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هاي معیشتی خانوارهاي روستایی شهرسـتان سلسـله در شـرایط خشکسـالی     پژوهش حاضر با هدف سنجش سطح پایداري سرمایه
هـا پیمایشـی اسـت. جامعـه آمـاري پـژوهش       دادهآوري انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ چگونگی جمع

ي مورگـان، حجـم نمونـه   -) که با استفاده از جدول کرجسـی N=10888سرپرستان خانوارهاي روستایی شهرستان سلسله بودند (
یحلیلتبچارچواي استفاده گردید.گیري چند مرحلهها از روش نمونهنفر محاسبه گردید. به منظور دستیابی به نمونه379آماري 

ي سطح پایداري نیز از روش رادار پایداري بهره گرفته شد. بود. براي محاسبهمعیشت پایدار بدر این پژوهش، چارچومورد استفاده 
ي انسانی، طبیعی، اجتماعی و مالی از نظر پایداري در حـد  ي معیشتی، چهار سرمایهپنج سرمایهبیننتایج تحقیق نشان داد که در

هـاي  ي فیزیکی در وضعیت پایداري بالقوه قرار دارنـد. نتـایج نهـایی سـنجش میـزان پایـداري در بـین دهسـتان        متوسط و سرمایه
فیروزآباد با کسب بیشترین امتیاز و دهستان هنام با کسب کمترین امتیاز به ترتیـب  سلسله حاکی از آن بود که دهستانشهرستان

پیشـنهاد پـژوهش هايیافتهد مطالعه به لحاظ معیشت روستایی بودند. براساسهاي منطقه مورپایدارترین دهستانپایدارترین و کم
به منابع مـالی از  روستاییدسترسی خانوارهايریزي بیشتري در راستاي افزایش سرمایه مالی صورت بگیرد. وضعیتشود برنامهمی

کنـونی تخصـیص  رونـد اصالحبهامات الزم نسبتهمچنین اقد.بهبود یابداقساط بلندمدتوکميبهرهباهاییقبیل اختصاص وام
تسـهیالت گونـه ایـن ازعادالنهبه نحويفقیر نیزوبرخوردارکمترخانوارهايطریقاینازتامدنظر واقع شودخشکسالیاعتبارات
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مقدمه
هردرپایدارنسبتاًانحراف. استمنطقهآنهوايوضعکنندهمشخصهايکمیتمتوسطحالتمنطقه،یکوهوايآبیااقلیم
عبارتبه).1394همکاران،وخالقی(داشتخواهدپیدررااقلیمتغییرمحل،یکدرغالبشرایطازاقلیمیعناصرازیک

معموال(مدتطوالنیدورهیکبرايکهوهواییآبشرایطدرآماريهايتغییرپذیريازاستعبارتاقلیمی،تغییراتبهتر،
داردوجوداحتمالاینوشودمیاحساسجوامعسويازهموارهاقلیم،درتغییراتیچنینتاثیرات. دارنداستمرار) دههچند

کند،میتحمیلبشریترفاهبراقلیمیتغییراتکهتهدیداتی. باشداثرگذارجوامعهايبخشهمهبرآیندهدرتغییراتاینکه
مقدمهوشمندان ( شودمیتوسعهدرحالکشورهايمردمبرايویژهبهجدیدخطراتازانواعیایجادومشکالتتشدیدباعث
). 1399فرد،

پذیر از اقلیم نرمال و برگشتاي زاي تغییرات اقلیمی، وقوع خشکسالی است. خشکسالی گونهیکی از تاثیرات قابل توجه و تنش
تواند وقوع بپیوندد، مشخصات آن میه مرطوب نیز باین پدیده ممکن است در تمامی نواحی حتی نواحی مرطوب و نیمه.است

طور قابل هافتد که باین پدیده هنگامی اتفاق می).1395(اسدالهی، از یک منطقه به منطقه دیگر بسیار متفاوت باشد
Mukherjee).تر از حد نرمال برسدبه پایینبارشاي مالحظه et al., خشکسالی را معلول یک دوره شرایط خشک (2018

ي کافی دوام داشته و منجر به ایجاد عدم تعادل در وضعیت هیدرولوژي یک منطقه گیرند که به اندازهغیرعادي در نظر می
Marianob)خاص گردد et al., عواملمخربی برآثار گسترده و ، خشکسالیطبق مطالعات صورت گرفته .(2018

کانون تمرکز که این کشورها بخصوص مناطق روستایی توسعه و حالدر کشورهاي درمحیطی، اجتماعی و اقتصادي زیست
با مسئله خشکسالی مواجه کشور جهان است که31براساس گزارش سازمان ملل متحد، ایران جز در برداشته است. است، فقرا 

شود. به دلیل ارتباط تنگاتنگ روستا با کشاورزي، پیامدهاي منفی آن نیز بر مناطق روستایی بیشتر نمایان میاست و
معیشت و رفاه عالوه بر کاهش کمیت و کیفیت تولیدات و درآمد کشاورزان، سایر اجزاي سیستم روستا بخصوص، خشکسالی 

هاي اجتماعی و روانی، ناامنی غذایی، افزایش ي آسیبافکند و مشکالت فزایندهبه مخاطره مینیزخانوارهاي روستایی را
).1398(سواري و شوکتی آمقانی، در آینده ایجاد خواهد کردغیرهوابستگی و خالی شدن روستاها از سکنه و

هاي اقلیمی به ویژه خشکسالی مطرح مدیریت پدیدهي که امروزه در زمینهاست هایی کردیروترین معیشت پایدار از جمله مهم
در طول فشارهاهایش در مواجهه با تالطمات وها و ظرفیتییاست. معیشت پایدار توانایی یک واحد اجتماعی در ارتقاء دارا

در مواجهه با تغییر و مسائل هدف رویکرد معیشت پایدار افزایش توانایی). 1395(اصغري سراسکانرود، شودزمان تعریف می
هاي ها و فشارهاي خارجی از طریق فراهم نمودن شبکهبینی، بهبود عدالت و افزایش پایداري با کاهش تنشغیرقابل پیش

دریاکنندمیاستفادهآنهاازمردمکهاستمختلفیعناصرواجزاهمهدر برگیرندهگستردهبطورباشد. معیشتایمن می
. پذیرندمیثیرأتهاآنازخودو خانوادهخودبراي) درآمدزاهايفعالیتفقطنهو(زندگیگذرانوسایلوابزارهاخلقوتولید

همچنینوکند؛بازیابیراخودومقابلههاتکانهوها، فشارهاتنشبرابردرکهبودخواهدپایدارزمانیمعیشتبنابراین
).1396آینده را بازیابی و حفظ کرده و افزایش دهد (نظري و همکاران، هاي اکنون و ها و داراییقابلیت

وضعیتشناختکه در آن،طوريهب).1398(رزمی و همکاران، داردمعیشت پایدار یک رویکرد منسجم و یکپارچه به فقر 
بستروهستندخواستارکهنتایجیگیرند،اختیار میدرمعاشامراربرايکههاییاستراتژيافراد فقیر،هايسرمایه
بهافرادمعیشتازجزء اساسیهاسرمایه). 1396است (شریفی و همکاران، اساسیکنند،میفعالیتآندرپذیري کهآسیب

