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چکيده
وجود خشکسالیهای اخير در ايران ،يکی از مخاطرات مه طبيعی محسو میشود كه دارای اثرات و پيامدهای عديادهای
به ويژه در نواحی روستايی است .از جمله اين پيامدها دشواری امرار و معاش خانوارهای روستايی است .در اين راستا اين محالعاه
توصيفی -پيمايشی به تحليل و بررسی عوامل اثرگوار بر مقاومت خانوار روستايی هنگام خشکسالی در شهرستان الشاتر پرداختاه
است .چارچو تحليلی استفاده شده در اين پژوهش ،چارچو معيشت پايدار است .در اين محالعه از روشهای توصيفی ،تحليلی
و روابط همبستگی استفاده شده است .جامعه آماری در اين پژوهش كل سرپرست خانوارهای روستايی شهرستان الشتر می باشاد
( .)N= 7111طبق جدول كرجسی مورگان حج نمونه اين محالعه برابر با  311نفر از سرپرستان خانوار میباشاد كاه باه شايوه
نمونهگيری چند مرحلهای به عنوان نمونه آماری انتخا شدهاند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه بود كه روايی آن توسط اساتيد
گروه ترويج و آموزش كشاورزی دانشگاه رازی كرمانشاه مورد تأييد قرار گرفت و پايايی آن را ضريب آلفای كرونباخ تأيياد كارده
است .نتايج نشان داد ،بيشترين دارايی معيشتی خانوارهای روستايی مربوط به سرمايه اجتماعی و كمترين مربوط به سرمايه مالی
میباشد .با توجه به نتايج بدست آمده سرمايه انسانی و سرمايه اجتماعی در تبيين مقاومت به خشکساالی تاأثير عمادهای داشاته
است .همچنين باتوجه به بتای بدست آمده سرمايه فيزيکی دارای بيشترين نقش در پيشگويی مقاومت به خشکسالی است.
كلمات كليدی :خانوارهای روستايی ،خشکسالی ،راهبردهای معيشتی ،سرمايههای معيشتی ،مقاومت به خشکسالی

