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Having sustainable human capital leads to the adoption of strategies which make 

rural families resilient to risks, especially drought. The purpose of this study is to 

investigate the role of human capital in climate drought management in rural 

areas of Kermanshah. The present study is an applied research in terms of 

purpose (type of use), and the method used in this research is a descriptive-

analytical method. The statistical population of the study, including all experts 

related to the subject of research in Kermanshah, is made of 120 people. The 

sample size was selected for 120 experts based on the total census. Data 

collection tools include two questionnaires of human capital and drought 

management. Moreover, the human capital index has sub-indicators that include 

(expertise, skills and knowledge). The validity of the questionnaire was formal, 

which was confirmed by university professors, and the total reliability of the 

questionnaire, based on Cronbach's alpha, was 0.84 and was proven. The 

collected data were analyzed based on the path analysis of structural equations. 

The results showed that human capital in general is effective in drought 

management. Among these, human capital sub-variables, which include 

knowledge, skills and expertise have also affected drought management, so that 

knowledge on drought management with an impact factor of 0/26 and a 

significant value of 0/002, drought management skills with an impact factor of 

0/34 and a significance of 0/000, and specialization with an impact factor of 0/49 

and a significance of 0/000, have affected drought management. Among these, 

expertise had the highest impact, while knowledge had the least impact. 
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 های شاخص از استفاده با اقلیمی خشکسالی مدیریت درپایدار  انسانی سرمایه نقش

 کرمانشاه شهرستان روستاهای در برازندگی
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 چکیده اطالعات مقاله

 در را روسهاایی  خهانواران  کهه  شود می راهکارهایی و راهبرد اتخاذ به منجر پایدار انسانی های سرمایه از برخورداری مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 در انسهانی پایهدار   سهرمایه  نقش هدف از پژوهش حاضر بررسی. سازد می آور تاب خشکسالی ویژه به مخاطرات برابر

حقیهق حاضهر از لحهاد ههدف  نهو       کرمانشاه اسهت. ت  شهرساان روساایی مناطق در اقلیمی خشکسالی مدیریت

. اسهت  تحلیلهی  - یق یهک روش تویهیف  یه در ایه  تحق  مورداسافادهروش و  است کاربردیاسافاده( یک تحقیق 

 تعهداد  بهه  در شهرسهاان کرمانشهاه   پهژوهش  موضو  با مرتبط کارشناسان کلیه شامل پژوهش مورد آماری جامعه

نفهر اناخهاب شهدند. ابه ار      12۱کل سرشماری برای کارشناسان به تعهداد   حجم نمونه بر اساس هساند. نفر 12۱

دارای  نامه سرمایه انسانی و مدیریت خشکسالی بوده و شاخص سهرمایه انسهانی   ها شامل دو پرسش گردآوری داده

نامه به شیوه یهوری بهوده کهه     تخصص، مهارت و دانش(، است. روایی پرسش  هایی هساند که شامل زیر شاخص

بهوده و اببهات    48/۱نامه بر اساس آلفای کرونباخ بهه میه ان    أیید اساتید دانشگاهی رسیده و پایایی کل پرسشبه ت

وتحلیهل قهرار گرفانهد.     های گردآوری شده بر اساس تحلیل مسیر معادالت ساخااری مورد تج یهه  شده است. داده

ماغیرههای   بیر دارد. در ایه  میهان زیهر   طورکلی سرمایه انسانی در مهدیریت خشکسهالی تهأ    ناایج نشان داد که به

ای  گونهه  انهد بهه   سرمایه انسانی که مشامل بردانش، مهارت و تخصص است نی  بر مدیریت خشکسالی تأبیر داشهاه 

، مههارت بهر مهدیریت خشکسهالی     ۱۱2/۱و مقدار معناداری  22/۱که دانش بر مدیریت خشکسالی با ضریب تأبیر 

بهر   ۱۱۱/۱و میه ان معنهاداری    84/۱و تخصص بها ضهریب تهأبیر     ۱۱۱/۱داری و می ان معنا 38/۱با ضریب تأبیر 

اند. در ای  میان تخصص دارای بیشاری  تأبیر و دانش دارای کماری  تهأبیر بهوده    مدیریت خشکسالی تأبیر داشاه

 است.

 تاریخچة مقاله:

 22/1۱/18۱۱ :افتیدر خیتار

 22/11/18۱۱تاریخ بازنگری: 

 ۱3/12/18۱۱: رشیپذ خیتار

 11/۱1/18۱1دسترسی آنالین: 

 :ها کلیدواژه

  انسانی، سرمایه

  مدیریت،

  اقلیمی، خشکسالی

  روساایی، مناطق

 .کرمانشاه
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 مقدمه
 بینهی  پهیش  کاهش از خشکسالی. دیآ یمناطق خشک بشمار م وهوایی آب یشگیهای هم و از ویژگی یمییفت اقل کی یخشک

 ای انهدازه  بهه کهاهش بهارش     انیم  یا و گیرد سرچشمه می ستیکه ل وماً خشک ن یا و در منطقه معی  مدتی در بارش نشده

  یه ا و گهردد  یمه  دایه و سپس بهر منهابآ آب هو   یبار آن ابادا بر کشاورز و آبار زیان سازد یرشد را مخال م یاست که روند عاد

از آن را بهه دو   یههای ناشه   و بحهران  یو خشکسال ی. پژوهشگران مسئله خشکفادیاتفاق ب وهوایی آب نو تواند در هر  می دهیپد

و نقهش انسهان    کننهده  تعیهی  سخت  یکسالخش جادیدر ا یعیعوامل طب و دانند مربوط می ی( و انسانوهوایی آب  یعیعامل، طب

و  یعه یطب یبه   عنهوان  بهه  یخشکسهال  .(1344شفیعی عربهی،    است ریشود انکارناپذ می مایلککرویم یکه خود باعث دگرگون

مسهاقر در منهاطق گهرم و خشهک      یخصهو  کشهورها   مخالف به یکشورها آیدر پهنه وس ربازیاز د ،ناپذیر اجاناب یدهایپد

و...( و انسهانی   یماتولوژیکلدرویه  ه یعه یطب آیبحران مذکور دارای دامنه وس جادیمؤبر در ایابد. عوامل  می و افاهیوقو   کرات به

 .(1341نامور،   و...( است یصرفم ،یایری مد

ای از جههان از خطهر    منطقه چی. تقریباً هاست یمیاقل راتییتغ ناپذیر جداییو بخش  یطیهای مح از پدیده یکی یخشکسال

 یجهان قرار دارد وقو  خشکسهال  خشک نیمهخشک و  وهوای آبدر قلمرو  رانیقسمت اعظم ا. ستیدر امان ن یوقو  خشکسال

ههای   ساآن در مقیه  دینوسهانات شهد   ،یبارنهدگ  یع وه بر کمه   یهمچن شود میمحسوب  رانیوهوای ا آب یهای ایل از ویژگی

جههت   موردنیهاز حهداقل آب   افتینسبت به در یکاف نانیکه موجب عدم اطم استی اتیو ساالنه از جمله خصوی یروزانه، فصل