دست یابند شانشدهاهداف تعریفبهتاهستندمتفاوتهايسرمایهایننیازمندباشند و مردممیفقیرقشرخصوص
جوامعبرايودهدمیشکلپایدار رامعیشتمرکزييهستهمعیشت،هايسرمایهدر واقع،).1391پور و کیومرث،(جمعه

انسانی،ياصلی سرمایهيپنج مؤلفهشاملروستایی،پایدارمعیشترود. الگوهايمیبنیادي به شمارعواملیمحلیفقیر
زاده و شود (عبدالهتلقی میپایدارمعیشتبهدستیابیيالزمههاآنبهبوداست کهمالیوفیزیکیطبیعی،اجتماعی،

روستاهادرمعیشتهايبه سرمایهتوجهبدون،آروستاییپایدارمعیشتبهدیگر، دستیابیبه بیان). 1394همکاران، 
توسعهبعدازخانوارهامعیشتبررسیتوسعهحالدرجوامعدرخصوصاامروزهاینکهعنایت برباشد. بانمیپذیرامکان

وپایداريبعدازویژهه براساکنین روستاییمعیشتیهايشیوهکهمطالعاتیانجاماست،برخوردارايویژهاهمیتروستایی از
منظور،بدینرود. لذامبرهن به شمار میضرورينماید،خشکسالی تحلیلقبیلازپذیريآسیبعواملبامواجههمواقعدر
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شرایطشهرستان سلسله درروستاییخانوارهايمعیشتیهايسرمایهپایداريسطحهدف سنجشباحاضرپژوهش
تري از پایداري وضعیت معیتشی آنان دست یافت. گرایانهتر و واقعخشکسالی به اجرا درآمد تا بتوان به درك عمیق

تأثیر تغییراتتحتکشور،مناطقسایرمانندبهنیزلرستاناستانکشاورزيهاي اخیر مناطق روستایی و بخشدر سال
که نسبت به بارش سال گذشته متر برآورد گردیده استمیلی255لرستانمیانگین بارش استان است. گرفتهقراراقلیمی
).  1400اي استان لرستان، (گزارش شرکت آب منطقهدرصد کاهش داشته است16درصد کاهش و نسبت به بلندمدت هشت

هاي به که براساس تحلیلطوريها از نظر زمانی و مکانی داراي پراکنش مناسبی نیست. بهاز بارشاز طرفی حجم قابل توجهی 
گیرد که نیاز به آب به درصد از نزوالت جوي استان در زمستان یا اندکی قبل و بعد از آن صورت می70عمل آمده حدود 

شود (اسدپوریان و ورت رواناب از دسترس خارج میخصوص در بخش کشاورزي در این مقطع زمانی تقریبا صفر بوده و به ص
مشکل و محدودیت آب بسیار جدي اینکهبرعالوه،لرستاناستانکشاورزيجهادسازمانهايگزارشطبق). 1400همکاران، 

هاي اخیر نیز ضمن تاثیر سوء باعث افت شدید در تولیدات باغی، زراعی و دامی در سطح است، حوادث غیرمترقبه و خشکسالی
استان شده است. 

اساس است که اتفاق افتاده است و مناطق مختلف استان را برسال17ي استان لرستان در حدودخشکسالی در منطقه
شوند که رت حاصل از خشکسالی را کشاورزان متحمل میبیشترین خسا. هواي مربوط به خود مورد تهدید قرار داده استوآب

زمینی است. طبق گزارش سازمان جهاد کشاورزي شهرستان ها گندم، جو، کلزا، ذرت و سیبي محصوالت زراعی آنعمده
جو بیشترین ،% تولید گندم را از بین برده است و بعد از گندم90ي خشکسالی در مناطق دیم ، پدیده1393سلسله در سال 

هاي زیرزمینی منطقه،  تغییر اکوسیستم، کوتاه شدن سال زراعی و تغییر خسارت را دیده است. عالوه بر این، کاهش سطح آب
توجه به توضیحات فوق و از آنجایی کهباشد. باتاریخ کاشت گیاهان از سایر خسارت ناشی از خشکسالی در این شهرستان می

توسعه،حالدرکشورهايدرخصوصبهروستایینواحیدراهداف توسعهپیشبردبسترهايذارترینتأثیرگوترینمهمازیکی
است بنابراین سنجش سطح پایداري معیشتیهايسرمایهبههاآندسترسیمیزانوخانوارهامعیشتوضعیتشناخت
این جهت باشد. همچنین نتایج حاصله و تواند گامی موثر در هاي معیشتی خانوارهاي روستایی شهرستان سلسله میسرمایه

هايدر سازمانزمینهایندرریزانبرنامهوگیرانتصمیمگزاران،سیاستمدیران،تمامیبرايتواندتحلیل وضعیت موجود می
به است. در ادامه گرفتهصورتروستاییپایدارمعیشتزمینهدرمطالعات متعدديتاکنونگیرد. قرارمورد استفادهمختلف

گردد: برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه اشاره می
هاي موثر بر معیشت پایدار روستایی از دیدگاه کشاورزان استان کرمانشاه را اي سازه) در مطالعه1394نوروزي و حیاتی (

طبیعی و فیزیکی با پایداري گانه انسانی، اجتماعی، اقتصادي، هاي پنجهاي آنان نشان داد که سازهشناسایی کردند. یافته
توسعههايبرنامهمجریانوریزانبرنامهتوسطگرایانهتماموچندبعدينگرشیداري دارند. اتخاذي معنیمعیشت رابطه

جامعه کشاورزي از پیشنهادات این پژوهش بود. معیشتنمودنپایداروارتقاءمنظوربهکشاورزيوروستایی
روستاییهايسکونتگاهدرخانواربر معیشتمؤثرجغرافیاییعواملتحلیلبهخودتحقیق) در1395بریمانی و همکاران (

ي اجتماعی نتایج پژوهش آنان نشان داد که سرمایه.پرداختندبلوچستان)وسیستاناستانقصرقند(مطالعه موردي شهرستان
مطالعه بوده است. در مقابل ي موردي معیشت در محدودهسرمایهباالتر از حد متوسط بوده و بیشترین میزان 59/3با میانگین 

ي هقي معیشت در منطداري کمتر از حد متوسط بوده و کمترین میزان سرمایهبه طور معنی48/1ي مالی با میانگین سرمایه
داري از حد متوسط کمتر طور معنیهاي معیشت بهي اجتماعی، سایر سرمایهطورکلی، به غیر از سرمایهمذکور بوده است. به

هاي اقتصادي در بخش سازي فرصتهاي ارتباطی، اطالعاتی آموزشی و بهداشتی و متنوعبودند. تسهیل دسترسی به زیرساخت
کشاورزي از جمله پیشنهادات این پژوهش در جهت ارتقاي سطح معیشت و دستیابی به توسعه پایدار روستایی بود. 