 - 0كارشناس ارشد ،گروه ترويج وآموزش كشاورزی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه رازی،كرمانشاه ،ايران.
 - 0دانشيار ،گروه ترويج و آموزش كشاورزی،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه رازی،كرمانشاه ،ايران.
 - 3استاديار ،گروه ترويج و آموزش كشاورزی،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه رازی،كرمانشاه ،ايران.
(* -نويسنده مسئول)asadolahi95.m@gmail.com :
DOI: 10.22048/rdsj.2019.125076.1721
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مقدمه
كمبود آ يکی از چالشهای پيش روی قرن حاضر است ،كه در سالهای آينده به يکی از بزرگتارين مشاکالت
بشريت تبديل خواهد شد ،منابع آ روز بهروز محدود و محدودتر شده ،و هر سال بخش قابلتوجهی از مناابع آ باه
دليل ك شدن كيفيت از چرخه مصرف خارج میشود ،از سوی ديگر با توجه به مصرف آ به روشهای مختل ايان
روند همواره روبه افزايش است .در دو دهه اخير تنش ك آبی به دليل محدوديت منابع و افزايش بیرويه مصرف ،چهره
جدیتری به خود گرفته ،و نگرانی جديدی را برای جهانيان بوجود آورده است (رحمانيان .)0311 ،بحران آ منجر باه
خشکسالی شده ،كه در طول نيمه دوم قرن بيست نمود زيادی پيداكرده اسات و موجاب از دسات رفاتن محصاوالت
كشاورزی و ظهاور بالياای مختلا نظيار قححایهاای گساترده شاده اسات .در طاول  311ساال گوشاته ،وقاوع
خشکسالیهای شديد و متعدد ،در دورههای زمانی مختل بسياری از نقاط كره زمين را مورد تهديد قرار داده و موجاب
تخريب و ويرانی شده است .از جمله خشکسالیهای بزرگ میتوان به خشکسالی بازرگ ساال ( 0701كاه باه مادت
01سال به طول انجاميده است) و نيز خشکسالی دهه 0531در آمريکا و خشکسالی ويرانگر كشورهای منحقهی ساحلی
آفريقا بين سالهای 0511-0573و دهه  0511اشاره نمود (صال و مختاری .)0311 ،در اين بين ،كشور ما نيز از ايان
پديده مستثنی نبوده و هر چند سال يک بار و يا طی سالهای پی در پی ،دچاار ايان پدياده شاده اسات اميرخاانی و
چيوری ( .)0311به نقل از خسرو شاهی :در طول 11سال اخير 07 ،خشکسالی در ايران رخ داده است كه نشان میدهد
كه اين بالی طبيعی ،يک پديده رايج اقليمیدر كشور است .اين در حالی است كه شدت خشکسالیهای اخير به حدی
بوده است كه بسياری از تخريبهای ناشی از اين پديده ،همچناان باه گوناهای جبارانناپاويری بااقیماناده اسات و
خسارتهای سنگينی را بر پيکره قشر روستايی وارد كرده است .به عنوان مثال كاهش چشمگير مياانگين بارنادگی در
سال زراعی  0310-0311زمينه ساز ايجاد مسائل سااختاری ،اقتصاادی و اجتمااعی فراوانای گردياده اسات (كرمای،
 .)0311در اين بين اثر خشکسالی در مناطق روستايی بيشتر از ساير نقاط بوده است ،زيرا كه اقتصااد روساتايی اتکااء
قابل توجهی به فعاليتهای كشاورزی دارد و همين امر موجب به خحر افتادن معيشت خانوارهای روستايی میشود كه
بيشترين تبعات ناشی از خشکسالی را تجربه میكنند ،بنابراين برنامه معيشتی مناسب میتواند حاداالمکان باه خاانوار
روستايی جهت مصون ماندن از بحران كمک كند.
معيشت شامل توانايیها ،دارايیها (هر دو مادی و منابع اجتماعی) و فعالياتهاايی اسات كاه بارای زنادگی الزم
هستند (افتخاری و طاهرخانی .)0311 ،در واقع معيشت صرفا به معنای فعاليتهايی كاه درآمادی را بارای خاانوار باه
دست میآورد نيست ،بلکه نهادهای اجتماعی ،روابط فراخانواری و سازوكارهای دسترسی به منابع در طول دوره زندگی
را نيز در بر میگيرد (جمعه پور و احمادی .)0351 ،پژوهشاگران معتقدناد كاه ماردم در ناواحی ،در حاال پيشارفت و
كشورهای جهان سوم ،معيشت خود را از ميان مجموعهای از دارايیها و سرمايهها شکل میدهند و شاناخت معيشات
آنها از طريق شناخت اين چارچو امکانپوير خواهد بود .رويکرد معيشتی ،فقر را ناكافی بودن درآمد میداند (جبرو و
بيين .)0100 ،0در اين رويکرد منابع به پنج گروه  .0سرمايههای انسانی (مهارت ،آماوزش ،ساالمت)  .0سارمايههاای
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فيزيکی (ابزار ،تجهيزات ،وسايل حمل و نقل ،بازار فروش)  .3سرمايه مالی (پول ،پسانداز ،دسترسی باه وام و قارض)
 .1سرمايههای طبيعی (زمين ،آّ  ،دام)  .0سرمايه اجتماعی (شبکهها و اتحاديهها) ،تقسي میشوند كه اعضای خاانوار
به آن دسترسی دارند يا مالک آن هستند (اليس )0110 ،0باا ايان وجاود از نخساتين گاامهاای محالعاات مرباوط باه
خشکسالی ،توانمندسازی خانوارها در جهت مقابله آنها در برابر بحران میباشد كه اين امر میتواند منجر باه كااهش
آسيبپويری اين اقشار شود .لوا با توجه به اهميت موضوع ،پژوهش با هدف بررسی سرمايههای معيشاتی خانوارهاای
روستايی شهرستان (سلسله) هنگام خشکسالی انجام شده است تا بدين وسيله مسئوالن برنامههاايی را بارای تقويات
توان معيشتی خانوارهای روستايی در برابر خشکسالی فراه آورند .نتايج ايان محالعاه مایتواناد دساتاوردهايی بارای
برنامهريزان توسعه روستايی به همراه داشته باشد .بدين ترتيب كه اولويتبندی و ميزان اهميت باه هار ياک از ابعااد
سرمايهها (سرمايههای پنجگانه) تعيين شود.
راهبردهای معيشتی متشکل از طي وسيعی از فعاليتها است؛ كه ه ميزان دسترسی به دارايیها را در بار مای-
گيرد و ه اينکه براساس عوامل اجتماعی (روابط اجتماعی ،نهادها ،سازمان ها) و به وسيل روندهای برونزا (به عناوان
مثال روندهای اقتصادی) و شوکها (نظير خشکساالی و طوفاان) قابال بررسای اسات .لاوا باه منظاور بررسای ايان
راهبردهای معيشتی از يک سری شاخصها استفاده شده است .شاخصها يا معرفهای مربوط به مفاهي مه تحقيق
شامل سرمايههای معيشتی و راهبردهای معيشتی در جدول  0به تفصيل آمده است.
جدول  .ابعاد و شاخصهای مربوط به معيشت در هنگام خشکسالی
سرمايهها