 شود. می یو مصارف انسان زیرزمینیهای  و سفره یهای سطح جریان هیتغذ ،یمصارف کشاورز

معاضهد    گهردد  که موجب تأبیرات مربوط به خود می است یخای طیشرا یداراکه  استی میاقل تری  نو  خشکسالی، مهم

ههای   از نگرانهی  یکه یاز آن،  یناشه  یاقاصهاد  یهای اجاماع کمبود آب و آسیب ،یدر حال حاضر خشکسال .(1342و همکاران، 

 ونیه لیم 4۱  رانیه ا تی کاهش بارش(، جهش رشد جمع وهوایی آب راتییتغ ریهای اخ شود. در دهه محسوب می یعمده جهان

گرم و خشک کشهور،   تیوضع به باتوجهها  م یت گرفا  نادیدهنادرست و  یکشاورز تجدیدپذیر،سو مصرف سرانه آب کینفر( از 

( یآبه  ی ورشکسهاگ  یاقاصهاد  یاجاماع یخشکسال ای یخشکسال دیهای شد نادرست و عطش توسعه، منجر به بحران تیریمد

را مهورد   یرانه یانسان و ادامه تمهدن ا  اتیموجود، ح تیوضع تداومفاجعه شده است.   یا بار انیزپیامدهای  جهیو در نا رانیدر ا

های اخیر حساسهیت جوامهآ در برابهر خسهارات ناشهی از خشکسهالی        در سال(. 1341ریاحی و همکاران،   دهد قرار می دیتهد

 (.(Paulo & Pereira, 2017ت برخوردار اس باالییلذا آمادگی در برابر ای  بلیه از اهمیت  یافاه اف ایش
ههای مهؤبر    ها و رهیافت آن و ضرورت اتخاذ سیاست جانبه همه یامدهایو دامنه و ابعاد پ یخشکسال دهیپد تیماه به باتوجه

 ینقهش و رسهالت محهور    دیه و مفههوم خهود قطعهاً با    تیماه یبه اقاضا یکشاورز جیترو ،مقابله با آن یبرا یو مشارکا یقیتلف

 جهاد یو ا ریبتوان با اتخهاذ تهدا   که می استای  پدیده ،بودن از نظر وقو  ناپذیر اجانابضم   یخشکسال .داشاه باشد رابطه درای 

و مهؤبر بها آن    یههای ایهول   کهارگیری مجموعهه روش   و به آن بینی پیشدر  یهای علم الزم به لحاد اسافاده از شیوه  تیتسه

اسهافاده از   ،یههای کشهت مقاضه    و اتخاذ سیاسهت  یالهای الزم در مورد احامال وقو  خشکس آگاهی پیش ؛مقابله و مدارا نمود

 زیرزمینهی ههای   آب ریذخا شیاف ا یالزم برا ریهای موجود و تداب از آب نهیاسافاده به ،یارقام محصوالت و بذور مقاوم به خشک

و تجربهه   نشاسافاده از دا ،کاری های دیم حفظ رطوبت خاک و اسافاده از ایول و روش یبرا یهای ایول روش ،و مخازن سدها

ی که از عنایر مههم  و کنارل خشکسال تیریهای مخالف مد ها در برنامه و کشاورزان و جلب مشارکت آن انییروساا یبوم یغن

  یچنه  رسهانی  اطه   و  یهای آموزش فعالیت تیاولو به باتوجه .نمود لیآن را تعد یامدهایمقابله و پ ،است پایدار سرمایه انسانی

 ،علهوم  یتمهام   یدر به  جیعلم /رشهاه / سهازمان تهرو    بودن فرد منحصربه تینظر به ماه  یدارد و ن یجیترو تیای که ماه برنامه

گیهری از سهرمایه    بههره  ،بودن خهود  فراسازمانیای و  رشاه -ای به لحاد فرا  و توسعه یکشاورز ییهای اجرا های و سازمان رشاه

 اشهد مطهر  ب  یبرنامه جامآ مله   یندر چ یمؤلفه و رک  محور کی عنوان بهتواند  می ،آن یواقع یبه مفهوم ایولپایدار  انسانی

در زراعهت دیهم و نیه  از وسهایل      مورداسهافاده ههای   راهبهرد مقابلهه بها خشکسهالی بایهد از روش      .(1342حدادی و حسینی،  

 (.Loukas &Vasiliades, 2016  ینعت، خدمات و بازرگانی اسافاده کند ،پیشگیری موجود در مدیریت آب
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 کهه  اسهت    جوامآیساخا  ا آور تاب، یعیدر برابر مخاطرات طب ییپذیری جوامآ روساا های کاهش ابعاد آسیب از راه یکی 

نقهش   درنظرگهرفا   بها    امر مههم، یا هباشد ک ییدار روساایری ی و توسعه پا ت، برنامهیریمد یایول یارهاکاز راه یکیتواند  می

ههای   از سهرمایه  یبرخهوردار  هپذیرد. چرا که  آوری انجام می تاب یدیهای کل از مؤلف یکی عنوان به انسانیهای  تأبیرگذار سرمایه

 آور تهاب  یسالکویژه خش را در برابر مخاطرات به ییروساا خانوارانه شود ک می ییارهاکاتخاذ راهبرد و راه هدار منجر بیپا انسانی

 ی در سطح اسهاان کرمانشهاه  مقابله با خشکسال در سرمایه انسانیارزش از  یرونیب اندرکاران دستبهره نبردن  لیدل سازد. به می

 یدوچنهدان شهده و جوامهآ محله     یعه یطب بلیه    یا در مقابله با آن، ابر ییروساا یخانوارها فیضع یو بالطبآ، سطح توانمند

 .آن مافاوت خواهد بود تیرینو  مد به باتوجه یبر جوامآ محل یخشکسال شدت ابرات ،بنابرای  ؛اند شده دارتریناپا روز روزبه

 اریها است کهه بسه   به آن یو امدادرسان زده بحران ینواح صیتشخ یراساا اقدامات در ،یبحران خشکسال تیریدر بحث مد

هها   ههای اخیهر بسهیاری از آن    . در اساان کرمانشاه روسااهای بسیار زیهادی وجهود دارد کهه در سهال    هساند یو ناگهان نهیپره 

اند و چون وابساگی ای  منهاطق بهه محهیط پیرامهون و آب      با بحران شدید خشکسالی مواجه شده 41تا  43از سال  خصو  به

هها، عهدم وابسهاگی و     ، ابرات ناگواری همچون مهاجرت روساایی، کاهش سطح زیر کشهت، کهاهش تعهداد دام   استبسیار زیاد 

جامعهه روسهاایی بهوده و از عنایهر اجامهاعی،      ههای مقابلهه از بیهرون بهر      تعلق به جامعه و ... را سبب شده است و اغلب روش

های مقابله با خشکسالی را ناکارآمد کرده اسهت. بهر    مشارکای و سرمایه انسانی بهره گرفاه نشده است و همی  امر کارایی روش

ههای نهوی  در مهدیریت خشکسهالی اقلیمهی بههره گرفاهه شهود کهه سهرمایه انسهانی و             همی  اساس الزم است کهه از شهیوه  

که ابادا باید پژوهشهی منسهجم در ایه  زمینهه یهورت گیهرد و بهر اسهاس ناهایج           استها  تری  آن های آن از مهم وعهزیرمجم