استفاده از باروستاییمناطقدرمعیشتیهايسطح داراییسنجش) در پژوهشی به1395همکاران (وقیداريسجاسی
از59/3ايرتبهمیانگینباهاي اجتماعیداراییهاي تحقیق حاکی از آن بود که سهمیافته.پرداختندمعیشت پایداررویکرد

هاي مراکز در آخرین رتبه قرار گرفت. بهبود قابلیت11/1است و دارایی انسانی با میانگین بودههاي معیشت بیشترداراییدیگر
بخشی به روستاییان رسانی و آگاهیزیست روستایی از طریق ارایه امکانات و خدمات رفاهی، بهداشتی، توسعه مشارکت، اطالع

ها در روستاها از ز داراییهاي استفاده او روشهاي مادي و غیرمادي و تقویت نحوهها و سرمایهنسبت به ارزش و اهمیت دارایی
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ها را در هاي معیشتی و پایداري آن) در تحقیقی وضعیت سرمایه1396شریفی و همکاران (جمله راهکارهاي این پژوهش بود. 
ي معیشتی، بخش مرکزي شهرستان دنا مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعات آنان نشان داد که در بین پنج سرمایه

ي مالی و طبیعی در وضعیت ناپایداري بالقوه اجتماعی، انسانی و فیزیکی از نظر پایداري در حد متوسط و سرمایههاي سرمایه
بهره با اقساط طوالنی مدت و افزایش امکان دسترسی به منابع آب زیرزمینی هاي کمدسترسی به وامافزایش میزان قرار دارند. 

اي هاي مالی و طبیعی خانوارهاي روستایی بود. در مطالعهمیزان پایداري سرمایهاز جمله پیشنهادات این پژوهش براي افزایش 
را مورد بررسی قرار دادند. خشکسالیدر هنگامروستاییخانوارمقاومتبرتأثیرگذار) عوامل1397دیگر اسدالهی و همکاران (

مربوطکمترینواجتماعیسرمایهبهمربوطروستاییخانوارهايمعیشتیداراییهاي آنان نشان داد که بیشتریننتایج یافته
اند. تقویت هر اي داشتهتاثیر عمدهخشکسالیبهمقاومتتبییندراجتماعیسرمایهوانسانیسرمایه.باشدمالی میسرمایهبه

گرفتن تسهیالت ویژه ي فیزیکی از طریق در نظر سازي زمینه براي رشد سرمایهچه بیشتر سرمایه انسانی و اجتماعی و فراهم
معیشتوضعیتوهشی به ارزیابیژ) در پ1399براي خانوارهاي روستایی از پیشنهادات این پژوهش بود. رحیمی و کرمی (

هاي آنان نشان داد که بین روستاهاي (مطالعه موردي روستاهاي شهرستان دره شهر) پرداختند. نتایج یافتهروستاییجوامع
درطبیعیهايداراییکه سهمدارد به طوريوجوددارمعنیتفاوتمعیشتیهاياز داراییرداريبرخواز نظرمورد مطالعه

بیشترین سهم را به اجتماعی و مالیفیزیکی،انسانی،هايبعد از آن به ترتیب داراییواستبیشترمورد مطالعهروستاهاي
کشاورزي و ایجاد صنایعگردشگريتوسعهمجازي،فضايدرتبلیغوهاي صنایع دستیفروشگاهخود اختصاص دادند. ایجاد

تکمیلی از جمله راهکاري پیشنهادي این پژوهش بود. وتبدیلی
,Bhandari)بهاندري انتقال بررسیبهمعیشتمختلفهايسرمایهبهگیري دسترسیاندازهباخوديمطالعهدر(2013
منابعواقتصاديطبیعی،انسانی،يسرمایهمختلفابعادکهنشان دادنتایج. پرداختنپالفقیرروستاییمناطقدرمعیشت
Fang)و همکارانفانگ.استتأثیرگذارنپالفقیرمناطق روستاییدرمعیشتتغییربهگیريتصمیمبرجامعه et al., 2014)

مین يرودخانهباالدستکوهستانیمناطقدري معیشتسرمایهبهمعیشتراهبردحساسیتسنجشرا به منظورپژوهشی
راهبرد معیشتبامثبتیهمبستگیانسانیوطبیعیهايداد سرمایهنشانآنهانتایج.دادندانجامچینکشوردرجیانگ
بودند. مزرعهازخارجهايفعالیتيدهندهتسریعو اجتماعیمالیهايسرمایهکهحالیدردارد،مزرعه

Pei)همکاران وپی  et al., کشاورزي در شرایط خشکسالی (مطالعه موردي دشتپذیريآسیبارزیابیاي بهدر مطالعه(2016
منطقهدردر کشاورزيخشکسالیپذیريغرب چین پرداختند. نتایج مطالعات آنان نشان داد که آسیبسانجینگ) در شمال

برابردرمقاومتافزایشومنطقهحساسیتکاهشنتیجه،ایناصلینزولی داشته و دلیلروندزمانطولدرسانجینگ
وداخلیناخالصتولیدنسبتوجمعیتنسبتکاهشروند شهرسازي،بهبخشیدنسرعتاقتصادي،توسعهخشکسالی،

باشد. میسالهردرهاشاخصسایروروستاییخالص سرانهدرآمدسرانه،داخلیناخالصتولیدآبیاري،هايشاخصافزایش
Hua)همکارانوهوا et al., معیشت مناسبراهبردهايدرمعیشتهايداراییبررسی نقشبهخودتحقیقدر(2017

تأثیر دارند و معیشتراهبردهايدرقابل توجهیطوربهمالیانسانی، طبیعی،هايداراییدادنشانآنهاهايپرداختند. یافته
Mohmmed)همکارانوکردند. موحمدهاي مالی را پیشنهاد از پیش داراییتقویت بیش et al., ارزیابیدر تحقیقی به(2018

شرقیسودانگادارف) در(مطالعه موردي منطقهمیزان سازگاري با آنوپذیري کشاورزان در شرایط خشکسالیآسیب
نشانوهواییآبتغییراتبامرتبطخطراتبرابردرپذیريانعطافایجاددررامعیشتتنوعاهمیتتحقیقاین.پرداختند

تامینبااليسطحوري،بهرهپایینسطحهایی نظیرویژگیباپذیرآسیببسیارمناطقکهاین استازحاکینتایجودهدمی
باشد. میاولیهدرآمدمنبععنوانبهکشاورزيوبیمهپایینسطحومحصولکمتنوعمالی،

Berchoux)همکارانوچوکسبیر et al., معاشعدم تأمینهايمحركوکشاورزيهايتحت عنوان شوكتحقیقیدر(2019
تأثیرتحترامعیشتبرهاي کشاورزيشوكتأثیرجامعهنوعکهرسیدندنتیجهاینبههند،روستاییمطالعه موردي مناطق

هنگامدررانامناسبمعیشتافزایشموردچهارهند،دلتا ماهانديمنطقهروستاییجامعهنوعپنجاززیرادهد،میقرار
معیشتامنیتعدمباعثکشاورزيهايشوكکهدادنشانتحقیقایننتایجهمچنین.استداشتهکشاورزيهايشوك

,Nikuze)همکارانوشوند. نیکوزيمی خانوارهايدراسکان مجددوجاییجابهمعیشتتأثیراتعنوانباتحقیقیدر(2019
جایی،جابهازبعدوقبلمرحلهدوهردرمعیشتیدرك تأثیراتکهرسیدندنتیجهاین(مطالعه موردي کیگالی) بهغیررسمی 
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محرومهايخانوادهمعیشتوضعیتبهبودومحافظتوفقرزداییخطراتکاهشکه برايدهدمیارائهراکاملیسازيمفهوم
.استالزمجاییجابهکل مراحلدر

معرضدریکسانینحوبهخانوارهاتمامیچندهر.باشندمیمواجهمعیشتیهايریسکازمختلفیانواعباروستاییخانوارهاي
کشاورزيبرمتکیاقتصاددارايکهخانوارهاازدستهآناند،دادهنشانمختلفمطالعاتاماندارند،قرارمعیشتیهايریسک