طبيعی

فيزيکی

مالی

سرمايههای معيشتی
شاخص
بهرهوری زمين
دسترسی به منابع آ كشاورزی
ميزان اراضی باغی
تعداد و كيفيت دام
تنوع محصوالت در منحقه
دسترسی به ساختارهای زيربنايی
دسترسی به ادوات كشاورزی
دسترسی به خدمات پزشکی
دسترسی به نهادههای كشاورزی
دسترسی به بازار فروش محصوالت
دسترسی به تسهيالت
توان پسانداز
ميزان پايداری درآمد

سرمايهها

تنوع معيشتی

راهبردهای معيشتی
شاخص
داشتن شغل دوم
فعاليتهای خانگی
فعاليت باغداری
فعاليت دامداری
داشتن تدبير در مواجه با مخاطرات

انسانی

مهارتهای عمومی و فنی سرپرست
دور انديشی سرپرست خانوار
ميزان آگاهی خانوار روستايی
توان تأمين هزينههای بهداشتی درمانی

اجتماعی

اعتماد به يکديگر در مراودههای مالی
مراجعه سازمانهای دولتی به مناطق روستايی
سرمايه مديريتی روستا
عضويت در شبکههای حمايتی

2- Eliss

222

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،5شماره  ،3پاییز 9317

بنابراين ،تحليل عوامل اثرگوار بر مقاومت خانوار روستايی در هنگام خشکسالی ،مستلزم محالعه ،تحقيق و بررسای
همه جانبه میباشد .در اين راستا ،چارچو نظری پژوهش ،با هدف كلی بررسی عوامل اثرگوار بر معيشت با استفاده از
چاچو معيشت پايدار خانوار روستايی در هنگام خشکسالی طراحی شده است ،شکل  0طرحواره مربوط به اين تحقاق
را نشان میدهد.