 و اقدام پرداخاه شود. ری ی برنامهبه  آمده دست به

ماناسبی بودنهد، بهه لحهاد کشهت و کهار       های بارندگیقبل که دارای  های سالمناطق روساایی در شهرساان کرمانشاه در 

پیاپی و نیه  افه ایش جمعیهت در ایه       های خشکسالیدیم و آبی در شرایط بسیار ماناسبی قرار داشاند، مناهی بروز  یورت به

مهدیریت منسهجم در   شده است و نبود یک  روسااهابروز یک بحران در ای   ساز زمینهروسااها و نبود منابآ آبی و زمینی کافی، 

از  گیهری  بههره کهه نیازمنهد    زنهد  مهی یری از ابرات خشکسالی بر ای  بحران دام  بیشاری رویارویی، مقابله و پیشگ ری ی برنامه

تهری    مههم  بنهابرای   ؛اسهت از مشارکت مردمی در کنارل خشکسالی  گیری بهره ویژه بهمخالف اجاماعی و مردمی  های سرمایه

اسهاان   ییدر منهاطق روسهاا   یمیاقل یخشکسالدر مدیریت  تواند می یانسان هیسرماچگونه مسئله پژوهش حاضر ای  است که 

 ؟گذار باشدتأبیر مانشاهرک

 اقلیمی خشکسالی

، زمهان ایه  عوامهل اسهت     ههم  تهأبیر اف ایش دما و یا ، کاهش رطوبت، بارندگی العاده فوقکه ناشی از کاهش ای اقلیمی  رهمخاط

خشکسهالی را   رو  یه ازاخشکسالی در مقایسه با سایر مخاطرات نایجه تغییر شرایط نسهبااً طهوالنی و مهداوم اقلیمهی اسهت و      

هها،   و یکی از ای  سکوناگاه استهای انسانی ابرگذار  خشکسالی اقلیمی بر سکوناگاه. توان مخاطره خاموش یا خ نده نام نهاد می

، چرا که ارتباط روساائیان با محهیط طبیعهی پیرامهون جههت     استو ابرگذاری آن بیشار از سایر مناطق  استمناطق روساایی 

 یکه ی یخشکسهال را بر جای خواهد گذاشت.  ناپذیری جبرانتأمی  مایحااج خود بیشار بوده و خشکسالی اقلیمی ابر مساقیم و 

 از یکه ی عنهوان  بهه و  (Calvosa et al., 2009)ت اس ییوسااجوامآ ر شتیتأبیرگذار بر مع یمیاقل های تری  پدیده از خطرناک

 یدر نهواح ی خشکسهال . گهذارد  مهی  از مردم جههان ابهر   یاریبس یشود که هرساله بر زندگ محسوب می یجهان بار فاجعه یایب 

 یو نهابود  بیه بهه تخر  کهه  طهوری  بهدارد؛  دوچندان آن آب است، تأبیر یایل نهادةو  یاکثر مردم کشاورز شتیکه مع ییروساا

 یزنهدگ  تیه فیک بیه و سه مت خهانواده و تخر   تیه ، کهاهش امن یکشاورز منابآ کاهش ،ییو مهاجرت روساا ییاقاصاد روساا

 (.Howitt et al., 2017د  شو میر منج ییروساا

است که رابطه بسیار ن دیکی میهان ایه  تهأبیرات وجهود      توجه قابلتأبیرات اجاماعی و سیاسی خشکسالی نی  به نوبه خود  

ههای زیهادی کهه ایه  بخهش از پدیهده        تری  عامهل مصهرف آب شهیری  اسهت و آسهیب      اینکه کشاورزی ب رگ به . باتوجهدارد

 اکوخه  آبگهذاری در منهابآ    بیند، مدیریت درازمدت منابآ آب نیازمند اسافاده اقاصادی از آن است، لذا سرمایه خشکسالی می



 88-65( 1241) 24پیشوایی و همکاران/ جغرافیا و پایداری محیط  68
 

شرایط اقلیمی و اجاماعی کشور انجام گیرد و هر نو  توسعه کشاورزی و ینعای کهه آسهیب کماهری بهه منهابآ       به باتوجهباید 

همهه ایه  اقهدامات بایهد از     و  کند باید معمول گردد ها و مراتآ جلوگیری می سازد و از تخریب جنگل وارد می وخاک آبمحدود 

ده از ناایج تحقیقات، هماهنگی و مشارکت مردم و مسئولی  مربوطه انجام گیهرد. تها بها    اسافا، های مؤبر اقاصادی طریق بررسی

ههای   خسهارت  و خشکسهالی  منفهی  ههای برداری اقاصادی از منابآ و مقابله به هنگام، از ابرات و پیامهد  مدیریت یحیح در بهره

 تولیهد  عملهی و مهدیریای،   حهل  راه بهه  نیاز ایران طبیعی محیط ی ؛ بنابرا(Huang et al., 2010: 36  ناشی از آن کاساه شود

 ههای  حهوزه  ماخصصهان  جمهآ  بها  جه   به امر ای که  دارد محیطی های آسیب کاهش برای بومی دانش به توجه ،(دارو  یفنّاور

 .(1341دوساان،   ندارد وجود محیطی، های بحران با مرتبط گروهی های پژوهش و مخالف

 1سرمایه انسانی

 انجهام  بهرای  توانهایی  در تجسم خ قیت، شامل شخصیای و اجاماعی های ویژگی دانش، ها، شایساگی موجودی انسانی سرمایه

 کهه  یدرحهال  اسهت،  اقاصهاد  در فعهال  انسهان  از جهامعی  اقاصهادی  دید انسانی سرمایه. است اقاصادی ارزش تولید جهت کاری

 یها  اقاصهادی  ماقابهل  ابهرات  در کهه  طهوری  به است فرهنگی و یشناس روان اجاماعی، بیولوژیکی، پیچیدگی کسب برای ت شی

 اقاصهاد  بانویهه  بخهش  آن در کهه  کننهد  مهی  منعکس را های زمی  ها، نظریه که شد می فرض اوایل دارند. در تقابل هم با یریح

 یسهادگ  بهه  تعهوی   قابهل  و همگه   مثلثهی،  منبهآ  آن درکهه   کشورهاست بیشار در زمان تولید به قادر سوم بخش به نسبت

 و شهود  می شناخاه طبیعی سرمایه عنوان به زمی  که ای  عنوان به فقط .است تولید عوامل سه از یکی کار یا کار نیروی عنوان به

 مهالی  تحلیهل  در. شهود  می ناشی انسانی سرمایه برای ساده مکانیکی تحلیل ای  از تولید انسانی عوامل و شود می یابیخودارز در

 و کاالهها  کهه  شهود  مهی  اط ق فی یکی های ارزیابی و انسانی های قابلیت مساوی رشد هدف و ماعادل رشد ایط   مدرن، فنی

 (.1344ینوبری،   کند می تولید را خدمات

 موجهب  خانوارهها،  رفهاه  و درآمهد  کاهش بر اف ون تواند می غذایی و کشاورزی محصوالت تولید کاهش طریق از خشکسالی

 خشکسهالی  ههای  ابرگذاری است الزم یرکشاورزیغ و کشاورزی های بخش میان ارتباط به باتوجه. شود آنان غذایی امنیت تهدید

و مدیریت بهر آن فهائق    ی یر برنامهبا  تواند یمو از نیرو و سرمایه انسانی که  (1341خی  و همکاران،   شود ارزیابی جامآ طور به

هسهاند و ماأسهفانه ایهران نیه  ایه        یبهان گر به دستاکثر کشورها با آن  ینوع بهای است که  خشکسالی پدیدهآید، بهره گرفت. 