بارویاروییشرایطدربخصوصامراین. باشندمیمواجهمعیشتیناامنیبابیشتريمیزانبهفقیر،خانوارهاينیزوباشندمی
خصوصدرشدهانجاممطالعاتازبسیاريکهنحويه یابد بمینمودبیشتريمیزانبهخشکسالیهمچونمحیطیهايشوك

ایندر.باشدمیخشکسالیوقوعازناشیبالمنازعپیامدهايازدرآمدتغییرپذیرياند،دادهنشانخشکسالیاثراتارزیابی
وگردیدهجبرانمدتکوتاهدرکم شدت،وغیرگستردهمقطعی،هاياز خشکسالیناشیدرآمدتغییرپذیريچندهرمیان،

موجبو مستمر،شدیدهايکه خشکسالیانددادهنشانهابررسیسازد، امانمیمواجهجديبحرانباراخانوارهااقتصاد
گردد. میاقتصاديبازیابیوبهبوددرخانوارهاناتوانی

ي خشکسالی نامطلوب پدیدهپیامدهايواثراتمعرضدر،شهرستان سلسله به مانند اکثر نقاط استان لرستاندر سالیان اخیر
فراهمراپدیدهایناثراتتشدیدموجباتاخیر،هايسالدرخشکسالیوقوعفاصلهشدنکوتاهآنبرقرار گرفته است. عالوه

قبلی خشکسالیاثراتبهبودبهقادرتنهانهروستایی،مختلفمناطقدرخانوارهاي ساکنکهاياست. به گونهنموده
افزایشنشانگرامراین. انددیدهاخیر آسیبخشکسالیاززیاديمیزانبهسازگاري،ظرفیتکاهشدلیلبهبلکهاند،نگردیده

روستاییخانوارهايموقعیتوشرایطازروستایی،معیشتپایداري.باشدمیروستاییمناطقازبسیاريدرمعیشتناامنی
در شرایط خشکسالی آنهايزمینهوابعادبهکمترپایدار روستاییمعیشتبارابطهدرشدهانجامپذیرد. در مطالعاتمیتاثیر
در این شرایط روستاییاني هاسرمایهبررسیبهتاشده استسعیمطالعهایندراساس،برایناست؛شدهتأکیدوتوجه

شود.پرداخته
روش پژوهش

ها پیمایشی است. جامعه آماري پژوهش سرپرستان آوري دادهاین پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ چگونگی جمع
379ي آماري حجم نمونهمورگان- جدول کرجسی) که با استفاده ازN=10888بودند (سلسله خانوارهاي روستایی شهرستان 

شهرستان سلسله داراي دو بخش مرکزي و فیروزآباد است. بخش مرکزي 1395سال سرشماريبراساسنفر محاسبه گردید. 
باشد و بخش فیروزآباد شامل دهستان قالیی و وند میهاي هنام، دوآب، قلعه مظفري و یوسفشهرستان سلسله  شامل دهستان

. )1جدول(فیروزآباد است 

هاي شهرستان سلسلهدهستانوبخشاسامیوگیرينمونهچهارچوب-1ل جدو
تعداد خانواردهستانتعداد کل خانوارشهرستان سلسله

7313بخش مرکزي

1768هنام
1263دوآب

2009قلعه مظفري
2273وندیوسف

684قالیی3575فیروزآباد
2891فیروزآباد

10888-10888جمع کل

که در مرحله از هر بخش به طورياي استفاده گردید. بهگیري چند مرحلهپژوهش، از روش نمونهيهانمونهتعیینبه منظور 
روستاها در هر دهستان از روش زیادتعدادبهتوجهتناسب تعداد خانوار آن، حجم نمونه تعیین گردید. در مرحله دوم، با

50که روستاها به تفکیک سه گروه اصلی با جمعیت زیر طوريهب،اي با انتساب متناسب بهره گرفته شدگیري طبقهنمونه
روستا 36ها انتخاب شدند که شامل خانوار به روش انتساب متناسب از بین دهستان100خانوار و باالي 100تا 50خانوار، 
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روستا از بین ششروستا از هر دهستان، چهارخانوار و به عبارتی 50روستا از بین روستاهاي زیر 24. به این ترتیب بود
خانوار به 100روستا از بین روستاهاي باالي ششخانوار و به عبارتی یک روستا از هر دهستان و 100تا 50روستاهاي بین 

هادهستاننمونهروستاهايخانوارتعدادتعیین.)2جدول (رتی یک روستا از هر دهستان بصورت تصادفی انتخاب شدند عبا
شد. به منظور دستیابی به دادهتخصیصمتناسبسهمیهنمونهحجمتعیینروشازاستفادهخانوار و باتعدادبراساس

.)3(جدول استفاده شدسادهتصادفیگیرينمونهروشنیز ازمنتخبروستاهايازیکدر هرنمونهخانوارهاي

مطالعهآماري مورداز جامعهبندي شدهمنتخب و طبقهروستاهاي-2جدول

دهستان
خانوار 100روستاهاي باالي خانوار 100تا 50روستاهاي بین خانوار50زیرروستاهاي

تعداد خانوارروستاتعداد خانوارروستاتعداد خانوارروستا

هنام

35کمرسیاه

108پرسک84دارماهی 48چهارتخته
23سیدعالی
29ورنمد

دوآب

18ده سرخه

119مومن آباد 62فیض آباد  29احمدآباد
20آهنگري
32نیازآباد

قلعه مظفري

29ملک آباد

144جوانمردآبادعلی88پیرکه 39بادام شیرین
16ولی آباد
21نورآبادندر

وندیوسف

38ناصروندرحیمی

181باالدکاموند98گریران پایین 35آبادپایینچراغ
15تیمورآباد

20مصدق آباد 

قالیی

26ورنمه

181عدل آباد 69داربید باال 25چم قبرستان 
34وسطیداربید

49طالچشمه

فیروزآباد

35چاله چاله

143پیر محمد شاه 73تیمور سوري باال 23اسد آباد
24غالم آباد خیاط

15جهان آباد
2467864746876جمع کل

164-88-127-نمونه منتخب

نظران و اساتید دانشگاهی قرار گرفت.  محتوایی آن مورد تایید متخصصان، صاحبکه روایی پژوهش بود یپرسشنامه ابزار اصل
باشد، پایایی 70/0اگر مقدار بدست آمده بیشتر از .گردیداستفادهکرونباخآلفايضریب ابزار تحقیق، ازپایاییسنجشبراي

ساخته شده از دقت الزم براي سنجش مفهوم توان مطمئن شد که مقیاس گردد و میگیري قابل قبول تلقی میابزار اندازه
یلتکمخارج از نمونه در روستاي طرهانی پایینپرسشنامه30). در این راستا، تعداد1395مورد نظر برخوردار است (کالنتري، 

شنامه قابل قبول پرسپایاییدهندهبدست آمد که نشان822/0تا 738/0مختلف آن از هايبخشبرايکرونباخو مقدار آلفاي
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ي سطح پایداري نیز بود. براي محاسبهمعیشت پایدار بدر این پژوهش، چارچوی مورد استفاده تحلیلبچارچو). 4(جدول بود
از روش رادار پایداري بهره گرفته شد. 