شکل  .چارچو معيشت پايدار ()Twigg. 2001; Ashly & Carney, 1999

در اغلب سالها پديده خشکسالی برخی از نقاط يا حتی كل مناطق كشور را در بر گرفته است و برای جلوگيری از
افزايش خسارات از سرمايههای معيشتی و تنوع معيشت به شکلهای متنوعی استفاده میشود .سارمايههاا نقاش باه
سزايی در اين امر دارند ،سرمايه به مجموعه دارايیها يا آنچه روستاييان در اختيار دارند اشاره میكند ،بدين ساان كاه
ماهيت تلقی از آن دارايیها وآسيبپويریها محتمل است بر اينکاه هار سيسات در قباال آنهاا چگوناه اسات ،ايان
برخورداری شامل دارايیهای ملموس (زمين و نيروی كار) و دارايیهای غيرملموس مانند روابط اجتماعی و خاانوادگی
و اساس آن چيزی است كه برای دسترسی به مجموعه دارايیها در سيست های مختل الزم است (گران .)0111 ،0در
تقسي بندی كالن سرمايههای معيشتی خانوار در قالب پنج گروه شامل سرمايه طبيعی ،سرمايه مالی ،سرمايه فيزيکی،
سرمايه انسانی و سرمايه اجتماعی قرار دارد كه اين سرمايهها هر كادام در جاای خاود مایتواناد بارای حال بحاران
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خشکسالی چارهساز باشند (الساها و همکاران.)0110 ،0
بنابراين با توجه به اين محالعه استفاده از سرمايههای پنجگانه و تنوع معيشات روساتاييان در شارايط خشکساالی
میتواند كمک شايانی را برای مقابله با اين بحران ارائاه دهاد ،كاه خانوارهاای روساتايی باا باه كاار باردن بهتارين
راهبردهای موجود توان معيشتی باالتری را داشته باشند.
مواد و روشها
اين تحقيق توصيفی– همبستگی و دارای ماهيتی كاربردی است كه با شيوه پيمايشی انجام شده اسات و از نظار
ماهيت از نوع پژوهشهای كمی محسو میشود و از نظر هدف از نوع كاربردی است .در اين پژوهش جامعه آمااری
 7111هزار نفر سرپرست خانوارهای روستايی شهرستان الشتر بوده است ،اين منحقه از دو بخش مركازی و فيروزآبااد
تشکيل شده است جدول  0جزئيات بيشتری را در ماورد ايان شهرساتان ذكار كارده اسات .در ايان تحقياق از روش
نمونهگيری چند مرحلهای استفاده شده است ،بهطوریكه در مرحله اول اين نمونهگيری ،بخشها و بعد دهساتانهاای
شهرستان انتخا شدهاند و در مرحله بعدی انتخا اين روستاها از ميان بخشها و دهستانها انتخاا شاد .باه ايان
ترتيب حدود  31روستا به طور تصادفی انتخا شد و از هر روستا  00سرپرست خانوار روساتايی باهعناوان نموناه باه
تصادف انتخا شد .كه نمونه نهايی برابر  311نفر از سرپرستان خانوار روستايی شده است .ابازار جماع آوری دادههاا
پرسشنامه بود كه روايی آن توسط اساتيد گروه ترويج و آموزش كشاورزی دانشاگاه رازی كرمانشااه ماورد تأيياد قارار
گرفت و پايايی آن را ضريب آلفای كرونباخ كه در جدول  3گزارش شده ،تأييد كرده است.
جدول  .نام دهستان و روستاهای مربوط به شهرستان الشتر
شهرستان
الشتر
بخش مركزی

فيروز آباد

دهستان

روستا

هنام
دو آ
قلعه مظفری
يوس وند
قالئی
فيروزآياد

عدل آباد ،بردبل ،سياهپوش ،چهارتخته
مرشدآباد ،هتدی ،نج قلی ،عل آباد ،ميان والن
پابرج ،پرسک ،كرت آباد ،پيركه ،چشمه برقی
گل زرد ،ميان خران ،اكبر آباد ،دهرم ،ناصروند
لعل آباد ،چ گرگعلی ،چ شاهی ،چال سوز ،ورنمه
تمليه ،ده آقا ،تيمور سوری باال ،جهان آباد ،بتکی

جدول  .سنجش ميزان پايايی ابزار اندازهگيری
تعداد نمونه
311

تعداد سؤاالت مؤثر در آلفا
11

آلفای كرونباخ
1/507
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معرفی منطقه مورد مطالعه

وسعت شهرستان (سلسله)  0000كيلومتر مربع است كه جمعيت آن در حدود  70هزار نفر است كه تقريبا  30هزار
از جمعيت آن را خانوار روستايی تشکيل میدهد .اين شهرساتان در  07دقيقاه و  11درجاه شارقی و  30دقيقاه و 33
درجه شمالی قرار گرفته است .آ و هوای معتدل كوهستانی دارد .جمعيت اين شهرستان ،پاس از جادا شادن بخاش
برخوردار (خاوه) و ملحق شدن آن به شهرستان نورآباد  71011نفر است (هواشناسی استان لرستان.)0353 ،
در هنگام وقوع پديده خشکسالی بيشاترين خساارت را كشااورزان و بااغ داران متحمال مایشاوند كاه عمادهی
محصوالت زراعی آنها گندم ،جو ،كلزا ،ذرت و سيب زمينی است .به گونهای كه در مناطق دي  %51توليد گندم را از
بين برده است و بعد از گندم ،جو بيشترين خسارت را ديده است .عالوه بر اين ،ديگر خسارات ناشای از خشکساالی از
بين رفتن طيور و كاهش سح آ های زيرزمينی منحقه ،تغيير اكوسيست  ،كوتاه شادن ساال زراعای و تغييار تااريخ
كاشت گياهان از اين جمله میباشد (جهاد كشاورزی استان لرستان.)0353 ،
نتایج
ویژگیهای فردی و زراعی خانوارهای روستایی