تواند کمک شایان توجهی را بهه مسهئوالن نمایهد     شناسایی مناطق حساس در برابر خشکسالی می ؛ لذاباشد قاعده مساثنی نمی

ای  اً خشکسهالی در ههر منطقهه   بهار آن را کهاهش دهنهد. عمومه     منابآ ابرات زیان بر مبنای سرمایه انسانی تا با مدیریت مناسب

 بینهی  یشپه تری  نمادهای وقهو  خشکسهالی کهاهش میه ان بارنهدگی اسهت.        عوامل ماعددی است که یکی از مهم یرتأب تحت

زیهادی دارد چراکهه در آینهده کمهک بسهیار       العهاده  فوقمنابآ آب اهمیت  و سرمایه انسانی وضعیت خشکسالی برای مهندسی

ههای ناشهی از آن را بهه همهراه خواههد       برای جلوگیری و یا کاهش خسارت ی یر برنامهالی و زیادی در مدیریت بحران خشکس

 داشت.

و دارای  داده رختری  ب های طبیعی است کهه در ایهران بهه طهور مهداوم       آرام حال ی درعتری  و  خشکسالی یکی از پیچیده 

بینهی نمهود، امها معمهوالً      تهوان ناهایج خشکسهالی را پهیش     کهه مهی   . درحالیاستمنفی بر منابآ طبیعی و زندگی انسانی  تأبیر

رسهد عهدم    گردد. بهه نظهر مهی    هایی که از ابرات شدید خشکسالی جلوگیری کند در تمام دنیا خصویاً ایران اعمال نمی فعالیت

. اسهت دیریت خشکسهالی  های مه  یک مانآ ب رگ در مقابل فعالیت عنوان بهوجود یک درک مناسب درباره مدیریت خشکسالی 

پذیری مدیریت خشکسالی عامهل مهمهی در موفقیهت مهدیریت خشکسهالی       دهد، درک مناسب امکان شواهد موجود نشان می

، درک عمیق سازوکارهایی که باعهث شهود افهراد تمایهل بهه مهدیریت       ؛ لذاگردد یم یرپذ امکانکه از طریق نیروی انسانی  است

 (.1341و منفرد،  پناه ی دان  ستخشکسالی داشاه باشند، بسیار مهم ا

یکهی از   هها پیچیدگی عوامل ایجهاد خشکسهالی  . برداری از منابآ آب بسیار ضروری است بهره منظور بهمدیریت خشکسالی 
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و  میرمیهری   نباشهند  هها  یخشکسهال گذاران بخش آب قادر به ارزیابی دقیق  دالیل ایلی است که باعث شده مدیران و سیاست

 .استنیروی انسانی و سرمایه آن در مدیریت خشکسالی بسیار مهم  های یتوانمنداز  یریگ بهره اساس ی برا (.1342، همکاران

 به موارد ذیل اشاره داشت: توان میدر زمینه پیشینه پژوهش 

بها   مقابلهه  در یجوامهآ محله   یدر توانمندسهاز  یمشهارکا  تیرینقش مدای به  ( در مقاله1344  سواری و اسکندری دامنه

 ههای  ازنظهر مؤلفهه   موردمطالعهه  ییروسهاا  ینشان داد که خانوارها جینااپرداخاه است که  در جنوب اساان کرمان یخشکسال

 جیناها   ،یقرار دارند. همچن یمساعد نسبااً تیدر وضع یهای توانمندساز نامساعد و ازنظر مؤلفه تیدر وضع یمشارکا تیریمد

 اهیه آن وجهود دارد.  یبا توانمندساز یمشارکا تیریهای مد مؤلفه  یداری ب معنی مثبت و رابط نشان داد که  رسونیپ یهمبساگ

  یهی کهه تع  افانهد یغنها، در  کشهور  در یمه یاقل راتییه در مقابلهه بها تغ   شتیمع یتوانمندساز زمین  در یدر پژوهش همکارانو 

 رابطه  دو مقولهه    یه ا  یو به  سهت یپهذیر ن  آنان امکان مشارکت بدون یجوامآ محل یبهبود توانمند یبرا شت،یمع راهبُردهای

 تیریمهد  یابرگذار لیتحلای به  ( در مقاله1341  دهقانپور و همکاران (.Aniah et al., 2019د  داری وجود دار مثبت و معنی

اند که ناهایج نشهان    اقدام کرده : شهرساان خاتم(ی مطالعه مورد یریهای کو سکوناگاه داریبر ابعاد توسعه پا یخشکسال سکیر

آغهاز شهده و    کنهدی  بهه نرمال  طیخ نده است که با کمبود رطوبت نسبت به شرا یعیطب دهیپد کی عنوان به یخشکسالداد که 

موجهب   یریگذاشهاه و در منهاطق کهو    تهأبیر  یههای بشهر   بر همه جوانب فعالیت شدت به دهیپد  ییابد. ا گسارش می آرامی به

منظهور   بهه  یمشهارکا  تیریمهد خادکا و همکاران در پژوهشی به  گردد. می ییالخصو  مناطق روساا در مناطق، علی یداریناپا

از  فراینهد  نهو   کیه  ریه ی  برنامهه نهو     یدر کشور نپال، مشخص شد که ا یمیاقل راتییمقابله با تغ یبرا یانطباق جوامآ محل

را  ییروسهاا  یخانوارهها  یتوانمنهد  و یسهازگار  تیه رسهاند و ررف  را به حهداقل مهی   میاقل راتییباال است که ابرات تغ هب  ییپا

شهرسهاان الشهار هنگهام     ییخانوارههای روسهاا   شهت یمع یبررسه ای به  ( در مقاله1342  اسدالهی و همکاران .کند می  یتضم

در  ریه اخ ههای  خشکسهالی وجهود  ی اقدام نموده است که ناایج بیانگر آن است کهه  های انسان سرمایه درنظرگرفا با  یخشکسال

اسهت.   ییروسهاا  یدر نواح ویژه بهای  عدیده یامدهایابرات و پ یشود که دارا محسوب می یعیاز مخاطرات مهم طب یکی ران،یا

 ییروسهاا  یمنهدی خانوارهها   بهره  انیم یبررس منظور به است. ییروساا یامرار و معاش خانوارها یپیامدها دشوار  یاز جمله ا

 قهرار دارد.  ینییهها در سهطح پها    سهرمایه   یه از ا ییروساا یمندی خانوارها بهره  انینشان داد که م جیناا یهای انسان از سرمایه

ه در که ههایی   . روش1ردنهد:  کم یبه چهار مرحله تقس یسالکرا با خش یکاجامائشاورزان کمقابل   یارانش راهبردهاکمپل و همک

اشهت محصهوالت   کاشهت زودهنگهام محصهوالت،    ک، یسهال کاشت محصوالت مقهاوم بهه خش  کشوند  یاشت اسافاده مکهنگام 