دهستان و روستاهاي منتخببراساسشدهبرآوردنمونهتعداد-3دولج

تعداد کل روستادهستان
خانوار

تعداد خانوار
تعداد کل روستادهستاننمونه

خانوار
تعداد 

خانوار نمونه

هنام

10820پرسک

یوسف
وند

18133دکاموند باال
3813ناصروندرحیمی356کمرسیاه
356آبادپایینچراغ489چهارتخته
154تیمورآباد234سیدعالی
204آبادمصدق295ورنمد

9818گریران پایین8415دارماهی

دوآب

11922آبادمومن

قالیی

18133عدل آباد
265ورنمه183سرخهده

255قبرستانچم295احمدآباد
346وسطیداربید204آهنگري
499طالچشمه326نیازآباد

6913داربید باال6212آبادفیض

قلعه مظفري

14427علی آباد جوانمرد

فیروزآباد

14326پیر محمد شاه 
356چاله چاله295آبادملک

234اسد آباد397شیرینبادام
244غالم آباد خیاط163آبادولی

153جهان آباد214نورآبادندر
7314تیمور سوري باال8816پیرکه

هاي پرسشنامهبخشازیکهربرايکرونباخآلفايضریبمقادیر-4جدول 
پایایی مقیاسمقدار ضریبهاي پرسشنامه (عامل)بخش

مطلوب738/0سرمایه انسانی
مطلوب80/0سرمایه طبیعی
مطلوب822/0سرمایه فیزیکی
مطلوب793/0سرمایه اجتماعی

مطلوب762/0سرمایه مالی

و بحثهایافته
5/48پاسخگویان (سنیبا توجه به میانگین. بودندمرددرصد4/84وزنپاسخگویاندرصد6/15کهدادنشانپژوهشنتایج

درصد9/12سواد،بیپاسخگویاندرصد3/34حدودکهدادنشاننتایج. بودسالسال)، جامعه مورد مطالعه تقریبا میان
خانوارها سالیانهدرآمد. بودندکارشناسیمدركدارايدرصد5/4ودیپلمدرصد3/15راهنمایی،درصد33نوشتن،خواندن

درصد از افراد مورد 77. نفر بودچهارتومان بود. میانگین بعد خانوار در حدود میلیون15میانگینطورطبق اظهار خودشان، به
4/64.دبوهکتار87/2اشتغال داشتند. میانگین اراضی کشاورزان یرکشاورزيدرصد به کار غ23مطالعه به کار کشاورزي و 

. میزان اثرات خشکسالی بر معیشت خانوارها نیز با استفاده از بودندداراجارهدرصد 5/35مالک اراضی و اندرصد از کشاورز
از نتایج پیداست، اکثریت پاسخگویان اثرات خشکسالی را بر . همانطورکه)5ل جدو(اي لیکرت پرسیده شد طیف پنج گزینه

اند. کردهمعیشت خود در حد زیاد ارزیابی
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الی 1پنج قسمتی لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد (در دامنه گویه در قالب طیف11هاي انسانی، با در این مطالعه، سرمایه
در 11/0سالم با ضریب تغییرات ومناسبکافی،غذايبهدسترسیحاکی از آن بود که متغیر میزان) سنجیده شد. نتایج5

). میانگین 6در اولویت آخر قرار گرفت (جدول49/0هاي فنی و عملی با ضریب تغییرات به مهارتتسلطمیزاناولویت اول و
تر از حد متوسط بود. بدست آمد که پایین67/2هاي انسانی کل براي سرمایه

آنان اثرات خشکسالی بر معیشتفراوانی خانوارهاي مورد مطالعه برحسبتوزیع-5جدول
درصد معتبرفراوانیبر معیشت خانوارمیزان اثرات خشکسالی 

568/14خیلی زیاد
1939/50زیاد

867/22متوسط
446/11کم

00خیلی کم
379100جمع کل

گویه در قالب طیف لیکرت پنج سطحی نههاي طبیعی از مندي خانوارهاي روستایی از سرمایهجهت سنجش میزان بهره
بهدسترسیدر اولویت اول و میزان41/0هاي مختلف در خانوار با ضریب تغییرات تنوع دام)،6(جدول استفاده گردید. طبق 

هاي طبیعی در اولویت آخر قرار گرفت. میانگین کل بدست آمده براي سرمایه56/0با ضریب تغییرات )غیرهوقنات(آبی منابع
ي مورد مطالعه هاي طبیعی در منطقههاي روستایی از سرمایهبود که نشان از پایین بودن میزان بهرمندي خانوار21/2برابر با 

بود.
)6(جدول که در يرگویه سنجیده شد. همانطو11هاي فیزیکی با استفاده از مندي خانوارهاي روستایی از سرمایهمیزان بهره
با ضریب )غیرهوگازاجاقسرمایشی،وگرمایشیسیستمیخچال،(شود، میزان دسترسی به لوازم ضروري زندگی مشاهده می

در اولویت 65/0محصوالت با ضریب تغییرات وتولیداتفروشبرايبازاربهدسترسیدر اولویت اول و میزان26/0تغییرات 
بود که حاکی از پایین بودن میزان بهرمندي 75/2هاي طبیعی برابر باآخر قرار گرفت. میانگین کل بدست آمده براي سرمایه

ي مورد مطالعه است.   هاي فیزیکی در منطقهخانوارهاي روستایی از سرمایه
) 5الی 1پنج قسمتی لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد (در دامنه گویه در قالب طیف11هاي اجتماعی، با همچنین سرمایه

اي با ضریب تغییرات منطقهرسوموآدابوهاسنتبهاحتراموپایبنديکه متغیر میزانحاکی از آن بودسنجیده شد. نتایج
در اولویت آخر 48/0با ضریب تغییرات غیرهوجهاد کشاورزيمثلدولتیهايسازمانبهاعتمادمیزاندر اولویت اول و16/0

و در نهایت، میزان دست آمد که در سطح متوسط بود. ب02/3هاي انسانی ).  میانگین کل براي سرمایه6قرار گرفت (جدول 
مشاهده ) 6(جدول که در يرگویه سنجیده شد. همانطو9هاي مالی با استفاده از مندي خانوارهاي روستایی از سرمایهبهره
55/0تغییرات در اولویت اول و میزان فقر در روستا با ضریب 13/0هاي غذایی با ضریب تغییرات شود، توان تامین هزینهمی

مندي کمتر از بود که حاکی از بهره59/2هاي طبیعی برابر با در اولویت آخر قرار گرفت. میانگین کل بدست آمده براي سرمایه
ي مورد مطالعه است. هاي مالی در منطقهمتوسط خانوارهاي روستایی از سرمایه

ت پایدار بود لذا به بررسی و تحلیل ابعاد آن در جامعه نمونه باتوجه به چارچوب انتخابی مقاله که مبتنی بر پارادایم معیش
جهت شده مطالعه همهاي موردپرداخته شد. جهت محاسبه شاخص نهایی پایداري در هریک از ابعاد آن، در مرحله اول شاخص

براي انجام این کار مقیاس تبدیل گردید. هاي نسبی بیهاي مختلف حاصله جهت مقایسه با یکدیگر به دادهو سپس کمیت
میزان حداقل و حداکثر هر معرف معین شد و دامنه تغییرات به دست آمد. سپس مقدار حداقل از مقدار عددي هر معرف کم و 