محابق با يافتههای تحقيق ،ميانگين سنی كشاورزان مورد محالعه  11/71سال بوده است .توزياع پاساخگويان بار
اساس ميزان تحصيالت و مالکيت در جداول  1و  0گزارش شده است.
جدول  .1توزيع پاسخگويان بر اساس ميزان تحصيالت
درصد تجمعی
30/0

30/1

005

خواندن و نوشتن

11/0

00/1

11

سيکل

10/1

33/0

000

ديپل

50/5

01/3

00

ليسانس

011/1

1/0

00

011/1

311

بیسواد

كل

فراوانی

درصد

همانحور كه نتايج نشان میدهد 30/1 ،درصد از پاسخگويان بیسواد 00/1 ،درصد در حد خواندن و نوشتن33/0 ،
درصد سيکل 01/3 ،درصد ديپل و  1/0درصد دارای مدرک ليسانس بودهاند.
طبق يافتههای تحقيق  11/1درصد مالکيت ملکی 1/3 ،درصد اجارهای 5/0 ،درصد رعيتی 3 ،درصد سه باری و
 03/0درصد دارای مالکيت تركيبی بودهاند.
شاخص داراییهای معیشتی خانوارهای روستایی

دارايیهای معيشتی كشاورزان شامل پنج سرمايه انسانی ،طبيعی ،فيزيکی ،ماالی و اجتمااعی مایباشاد .مياانگين
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سرمايههای موجود در خانوارهای روستايی در جدول  1گزارش شده است.
جدول  .0جدول توزيع آماری بر اساس مالکيت
درصد تجمعی
11/1
11/1

درصد معتبر
11/1

015

اجارهای

71/7

1/3

1/3

03

رعيتی

13/1

5/0

5/0

33

سه بری

11/1

3/1

3/1

00

تركيبی

011/1

03/0

03/0

11

011/1

011/1

311

ملکی

كل

فراوانی

درصد

جدول  .6ويژگیهای انواع سرمايه در ميان خانوارهای روستايی
انسانی
طبيعی
فيزيکی
اجتماعی
مالی
كل

انحراف معيار
7/03107
7/50100
7/11311
1/05115
1/30131

ميانگين
30/7011
01/0371
30/5131
37/1011
03/0110

حداكثر
01/11
00/11
01/11
13/11
10/11

تعداد
311
311
311
311
311
311

حداقل
01/11
03/11
07/11
01/11
00/11

جهت تعيين اثر متغيرهای سرمايه انسانی ،سرمايه مالی ،سرمايه فيزيکی ،سرمايه طبيعی و سارمايه اجتمااعی بار
مقاومت خانوارهای روستايی در مواقع خشکسالی از تحليل رگرسيون چندگانه باه روش اينتار ( )Enterاساتفاده شاده
است .جدول  7جزئيات آماری مختل اين آزمون را نشان داده است.
جدول  .7خحای استاندارد  ،تفاوت ضريب تعيين و ضريب رگرسيون
خطای انحراف استاندارد
1/31710

تفاوت ضريب تعيين
1/301

مربع R

1/305

ضريب رگرسيون )(R
a

1/071

الگو
0

مقدار  Rضريب همبستگی چندگانه برابر باا  1/071مایباشاد .يعنای همبساتگی باين متغيار وابساته (مقاومات
خانوارهای روستايی) و متغيرهای مستقل برابر با  07/1درصاد اسات .همچناين مقادار ( R2ضاريب تعياين) را نشاان
میدهد كه برابر با  1/305میباشد .در روش اينتر چون همه متغيرها با ه وارد شدهاند ميزان  R2بدست آماده نشاان
میدهد كه  30/5درصد تغييرات متغير وابسته توسط اين  0سرمايه تبيين میگردد .در واقع مقدار واريانس تبيين نشده
از ) )1-R2كه اين مقدار برابر با  30/0است .جداول  1و  5به ترتيب اطالعات مربوط به آماره اف و مقدار خحای بتا را
برای تحليل آماری اين تحقيق نشان داده است.
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جدول  .8اطالعات آماره F