ار که حفهظ رطوبهت بهه     منظهور  بهه ه ک ی. فنون2(؛ یسالکاشت در زمان خشکو اجاناب از  اهش سطح زیر کشتکچندمنظوره، 

اسهافاده   یسهال کطهول خش ه در که  یی. راهبردهها 3(؛ یاریه م دورة آبیو تنظه  ای قطهره  یاری اسافاده از مالچ، آب شوند گرفاه می

. 8جهذب آب(؛   یاز محصهول بهرا   یردن بخشه که و مهدفون   یاهیه ود گکه آب، اسهافاده از   بنهدی  یمتقسه د آب، یشوند  خر می

 کهارکردن ، یرکشهاورزی غار که  یجسهاجو شت، کر یاهش سطح زکشوند   انجام می یسالکجبران خش منظور بهه ک ییراهبردها

 - یباکانلی و همکاران، از سیسام اسانااج فهاز  .(Campbell et al., 2016 م( داو فروش  گران، مهاجرت موقتیم ار  د یرو

 بینهی  یشپه ههای   ، مهدل (Bacanli, et al., 2008  انهد  خشکسالی در کشور ترکیه اسهافاده نمهوده   منظور به 1عصبی تطبیقی

ناهایج نشهان داد کهه ترکیهب مقهادیر       ؛ماهه مورد بررسی قهرار گرفانهد   12و  1،3،2،4های زمانی  با مقیاس SPIمخالفی برای 

 با یکدیگر، بهبود عملکردهای مدل را به همراه دارد. SPIبارندگی و شاخص  بی  یشپ

اجامهاعی در   ههای  سهرمایه از  گیری بهرهدر زمینه  ها پژوهشنشان داد که اغلب  خوبی بهپژوهش  های پیشینهناایج بررسی 

اجامهاعی روسهاائیان را در ایه      ههای  سهرمایه و بحهث   اند پرداخاهکنارل پیامدهای خشکسالی بسیار ناچی  و به موارد مخاصر 

و  دههد  مهی نشان  خوبی بهپیشی   های پژوهش. همی  امر برتری پژوهش فعلی را نسبت به سایر اند دادهزمینه مورد غفلت قرار 

اخیهر دریهد    ههای  سهال و در  وسااهای اساان کرمانشاه چنهی  پژوهشهی یهورت نگرفاهه اسهت     اینکه در سطح شهرساان و ر

کشاورزی و دامداری منهاطق روسهاایی    سامانهخشکسالی در ای  اساان بسیار اف ایش پیدا کرده است و ای  آسیب جدی را به 
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 انجام پژوهش فعلی شده است. ساز زمینهایجاد کرده است و همی  شکاف عمیق 

 ها روش مواد و

 منطقه مورد مطالعه

 یهها  از باخار بهه شهرسهاان   یاران،به شهرساان کام یاز شمال باخار لومارمربآیک 4781 یبیشهرساان کرمانشاه با وسعت تقر

و از شهمال   ی و هرسه  یسهاون ب یهها  و چرداول، از خهاور بهه شهرسهاان    یروانغرب، از جنوب به شهرساان ش آباد اس مپاوه و 

طهول   یقهه دق 12درجهه و   81تها   قهه یدق 8درجهه و   81 ی کرمانشاه به  رساان. شهشود یبه شهرساان سنقر محدود م یخاور

در اسهاان   یخشکسهال  یت(. وضهع 1 شهکل   قهرار دارد  یعرض شهمال  یقهدق 33درجه و  38تا  یقهدق 12درجه و  38و  یشرق

ته  انهوا     418و  هه ار  717و  یلیونکه ساالنه چهار م یا گونه بهبغرنج بوده  یاربس 18۱۱-1344 یدر سال آب ژهیو بهکرمانشاه 

 یهل ذکهر شهده بهه دل    یدر سهال آبه   ی انم ی که ا شود یم یددر کرمانشاه تول یانو آب  ی تو ش یدام ی،باغ ی،محصوالت زراع

 یهدات تول یشاری در حوزه شهرساان کرمانشاه که ب یخسارت خشکسال یشاری کرد. ب یداه ار ت  کاهش پ 4۱7به  یخشکسال

 2 شهده کهه شهکل    یاست. اغلب مناطق اساان کرمانشهاه دچهار بحهران خشکسهال     داده رخ دهد، میاساان را به خود اخاصا  

 (.18۱۱کرمانشاه،  یجهاد کشاورز  دهد یم یشآن را نما یخوب به

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه .1شکل 

 
 خشکسالی استان کرمانشاه یبند پهنه. 2شکل 
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 روش مطالعه

 یق یهک روش تویهیف  یدر ای  تحق مورداسافادهروش و  است کاربردیحقیق حاضر از لحاد هدف  نو  اسافاده( یک تحقیق ت

اسهاتید    کارشناسهان  کلیه دو بخش کارشناسان و مردم روساایی بوده است. شامل پژوهش مورد یآمار جامعه .است حلیلیت -

نفر، برخی دهیهاران بها تحصهی ت کارشناسهی بهه بهاال در        3۱نفر، کارشناسان جهاد کشاورزی شهرساان به  83دانشگاهی به 

حجهم نمونهه بهر     .هسهاند  نفر 12۱ تعداد به کرمانشاه شهرساان در پژوهش موضو  با مرتبط نفر( 81سطح روسااها به تعداد 

مشهامل بهر کلیهه     کشهاورزان؛  تعهداد جامعهه آمهاری   نفر اناخاب شهدند.   12۱کل سرشماری برای کارشناسان به تعداد اساس 

که حجم نمونه بر اساس آلفهای کرونبهاخ    دهند مینفر تشکیل  28341کشاورزان روساایی سطح شهرساان کرمانشاه به تعداد 

سهرمایه انسهانی و    نامهه  پرسهش شهامل دو   ها دادهاب ار گردآوری . نفر به شیوه تصادفی در دسارس اناخاب شدند 37۱به می ان 

جهایگ ی ،   آبهی  منهابآ  خشکسهالی، افه ایش   ههای  پهژوهش  نظهام  سهاماندهی   ههای  گ ینهه که مشامل بر  مدیریت خشکسالی

 تعامهل خشکسهالی،   بحهران  مهدیریت  بهرای  ملهی  ارگان یک تقویت و اراضی، ساماندهی کاربری و سرزمی  آمایش ری ی برنامه

 یکپارچهه  مهدیریت  بهرای  راهبهردی  و جامآ طر  ، وجودها توانمندی و تجارب از گیری بهره برای المللی بی  مؤسسات با سازنده

 ریسهک  مهدیریت  عشهایری، جهایگ ینی   و روساایی مناطق در خشکسالی مدیریت ای توسعه های زیرساخت خشکسالی، توسعه

 عهوارض  بها  مقابلهه  حهوزه  در بیمهه  و عمهومی  خهدمات  نظام کارآمدیسالی و خشک وقو  زمان بحران، تخمی  مدیریت جای به

، نهوی  و بهومی(    تخصص، مهارت و دانهش  که شامل هساندهایی  دارای زیر شاخص بوده و شاخص سرمایه انسانی خشکسالی(

کشهاورزان   مهابی  سهرمایه اجامهاعی    نامهه  پرسهش کارشناسان توزیآ شده است و  مابی مدیریت خشکسالی  نامه پرسش. است

بهوده   48/۱بر اساس آلفای کرونباخ به میه ان   نامه پرسشبه شیوه یوری بوده و پایایی کل  نامه پرسشروایی  توزیآ شده است.