هاي نسبی مقیاس بین صفر تا یک به دست آید. در نهایت از دادههاي نسبی بیحاصل بر دامنه نوسانات تقسیم گردید تا داده
شده به عنوان شاخص پایدار در هر یک از ابعاد گیري به عمل آمد و عدد حاصل ها میانگینتک معرفشده براي تکحاصل

) که در جدول Prescott allenگانه پرسکات آلن (منظور گردید. براي تبدیل محاسبات کمی به مقادیر کیفی نیز از طبقات پنج
ارائه گردیده، استفاده شده است. 7
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هاي معیشتی برحسب ضریب تغییراتمندي خانوارهاي روستایی از سرمایهمیزان بهرهبندي رتبه-6جدول 

اولویت ضریب 
تغییرات

انحراف 
معیار میانگین گویه سرمایه

1 119/0 37/0 11/3 میزان دسترسی به غذاي کافی، مناسب و سالم 

انی
انس

2 211/0 61/0 89/2 میزان بهرمندي از خدمات بهداشتی 
3 242/0 65/0 69/2 هاي جدید میزان یادگیري مهارت
4 246/0 7/0 84/2 میزان برخورداري از پوشاك مناسب
5 263/0 74/0 81/2 هاي بهداشت و درمانمین هزینهأتوان ت
6 311/0 79/0 54/2 کرده در خانوادهمیزان برخورداري از نیروي انسانی مستعد و تحصیل
7 312/0 79/0 53/2 میزان دسترسی به خدمات آموزشی 
8 373/0 1 68/2 وضعیت اشتغال اعضاي خانوار 
9 375/0 95/0 53/2 میزان برخورداري از امکانات تفریحی و رفاهی
10 389/0 07/1 75/2 هاي شغلیمیزان کارآفرینی و ایجاد تنوع در فرصت
11 495/0 01/1 04/2 هاي فنی و عملی میزان تسلط به مهارت
1 415/0 13/1 72/2 هاي مختلف در خانوارتنوع دام

عی
طبی

2 422/0 13/1 68/2 میزان دسترسی به منابع طبیعی مانند محصوالت جنگلی و سایر منابع طبیعی
3 445/0 18/1 65/2 میزان پوشش گیاهی و جانوري محیط اطراف روستا
4 502/0 07/1 13/2 هاي زراعی و باغیزمینمیزان حاصلخیزي 
5 521/0 1 92/1 کیفیت و کمیت آب آبیاري
6 529/0 08/1 04/2 هاي زراعی و باغیهاي زمینمیزان آب شویی و فرسایش خاك
7 540/0 07/1 98/1 میزان رعایت تناوب زراعی توسط کشاورزان
8 542/0 04/1 92/1 میزان کمیت و کیفیت آب شرب روستا
9 565/0 08/1 91/1 میزان دسترسی به منابع آبی(قنات، چشمه و غیره)

1 263/0 803/0 05/3 میزان دسترسی به لوازم ضروري زندگی (یخچال، سیستم گرمایشی و سرمایشی، 
اجاق گاز و غیره)

کی
یزی

ف

2 283/0 8/0 83/2 هاي مناسب میزان دسترسی به جاده
3 298/0 86/0 89/2 وسایل نقلیه (عمومی یا شخصی)وضعیت دسترسی به 
4 317/0 96/0 03/3 میزان دسترسی به منابع انرژي (آب، برق، گاز)

5 321/0 919/0 86/2 میزان دسترسی به وسایل ارتباطی (رادیو، تلویزیون، اینترنت، دفاتر خدماتی و 
)غیرهمراکز آموزشی و

6 351/0 99/0 82/2 امکانات مربوط به آن (حمام، سرویس میزان دسترسی به مسکن مناسب و 
)غیرهبهداشتی، اتاق کافی و

7 389/0 03/1 65/2 آالت صنعتی و کشاورزي میزان دسترسی به ابزار و ماشین
8 390/0 06/1 72/2 فاده از مصالح مناسب و مقاوم در مساکن روستایی تمیزان اس
9 395/0 05/1 66/2 اصالح شدهمیزان دسترسی به بذر و ارقام 
10 399/0 07/1 68/2 میزان دسترسی به کود و سموم شیمیایی موردنیاز 
11 657/0 42/1 16/2 میزان دسترسی به بازار براي فروش تولیدات و محصوالت

1 263/0 803/0 05/3 میزان دسترسی به لوازم ضروري زندگی (یخچال، سیستم گرمایشی و سرمایشی، 
اجاق گاز و غیره)

2 283/0 8/0 83/2 هاي مناسب میزان دسترسی به جاده
)5)، خیلی زیاد (4)، زیاد (3)، متوسط (2)، کم (1(کمخیلی: پنج سطحیلیکرتطیف
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6ادامه جدول 

اولویت ضریب 
تغییرات

انحراف 
معیار میانگین گویه سرمایه

1 134/0 49/0 67/3 توان تامین هزینه هاي غذایی

الی
م

2 150/0 53/0 54/3 هاي تولید کشاورزي و غیرکشاورزي میزان هزینه
3 358/0 07/1 99/2 ها از منابع غیررسمی ها و بدهیمیزان توانایی بازپرداخت وام
4 435/0 08/1 48/2 میزان دسترسی  به اعتبارات و منابع مالی
5 441/0 05/1 38/2 میزان رضایت از درآمد 
6 454/0 08/1 38/2 انداز میزان پس
7 502/0 08/1 15/2 هاي شغلی متنوع در روستاها و فرصتوجود زمینه
8 526/0 01/1 92/1 گذاري در بخش کشاورزي و غیرکشاورزي در روستا میزان سرمایه
9 552/0 1 81/1 میزان فقر در روستا 
1 166/0 55/0 31/3 ايآداب و رسوم منطقهها و میزان پایبندي و احترام به سنت

ی 
ماع

اجت

2 185/0 63/0 41/3 ها، مراسمات عزاداري و غیره)ها(جشنمشارکت در مراسم
3 207/0 73/0 52/3 میزان مشارکت در مدیریت روستا 
4 264/0 76/0 88/2 اعتماد به دوستان و خویشاوندان در روستا
5 265/0 78/0 94/2 هاي محلی روستا مثل دهیاري و شوراي اسالمی میزان اعتماد به سازمان
6 285/0 79/0 77/2 سطح وقوع جرم و جنایت در روستا 
7 303/0 9/0 97/2 هاي اجتماعی  ها و تشکلمیزان عضویت در گروه

8 310/0 87/0 81/2 وجود روحیه کارگروهی و همفکري در برنامه هاي عمرانی روستا و کارهاي 
جمعی 

9 322/0 12/1 48/3 میزان تمایل به ماندگاري در روستا
10 373/0 12/1 3 هاي مختلف در روستاهاي قومی و طایفهمیزان وجود تضاد و اختالف بین گروه
11 482/0 06/1 2/2 هاي دولتی مثل جهاد کشاورزي و غیرهمیزان اعتماد به سازمان

). 5)، خیلی زیاد (4)، زیاد (3)، متوسط (2)، کم (1(کمخیلی: پنج سطحیلیکرتطیف

پایداريسطوحبنديطبقهجهتآلنپرسکاتگانهپنجطبقات-7دولج
رتبهارزشمعادلوضعیت
-1پایدار 8/0100-801