سطح معناداری
b
1/111

آمارهF

30/001

ميانگين
0/070

مجمعوع مربعات
01/301

Df

0

الگو
رگرسيون

301

03/713

باقيمانده

313

11/151

كل

ر

جدول  ANOVAنيز معنی دار بودن و برازش مدل رگرسيونی و رابحه خحی بين متغيرها را نشان میدهد .ساح
معنیداری ) (Sig= 0.000بدست آمد ،كه برازش مدل را در سح  55درصد تأييد كرده است.
جدول  .9مقدار بتا و خحای مجاز
ضريب

همبستگی آماری
معناداری
VIF

خطای مجاز

T

استاندارد شده
بتا

ضريب استاندارد نشده
خطای
معيار

الگو
B

1/001

0/011

(ثابت)

1/111

01/117

1/113

1/110

طبيعی

0/075

1/133

1/011

0/171

1/111

-1/113

فيزيکی

0/113

1/153

1/131

-1/715

-/110

1/113

اجتماعی

0/057

1/770

1/130

-0/000

-1/011

1/113

-1/111

0/017

1/710

1/001

0/001

1/111

1/111

1/111

مالی

0/513

1/000

1/111

-5301

-/010

1/111

-1/137

انسانی

در جدول  5مقدار  tتک تک متغيرها محاسبه شده است ،همانحوركه سح معنیداری نشان میدهد ،متغير سرمايه انسانی در
•
سح اطمينان  55درصد و سرمايه اجتماعی در سح اطمينان  50درصد معنیدار شده است و اثرات ساير متغيرها معنیدار نمیباشد و آنها
تأثير ضعيفی در پيشبينی متغير وابسته داشتهاند.
بتا اهميت و نقش متغيرهای مستقل در پيشگويی معادله رگرسيون را نشان میدهد .كه در مثال گفته شده ،باالترين بتا مربوط به
•
سرمايه طبيعی است كه برابر با 1/11است يعنی اين متغير نسبت به ساير متغيرها سه بيشتری در پيشگويی متغير وابسته دارد .يعنی يک
واحد تغيير در انحراف معيار آن باعث میشود تا انحرف معيار مقاومت روستاييان به اندازه  1/11تغيير كند.
در انتهای جدول ه شاخصهای بررسی ه خحی آمدهاند .كه مقدار تلرانس (شاخص تحمل) برای همه متغيرها بيشتر از 1/0
•
است و عامل تورم واريانس نيز برای همه كمتر از  01میباشد و اين نشاندهنده عدم ه خحی بين متغيرهای مورد بررسی است.

بحث و نتیجهگیری
با در نظر گرفتن مجموع آن چه محرح شد ،بيشترين ميزان آسايبپاويری در روساتاهايی وجاود دارد كاه تجربا
كمتری در مواجهه با شرايط طوالنی مدت خشکسالی داشتهاند و ساختارهای انسانی و اقتصادی شان آمادگی مواجهاه
با اين شرايط را ندارند و در اغلب زمينههای سرماي معيشتی آسيب میبينند .با توجه باه نتاايج بدسات آماده سارمايه
انسانی و سرمايه اجتماعی در تبيين مقاومت به خشکسالی تأثير عمدهای داشتهاند لوا اين دو سرمايه در روساتاها باياد
مورد تأكيد بيشتری قرار گيرند و برنامههايی برای افزايش اين دو سرمايه در نظر گرفته شود .همچناين بناا بار بتاای
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بدست آمده سرمايه فيزيکی دارای بيشترين نقش در پيشگويی مقاومت به خشکسالی است .لوا بايد زمينه مناسب برای
رشد سرمايه فيزيکی در روستاهای مورد نظر فراه شود .همچناين بيشاترين دارايای معيشاتی خانوارهاای روساتايی
مربوط به سرمايه اجتماعی و كمترين مربوط به سرمايه مالی میباشد .لوا پيشنهاد میشود در راستای افزايش سارمايه
مالی برای روستاييان تسهيالت ويژهای در نظر گرفته شود.
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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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