ی گهردآوری  هها  دادهاببات شهده اسهت.    بوده و 42/۱و سرمایه اجاماعی  42/۱مدیریت خشکسالی به می ان  نامه پرسشبرای  و

 قرار گرفاند. وتحلیل تج یهمورد  AMOS 18 اف ار نرممعادالت ساخااری در  شده بر اساس تحلیل مسیر

 نتایج
بخهش کشهاورزان    یشهناخا  تیه جمعآمهاری  و توییفی ماغیرهای پژوهش اقدام شده اسهت.   یشناخا تیجمعابادا به بررسی 

 پاسهخگویان  فراوانهی  بیشهاری  زن، بهه لحهاد سه ؛     دریهد  8 و مرد درید 42نفر؛ به لحاد جنس  37۱نشان داد که از بی  

 میه ان  کماهری  . دارد قهرار  دریهد  3۱ میه ان  بهه  سال 8۱ تا 31 سپس و درید 81 می ان به سال 7۱ تا 81 دساه به ماعلق

دریهد و بهه لحهاد تحصهی ت؛      12، 3۱تها   21درید،  11، 2۱تا  71و نی   درید 2 می ان به باالتر و سال 2۱ دساه به ماعلق

 بها  سهیکل  آن از پهس  و شود می شامل را درید 3۱ می ان با ( نوشا و خواندن  ابادایی تحصی ت دارای افراد درید بیشاری 

دریهد   1درید و فوق لیسانی و بهاالتر   2 پلمید فوق، درید 8درید، لیسانس  12، سواد یب، درید 14درید، دیپلم،  24 می ان

 .است

درید مهرد، بهاالتری     42درید زن و  14نفر پرسش شونده؛  12۱از برای کارشناسان نشان داد که  یشناخا تیجمعناایج  

سهال   8۱تها   31و پس از آن گروه سهنی   است درید 31سال با می ان  7۱تا  81، ماعلق به رده سنی دهنده پاسخدرید سنی 

دریهد بهوده و بیشهاری  دریهد میه ان تحصهی ت اشهخا  را، تحصهی ت          27سال با میه ان   71باالی  درید، 24با می ان 

دریهد   47دریهد مجهرد و حهدود     17درید و  28با می ان  و باالتردرید بوده و پس از آن دکاری  88با می ان  لیسانس فوق

ی  درید میه ان  درید مدیر بودند و بیشار 23درید کارمند و  21درید کارشناس و حدود  7۱و به لحاد رده شغلی؛  ماأهل

 21دریهد و کماهری  میه ان     22سهال بها میه ان     2۱تا  12درید بوده و پس از آن  3۱سال با می ان  17تا  11را،  سابقه کار

 درید تشکیل دادند. 4سال به باال با می ان 

به ههر یهک از    دهی جوابدر ادامه با اسافاده از میانگی  و انحراف معیار هر یک از ماغیرهای به بررسی می ان پاسخگویی و  

 در وضهعیت بهاهری نسهبت بهه سهرمایه      1۱/3ماغیرها اقدام شده است. ناایج نشان داد که مهدیریت خشکسهالی بها میهانگی      

 .(1 جدول  قرار دارد ۱1/3اجاماعی با رتبه 
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 تحقیق متغیرهایمیانگین و انحراف از  .1جدول 

 انحراف از معیار میانگین تعداد عوامل

 774/۱ ۱1/3 37۱ اجاماعیسرمایه 

 881/۱ 1۱/3 12۱ مدیریت خشکسالی

پرداخاهه شهده اسهت. در    روساایی  مناطق در اقلیمی خشکسالی مدیریت در انسانی سرمایه نقشمطالعه قسمت به   یدر ا 

ارتبهاط اقهدام شهده اسهت.       یا یبه بررس یو بهره جسا  از معادالت ساخاار Amos اف ار نرمقسمت با اسافاده از   یواقآ در ا

( مهورد آزمهون قهرار گرفهت.     2تا  2  های در شکل شده داده نشان یمعادالت ساخاار یر قالب الگوبررسی ارتباط بی  ماغیرها د

رود. بهار   نشهان داده مهی   یوسهیله بهار عهامل    به (نامه پرسشسؤاالت مشاهده   قابلر یر پنهان( و ماغی  عامل  ماغیب رابطهقدرت 

نظهر   نظهر گرفاهه شهده و از آن یهرف     ف دریضهع  رابطهه باشد  3/۱کمار از  یک است. اگر بار عاملی  یفر و یب یمقدار یعامل

 مطلوب است. یلیباشد خ 2/۱تر از  است و اگر ب رگ قبول قابل 2/۱تا  3/۱  یرود. بار عاملی ب می

 
 شاخص دانش با بارهای عاملی در حالت استاندارد یریگ اندازهمدل  .2شکل 

 
 مهارت با بارهای عاملی در حالت استاندارد یریگ اندازهمدل  .3شکل 
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 تخصص با بارهای عاملی در حالت استاندارد یریگ اندازهدل م .4شکل 

 
 خشکسالی با بارهای عاملی در حالت استاندارد یریگ اندازهمدل  .5شکل 
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 استاندارد شده مدل نهایی های عامل .6 شکل

 بحث

معادالت ساخااری چندی  شاخص برازندگی وجود دارد. در ای  پژوهش، با اسهاناد بهه پیشهنهادهای     برای ارزیابی برازش مدل

X)اسکویر  های کای از شاخص اران وکو هم کشو
2

اسهکویر بهر درجهه آزادی     شهاخص کهای  ، (P)داری آن  بهه همهراه معنهی    (

(X
2
/df) ،  شاخص برازنهدگی(GFI)   برازنهدگی   ، شهاخص نهرم نشهده(NNFI)    شهاخص برازنهدگی ف اینهده ،(IFI)  شهاخص ،

هها   مانهده  و شهاخص میهانگی  مجهذور بهاقی     (RMSEA)، ریشه میهانگی  مجهذور خطهای تخریهب     (CFI)برازندگی تطبیقی 

(RMR) هها   معیار دقیقهی بهرای ایه  شهاخص     اکنون برای ارزیابی برازندگی مدل معادالت ساخااری پژوهش اسافاده شد. هم

Xکلی زیر در ادبیات مطر  شده است: اگر مقدار  دساورالعملوجود ندارد، اما 
اسهکویر بهر درجهه     کهای  دار نباشد، مقدار معنی 2

و  ۱4/۱تهر از   کهم  RMSEAباشند، مقدار  4۱/۱باالتر از  CFIو  GFI ،NNFI ،IFIهای  مقدار شاخص، باشد 3تر از  آزادی کم

مقهدار گه ارش شهده     بهه  باتوجهه ، اسهاس   یبهرا اسهت.   قبهول  قابهل باشد، برازش مهدل مناسهب و    ۱7/۱تر از  کم RMRمقدار 

ها از لحهاد آمهاری بها سهاخاار عهاملی مهدل معهادالت سهاخااری          شود که داده ، مشاهده می(2جدول های برازندگی   شاخص