602-8/080-6/0پایداري بالقوه(خوب)
6/0متوسط - 4/060-403

4/0ناپایداري بالقوه(ضعیف) - 2/040-204
2/0ناپایدار -020-05

پایداريلحاظبهرتبهبیشترینداراي603/0امتیازبادهستان فیروزآباد)،1نگارهو 8(جدول در حاصله نتایجبهعنایتبا
در574/0امتیازدهستان دوآب با. داردراپایداريبیشترینامتیاز588/0باقالیینیز دهستانآنازپس. استهاي معیشتی سرمایه

با هنامدر رتبه پنجم و دهستان 484/0با امتیاز وندیوسفدر رتبه چهارم، دهستان 521/0امتیازبامظفريسوم، دهستان قلعهرتبه
کمترینهنامدهستانوبیشترینفیروزآباد دهستانانسانیهايسرمایهپایداري ه لحاظبدر رتبه ششم قرار گرفت.465/0امتیاز 
مظفري کمترین امتیاز را طبیعی دهستان فیروزآباد بیشترین و قلعههايخود اختصاص دادند. از بعد پایداري سرمایهبهراامتیاز

هايسرمایهبعدوند کمترین امتیاز را کسب کردند. ازفیزیکی دهستان فیروزآباد بیشترین و یوسفهايداشتند. از بعد پایداري سرمایه
مالی نیز به ترتیب دهستان هايسرمایهبعدن و دوآب کمترین امتیاز را به خود اختصاص دادند. ازدهستان قالیی بیشتریاجتماعی

سنجش میزان پایداري در بین نتایج نهایی قالیی بیشترین نمره پایداري و دهستان فیروزآباد کمترین نمره پایداري را کسب کردند. 
با کسب کمترین امتیاز به هنامهاي شهرستان سلسله نشان داد که دهستان  فیروزآباد با کسب بیشترین امتیاز و دهستان دهستان
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هاي معیشتی پایداري سرمایهمعیشت روستایی هستند. به لحاظمطالعه هاي منطقه موردپایدارترین دهستانترتیب پایدارترین و کم
.)2نگاره(ارزیابی شد متوسطسطحدرهاآنبرايآمدهدستکل بهامتیازاتبهتوجهباسلهدر شهرستان سلخانوارهاي روستایی

به سرمایه مالی اختصاص 432/0و کمترین نمره کل پایداري با امتیاز 635/0بیشترین نمره کل پایداري به سرمایه فیزیکی با امتیاز 
یافت.

پاسخگویاندیدگاهازهاي معیشتی خانوارهاي روستایی شهرستان سلسله سرمایهپایداريسنجش سطح- 8جدول

دهستان
پایداري 
سرمایه
انسانی

رتبه
پایداري 

ه سرمای
طبیعی

رتبه
پایداري 
سرمایه
فیزیکی

رتبه
پایداري 
سرمایه

اجتماعی
رتبه

پایداري 
سرمایه

مالی
پایداري رتبه

کل
رتبه
کل

387/06440/05493/05595/03411/04465/06هنام
649/02451/04765/0252/06487/02574/03دوآب

530/04401/0666/03567/04448/03521/04مظفريقلعه
524/05510/02456/06558/05375/05484/05وندیوسف

599/035/03641/04693/0151/01588/02قالیی
671/01582/01799/01602/02364/06603/01فیروزآباد

-539/0-432/0-589/0-635/0-479/0-599/0کل

به تفکیک دهستانهاي معیشتی خانوارهاي روستایی در شرایط خشکسالیوضعیت پایداري سرمایه-1نگاره

خشکسالیشرایطدرسلسلهشهرستانروستاییخانوارهايمعیشتیهايسرمایهپایداريوضعیت- 2نگاره

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

نام

دوآب

مظفری  قلعھ

وند یوسف

ی قال

وزآباد ف

ی سا ا سرمایھ پایداری طبی سرمایھ پایداری ی ی ف سرمایھ پایداری

اجتما سرمایھ پایداری ما سرمایھ پایداری

0

0.5

1
ما ای سرمایھ

اجتما ای سرمایھ

ی ی ف ای طبیسرمایھ ای سرمایھ

ی سا ا ای سرمایھ
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و پیشنهادها گیري نتیجه
توسعه وانسانیتوسعهاساسموضوع معیشت، طی یک دهه گذشته بحث محوري در تفکر و عمل توسعه روستایی بوده است. 

و مردم در نفاط مختلف اثرات دارند قرارتغییر اقلیمتاثیرتحتايفزایندهطوربههامعیشت.استاستوارمعیشتبراقتصادي
وقوعاقلیمی،تغییراتزايتنشوتوجهقابلتاثیراتازکنند. یکیهاي متفاوت تجربه میآن را در سطح محلی به گونه

تعیینوارزیابیبرايو راهبردهاییشناختهرسمیتبهرافقرااستعدادوعاملیترهیافت معیشت پایدار،. استخشکسالی
کهاستهاییداراییمعیشت پایدار،رهیافتکانونیکند. عنصرارایه میداده،قرارتاثیرتحتراآنهازندگیکیفیتکهمسایلی

شوند به عبارت دیگر منابعمیشناختهمعیشتنظامهاينهادهمنزلهبهها،کنند. داراییمیآن بناپایهبرراخودمعیشتافراد
بنیادي به عواملیمحلیفقیرجوامعبرايواستبه مخاطراتپاسخدرافرادتواناییاصلیهايکنندهمعیشت تعیینگانهپنج

معیشتهايهاي نظامپیچیدگیدركبهکهاست.توسعهسويبهمحورمردمرهیافت معیشت پایدار، رویکرديرود. میشمار
بهدهد کهمیآگاهی رااینکشاورزيوروستاییتوسعههايبرنامهو مجریانریزانبرنامهگزاران،سیاستبهکند و میکمک
مبذولرابیشتريتوجهمتغیرها،ازکشاورزي به کدامیکوروستاییمعیشت جامعهنمودنپایداروارتقاءبهبود،منظور
محدودهیکدرپایدارمعیشتتحلیلگردد. رهنمونموردنظر،اهدافبهترصحیحوترسریعشانخدماتوهاتا برنامهنمایند

هدفبا. پژوهش حاضراستمحدودهآنهايسکونتگاهساکنینهاي معیشتی در دسترسسرمایهبررسینیازمندجغرافیایی
هاي معیشتی خانوارهاي روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان سلسله صورت پذیرفت و سنجش سطح پایداري سرمایه

تایج آن به شرح زیر است.ن
ينمرهباي انسانیروستایی در منطقه مورد مطالعه نشان داد که سرمایهخانوارهايهاي معیشتیسرمایهپایداريوضعیت

بنابراینآمدبه دست479/0هاي طبیعی ي پایداري براي سرمایهنمرهدارد. قرارمتوسطوضعیتدرپایدارياز لحاظ599/0
وضعیت درلحاظ پایدارياز635/0ي نمرهبانیزفیزیکیهايسرمایه.شده استمتوسط واقعوضعیتدرلحاظ پایدارياز

شدهواقعوضعیت پایداري متوسطدر589/0پایداريينمرهکسبباهاي اجتماعیسرمایه.استگرفتهقرارپایداري بالقوه
-سرمایهبیندرهمچنین.استگرفتهقرارپایداري متوسطدر وضعیت432/0ي نمرهباهاي مالینهایت سرمایهدراست. و

