كاه تجربا     پاويری در روساتاهايی وجاود    ان آسايب چه محرح شد، بيشترين ميز نظر گرفتن مجموع آن با در
و اقتصادی شان آمادگی مواجهاه   انسانی ند و ساختارهایاهكمتری در مواجهه با شرايط طوالنی مدت خشکسالی داشت

 يهبدسات آماده سارما    يجباه نتاا  با توجه  .بينندمعيشتی آسيب می های سرماي هبا اين شرايط را ندارند و در اغلب زمين
 ياد در روساتاها با  يهدو سرما اين لوا اندداشته ایعمده يرتأث یمقاومت به خشکسال ييندر تب یاجتماع يهو سرما یانسان

 یبناا بار بتاا    ينهمچنا . در نظر گرفته شود يهدو سرما ينا يشافزا یبرا هايیو برنامه يرندقرار گ يشتریب يدمورد تأك
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 یمناسب برا ينهزم يدلوا با .است یمقاومت به خشکسال يشگويیش در پنق يشترينب یدارا يزيکیف يهبدست آمده سرما
 يیروساتا  یخانوارهاا  يشاتی مع يای دارا يشاترين ب ينهمچنا . مورد نظر فراه  شود یدر روستاها يزيکیف يهرشد سرما

شود در راستای افزايش سارمايه  لوا پيشنهاد می. باشدمی یمال يهمربوط به سرما ينو كمتر یاجتماع يهمربوط به سرما
 . ای در نظر گرفته شود مالی برای روستاييان تسهيالت ويژه
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Abstract 

The presence of recent droughts in Iran is considered to be one of the most 

important natural hazards that has many effects and consequences, especially in 

rural areas. The difficulty of livelihood in rural households is one of these 

consequences. This descriptive-survey study was conducted to analyze the factors 

affecting the livelihoods of rural households during drought in Alashtar town. The 

analytical framework used in this study is the sustainable livelihood framework. In 

this study, descriptive, analytical and correlation methods have been used. The 

statistical population in this research is the total head of rural households in 

Alastair (N = 7000). According to Krejcie and Morgan table, the sample size of this 

study is 364 households who were selected by the multi-stage sampling method. 

The data gathering tool was a questionnaire whose validity was confirmed by the 

professors of the extension and education department of Razi University of 

Kermanshah and its reliability was confirmed by the Cronbach alpha coefficient. 

The results showed that the greatest impact on household income is related to 

social capital and the least is related to financial capital. According to the results, 

human capital and social capital have had a major impact on the explanation of 

drought resistance. Moreover with regard to the beta, physical capital plays the 

most role in predicting drought resistance. 

Keywords: Drought, Livelihood capital, Livelihood strategies, Resistance to 

drought, Rural households. 
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