، مدل معادالت ساخااری پژوهش از بهرازش مناسهب و قابهل قبهولی      ی؛ بنابراتطابق دارندماغیرهای نهفاه پژوهش سازگاری و 

 .برخوردار است
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 یبرازندگ یها زان انطباق مدل پژوهش با شاخصیج مینتا .2جدول 

عالمت 

 اختصاری
 معیار مطلوب مفهوم نام کامل شاخص برازش

مقدار گزارش 

 شده

X
2
/df 

Root Mean Square Error of 

Approximation(RMSEA) 
 44/2 تر و کم 3 بیتقر ی  توان دوم خطایانگیشه میر

RMR Chi-degree freedom ۱84/۱ ۱7/۱تر از  کوچک شاخص بهنجار نسبی 

GFI incremental fit index 41/۱ و باالتر ۱/ 4 شاخص برازش اف ایشی 

AGFI Normed Fit Index 48/۱ و باالتر 4/۱ شاخص برازش نرمال شده 

NFI Goodness of fit 42/۱ و باالتر 4/۱ برازش ییوکیشاخص ن 

NNFI Adjusted Goodness of Fit  42/۱ و باالتر 4/۱ افاهی لیتعدشاخص نیکویی برازش 

CFI Comparative Fit Index 41/۱ و باالتر 4/۱ ای شاخص برازش مقایسه 

RMSEA Root Mean Square Error of 

Approximation(RMSEA) 
 ۱14/۱ ۱4/۱تر از  کوچک بیتقر ی  توان دوم خطایانگیشه میر

 های بحرانی و سطح معناداری همراه با نسبت؛ هیر فرضیمس .3جدول 

 تأثیر بیضر یمعنادار یمقدار بحران مسیر فرضیه

 22/۱ ۱۱2/۱ 118/8 دانش ---> مدیریت خشکسالی
 38/۱ ۱۱۱/۱ ۱۱4/1 مهارت ---> مدیریت خشکسالی
 84/۱ ۱۱۱/۱ 232/4 تخصص ---> مدیریت خشکسالی

 زیهر دارد. در ایه  میهان    تهأبیر سهرمایه انسهانی در مهدیریت خشکسهالی      طهورکلی  بهه نشان از آن دارد که  3ناایج جدول  

کهه   ای گونهه  به اند داشاه تأبیرنی  بر مدیریت خشکسالی  است، مهارت و تخصص بردانشسرمایه انسانی که مشامل  ماغیرهای

 تهأبیر ، مهارت بر مهدیریت خشکسهالی بها ضهریب     ۱۱2/۱ و مقدار معناداری 22/۱ تأبیربر مدیریت خشکسالی با ضریب  دانش

 تهأبیر بهر مهدیریت خشکسهالی     ۱۱۱/۱و میه ان معنهاداری    84/۱ تهأبیر و تخصص با ضریب  ۱۱۱۱/۱و می ان معناداری 38/۱

بیهان داشهت    تهوان  می اساس برای بوده است.  تأبیرو دانش دارای کماری   تأبیر. در ای  میان تخصص دارای بیشاری  اند داشاه

از سهواد بهومی در ایه  زمینهه      گیهری  بههره که تخصص نیروهای انسانی در مدیریت خشکسالی و داشا  تجربیهات الزم و نیه    

 .استالزم در ای  زمینه نی  بسیار مهم  های مهارتچنی  کسب داشاه باشد و هم تأبیردر مدیریت خشکسالی  تواند می

 گیری نتیجه
سهرمایه انسهانی در مهدیریت     طهورکلی  بهه بیهان داشهت کهه     تهوان  مهی آنچه در ای  پژوهش مورد بررسی قرار گرفت  به باتوجه

نیه  بهر مهدیریت     است، مهارت و تخصص بردانشسرمایه انسانی که مشامل  ماغیرهای زیردارد. در ای  میان  تأبیرخشکسالی 

 .اند داشاه تأبیرخشکسالی 

 بهرای  که است کشوری هر توسعه های برنامه از یج ئ ییروساا داریپا توسعه های برنامهبیان داشت که  توان می اساس برای  

 یتمهام  ونددیبپ وقو  به یسالکخش بحران که یزمان اما رود می کار به ییروساا جامآ اقاصادی یاجاماع ساخت یساز دگرگون

 ابعهاد  و گهردد  می ارکآش کام ً ییجامعه روساا و اقاصاد بر آن راتیتأب که یا گونه به گرفت خواهند قرار یرتأب تحت دارییپا ابعاد

 وقهو   یگهر د عبهارت  به کرد؛ مشاهده داریپا توسعه ابعاد ریسا توان بر می را آن راتیتأب که بود خواهد نندهکش  ین محیطی یستز

 و  یزمه  دیهدن  یبآسه  تهوان،  مهی  کهه  کند می جادیا ییروساا مناطق برای را محیطی یستز و یاجاماع های چالش یسالکخش

را  تیه جنا و جرم شیاف ا و کودکان و زنان به اسارس و فشار شیاف ا آب، کمبود لکمش و روساا زیست یطمح و باغات و م ار 

 ییروسهاا  منهاطق  اقاصاد خانوارههای  و است کشاورزی بخش بر شده لیتحم ابرات ،یسالکخش ابرات تری  گسارده اما برد؛ نام

 و افاهاده  مخهاطره  به خانواده اقاصاد بخش،  یا های اقاصادی ررفیت کاهش با و دارد کشاورزی بخش به یتوجه قابل یوابساگ

 .داشت خواهد یپ در... و جوانان گسارده و مهاجرت درآمد کمبود اری،کیب مثل را بعدی امدهاییپ

کهه   جوامآ اسهت   یا ساخا  آور تاب ،یعیطب مخاطرات برابر در ییروساا جوامآ پذیری یبآس ابعاد کاهش های راه از یکی 

 نقهش  درنظرگهرفا   مههم، بها   امر  یا که باشد ییروساا داریپا توسعه و ی یر برنامه ت،یریمد یایول ارهایکراه از یکی تواند می
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 ههای  سهرمایه  از برخورداری که چرا. پذیرد می انجام یآور تاب دییکل های مؤلفه از یکی عنوان به یشایمع های سرمایه تأبیرگذار

 یسهال کخش ویهژه  بهه  مخهاطرات  برابهر  در را ییروسهاا  که خهانواران  شود می ییارهاکراه و راهبرد اتخاذ به منجر داریپا یشایمع

 .سازد می آور تاب

گهر  ید از یانسهان  ههای  سرمایه  انیم ،یشایمع های سرمایه های شاخص روسااها، انیم در که دهد می نشان ها بررسی جیناا 

 یآور تهاب  ههای  ان شهاخص یم از  یچن هم. دارند قرار یفیضع رتبه و تیوضع در اقاصادی های سرمایه و است شاریب ها سرمایه

 تعلهق  احسهاس  های شاخص و   باشندیانگیم  یشاریب دارای بیترت به افاخار و غرور احساس و نهادی یهماهنگ های شاخص

 ،یعه یطب ههای  سرمایه شیاف ا  یب ،آمده دست به جیمبنای ناا بر. اند بوده  یانگیم  یکمار دارای ونی اسیانکم سطح و جامعه به