ها با نتایج دادند که این یافتهاختصاصخودبهرامقداراجتماعی بیشترین، انسانی وهاي فیزیکیسرمایهمعیشتی،هاي
سراسکانرود )، اصغري1395)، بریمانی و همکاران (1395)، سجاسی قیداري و همکاران(1396(تحقیقات شریفی و همکاران

هاي مورد مطالعه به لحاظ بندي دهستانرتبهنتایج دارد.) مطابقت1390و ودادي () 1393زاده و همکاران (صادق)،1395(
هنامي اول و دهستاندر رتبهاز بخش فیروزآباد فیروزآباددهستانترتیب به هاي معیشتی نشان داد که داراییپایداريمیزان 

هاي ها به لحاظ پایداري سرمایهبندي دهستانهاي ناشی از رتبهاساس، یافتهبرایني آخر قرار گرفتند. از بخش مرکزي در رتبه
هاي معیشتی است. در مجموع باتوجه به برخورداري از داراییمیزانها دري وجود تفاوت میان دهستاندهندهمعیشتی نشان

هاي بخش نسبت به مجموعه دهستانتريوضعیت پایداريهاي بخش فیروزآباد توان بیان کرد که دهستاننتایج حاصله می
طورکلی میانگین نمرات بدست آمده نشانگر هبدارند. در شرایط خشکسالی هاي معیشتی مرکزي از نظر برخورداري از سرمایه

رسیدنتاتوجهیقابلمقدارهنوزاما در شهرستان سلسله بود به هنگام خشکسالی هاي معیشتی متوسط پایداري داراییحد 
در مالی و طبیعی هاي داراییدرکهطوريهب. داردوجودفاصلهمطالعهموردمنطقههاي معیشتی دریاز دارایپایداريسطحبه

اتخاذخصوصایندرالزمتمهیداتاستالزمواستبدتروضعیتهاي معیشتی ناپایداري بیشتر و مقایسه با سایر دارایی
:شودمیارائهزیرپیشنهاداتپژوهشنتایجوهایافتهبراساس. گردد

هاي معیشتی برخوردار هاي مالی از کمترین میزان پایداري در مقایسه با سایر سرمایهها، سرمایهبا عنایت به اینکه مطابق یافته
مورداقساط بلندمدت بایدوکميبهرهباهاییاختصاص وامبه منابع مالی از قبیل روستاییدسترسی خانوارهايوضعیت؛بود

درروستاییمعیشت خانوارهايپایدارسازيدراساسینقشیدولتی،حمایتیمنابعاینکهبهتوجهباهمچنین.گیردقرارتوجه
طریقاینازتاشوداقدامخشکسالیاعتباراتکنونی تخصیصرونداصالحبهنسبتبایستمیدارند،خشکسالیشرایط

نشانتحقیقنتایجدیگرطرفاز.شوندمندبهرهتسهیالتگونهاینازعادالنهبه نحويفقیر نیزوبرخوردارکمترخانوارهاي
ومالیيسرمایهسطحافزایشمنظوربهبنابراین،مناسبی قرار داشتدر حد نسبتاًپاسخگویاناجتماعیيسرمایهداد که
يالحسنهقرضهايصندوقتشکیلبهاقدامروستاییانشودمیپیشنهادروستاییانمعیشتبهبود وضعیتآنمتعاقب
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بهوثیقهیاضامنبهنیازبدونومدتطوالنیاقساطبابهرهکمهايوامبهدسترسیامکانآنمتعاقب. نمایندخانوادگی
بود. خواهدپذیرامکانبراي روستاییانهاصندوقاینطریقازکاروکسبایجادمنظور

یابد که نتایج تحقیق نیز هاي طبیعی آنها نمود میاولین آثار وقوع خشکسالی بر معیشت خانوارهاي روستایی در کاهش دارایی
هاي داراییبهآنشدیدوابستگیوروستاییخانوارهايمعیشتدرکشاورزيالبقنقشبهتوجهگویاي این حقیقت بود. با

کهنموداستداللچنینتواندیگر، میسويازخشکسالیبرابردرطبیعیهايداراییبااليپذیريآسیبوسویکازطبیعی
طبیعیهايداراییبهبودوحفاظترویدادهاي اقلیمی در منطقهبرابردرمعیشتهاينظامازحفاظتبرايطرحیاجراي هر

بکر،فضاهايواندازهاچشممراقبت ازوطبیعیهايپتانسیلوهاقابلیتهمچنین بر نگهداري. دهدقراراولویتدررا
توجه جدي طبیعیمنابعبرمحیط از طریق عدم فشارازبهینهبرداريبهرهحفظ کیفیت محیطی روستاها ووزیستیتنوع

مبذول گردد. 
که کمتر مورد توجه ناپذیر استوجود یک راهبرد در جهت کاهش ریسک مخاطرات اقلیمی در استان لرستان ضرورتی اجتناب

بخشی و درك بهتر مخاطرات اقلیمی به ویژه این راهبرد بایستی کاهش ریسک از طریق آگاهیاز . هدف واقع شده است
تغییر رویکرد از مدیریت بحران به مدیریت ریسک همراه باشد و مناطق با میزان ریسک باالتر باالزم استخشکسالی باشد که 

ها و اقدامات اجرایی قرار گیرند. سایی شده و در اولویت سیاستشنادر منطقه 
ذکربهداشتی و درمانی است. بنابراین، تسهیل دسترسی به خدمات آموزشی وثر از دسترسی به خدماتأمتانسانی يسرمایه

مراکزتوسطهزینهکمیارایگانسالمتازمراقبتخدماتکردنو بهبود استانداردهاي زندگی روستاییان از قبیل فراهمشده 
هاي اساسی از ضرورت، ارتقاء دسترسی به امکانات آموزشی و تحصیلیروستاییانسالمتبهبودمنظوربهبهداشتهايخانهو

ریزان در منطقه که باید مورد توجه جدي مدیران و برنامهي پایدار روستایی استارتقاي سطح معیشت و دستیابی به توسعه
هاي هاي آموزشی با هدف توانمندسازي مردم محلی و افزایش مهارتمانند برگزاري کالسیهایهمچنین اجراي برنامهباشد. 

مورد توجه ها و درآمدزایی بیشتر از اقداماتی است که باید بخشی به فعالیتتنوعبرايسازي زمینهدر جهت آنان فنی و عملی
قرار گیرد. 
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Abstract
The aim of this study was to assess the level of sustainability of livelihoods of rural households in Selseleh city
under drought conditions. This research is applied in terms of purpose and data collection. The statistical
population of the study was the heads of rural households in Selseleh county (N = 10888). Using Krejcie and
Morgan table, the statistical sample size was estimated 379 cases. In order to select the samples, a multi-stage
sampling method was employed. The analytical framework used in this study was a sustainable livelihood
framework. Stability radar method was used to calculate the level of stability. The results of the research showed
that out of the five livelihood capitals, four human, natural, social, and financial capitals are of average level of
sustainability. In addition, the results revealed that physical capital is in a potential sustainability state. The final
results of measuring the level of sustainability among the sub-counties of Selseleh city indicated that with the
highest and lowest scores, Firouzabad and Honam were the most and the least sustainable sub-counties in the
studied region, respectively. Based on the findings, it is suggested that more planning be done in order to
increase the financial capital and improve the access of rural households to financial resources such as low
interest loans and long-term installments. Also, the necessary measures should be taken into consideration to
correct the current process of allocating drought credits so that the less fortunate and poor households can
benefit from such facilities in a fair way.
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