 دارد وجهود  معنهاداری  رابطهه  روسهااها  در یسهال کخش با مقابل در انییروساا یآور تاب و یاجاماع و یکی یف ،یانسان اقاصادی،

 .(1342محمدی مشکول،  

، آشهکار  هسهاند تری  منبآ اقاصادی مردم  روی منابآ روساایی، طبیعی و کشاورزی که مهم اقلیمی اهمیت ابر خشکسالی

 گذارد و باید به فکهر راهکارههای مناسهب    یدمات و خسارت فراوانی بر جای میدرازمدت، شود که ادامه ای  خشکسالی در  می

خشکسهالی،   ینه  زمایوالً ههدف نههایی از انجهام مطالعهات در      برای مدیریت و کنارل خشکسالی بود. بر مبنای سرمایه انسانی

جامعه برای مواجهه بها شهرایط سهخت خشکسهالی و انجهام اقهدامات        یساز آمادهتری  حوادث غیرمارقبه،  یکی از مهم عنوان به

 ها است. گونه بحران پیشگیرانه برای عبور آسان از ای 

ار یهای مناسب مدیریت بهینه مصرف آب بسه  و همچنی  روش اقلیمی بار خشکسالی مردم از علل و ابرات زیانآگاه نمودن 

بهر   ت آگاهانهه مهردم را  کنهد و مشهار  یفها نما یپذیری جامعهه ا  اهش آسیبکتوانند آگاهانه نقش مؤبری در  و مردم می مهم است

اطق روساایی به دلیل ارتباط بسیار ن دیک با مسهائل آب و زمهی  از   به دنبال داشاه باشند. ای  امر در من اساس سرمایه انسانی

پذیری در مقابل خشکسهالی   های مدیریای مؤبری را جهت کاهش آسیب . مسئولی  هم باید گاماستاهمیت بیشاری برخوردار 

ی طبیعهی بهه حهداقل    ناشهی از ایه  به     محیطهی  یستزتا خسارات اقاصادی، اجاماعی، بهداشای و  و اجرا نمایند ی یر برنامه

گهذاری و اجهرای    ممک  برسد. در نایجه مقابله با خشکسالی نیازمند مشارکت عمومی و ع م راسخ مسئولی  در جهت سهرمایه 

 .استگیری از سرمایه انسانی در ای  زمینه ضروری  و بهره باشد مدیریای مؤبر و پیشگیرانه می یراهکارها

 شهت یمع یبررسه ای بهه   ( کهه در مقالهه  1342  سهدالهی و همکهاران  ت ااتحقیقه ناایج حایل از پژوهش حاضهر بها ناهایج    

ی اقدام نموده اسهت، همسهو بهوده کهه     های انسان سرمایه درنظرگرفا با  یشهرساان الشار هنگام خشکسال ییخانوارهای روساا

ابهرات   یشود کهه دارا  محسوب می یعیاز مخاطرات مهم طب یکی ران،یدر ا ریاخ های خشکسالیوجود ناایج بیانگر آن است که 

 اسهت.  ییروسهاا  یامرار و معاش خانوارهها  یپیامدها دشوار  یاست. از جمله ا ییروساا یدر نواح ویژه بهای  عدیده یامدهایو پ

 یمنهدی خانوارهها   بههره   انینشان داد که م جیناا یهای انسان از سرمایه ییروساا یمندی خانوارها بهره  انیم یبررس منظور به

 قرار دارد. ینییها در سطح پا سرمایه  یاز ا ییروساا

 ذیل را ارائه نمود: یشنهادهایپ توان یم آمده دست بهناایج  به باتوجه

 کنهار  در دامهداری  و وخهاک  آب منابآ از حداکثری اسافاده زمی ، و آب با ماناسب محصوالت از اسافاده  بومی دانش توسعه -

 ؛کشاورزان بی  در( کشاورزی
از سهوی مهدیران و    خشکسالی با مقابله برای اجرایی های دساگاه و دانشگاهی مراک  ،یپژوهش مؤسسات ررفیت از گیری بهره -

 ؛آموزش در ای  زمینه یها ک س یا دورهمسئولی  اساانی و برگ اری 
 و خشکسهالی  تبعهات  مهورد  در بخشهی  آگهاه  و دلسهوز  و آگاه مشاوران از اسافاده  خشکسالی پیامدهای کاهش سازی زمینه -

 ؛آن سازی یرهذخنوی  آبیاری و  های یوهشو کشاورزان و ت ش برای اسافاده از  روساائیان بی  در( یگروه درون رسانی کمک
بهرای تجهیه  مه ار  بهه      بهره کم یها وامهمچون ایجاد مخازن ذخیره آب، دادن  حمایای خدمات ارائه و ها زیرساخت توسعه -

 پذیر؛ آسیب مناطق در اجاماعی تأمی  توسعه و کشت کم آب نیاز های یوهشنوی  آبیاری و توسعه  های یوهش
 دقیق؛ برآوردهای اساس بر روساایی نقاط در خشکسالی مدیریت های طر  برای الزم بودجه تأمی  -
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 منابع
بها   یشهرسهاان الشهار هنگهام خشکسهال     ییخانوارههای روسهاا   شهت یمع یبررسه  (.1342  زهرا، یاطهر ؛ یحس، ی، محمد؛ آگهیاسداله

تههران، دانشهکده    ،زیسهت  محهیط  تیریو مهد  ریه ی  برنامهه  المللهی  بهی  کنفهرانس    یچههارم  ،یهای انسهان  سرمایه درنظرگرفا 

 .دانشگاه تهران زیست محیط

علهوم   جیتوسعه و تهرو  پژوهشی علمیکنگره   یچهارم ج،یو رسالت ترو یبحران خشکسال (.1342  سید محمود، ینیحس ؛، سولمازیحداد
 . یادیعلوم و فنون بن جیتهران، انجم  توسعه و ترو ،رانیا زیست محیطو  یعیمنابآ طب ،یکشاورز

 اقاصهاد  فصهلنامه  غهذا،  تولیهد  شهاخص  و خانوارهها  رفهاه  و درآمهد  بر خشکسالی تأبیر (.1341  زکریا ،زاده فرج ؛زیبایی منصور زهره؛ ،خی 
 .13-1، (2  12 کشاورزی

 فردوسهی  دانشهگاه  مشههد،  ،ایهران  وهواشناسهی  آب ملی کنفرانس دومی  ایران، در خشکسالی تحقیقات بر تحلیلی (.1341  رضا ،دوساان

 مشهد.

 داریه بهر ابعهاد توسهعه پا    یخشکسهال  سهک یر تیریمهد  یابرگهذار  لیه تحل (.1341  حجهت ، ییرضها  ؛ یحسه ، ی دیه ا رضا؛یدهقانپور، عل

 ،یدر علهوم کشهاورز   یههای کهاربرد   پژوهش المللی بی  شیهما  یدوم: شهرساان خاتم(، ی مطالعه مورد یریهای کو سکوناگاه
 .دائمی کنفرانس رخانهیهمدان، دب ،زیست محیطو  یعیمنابآ طب

شهرسهاان زابهل،    ییههای روسهاا   و مههاجرت  تیجمع یداریدر ناپا یابرات خشکسال (.1341  فاطمه، یقادر ؛فرهاد، جوان د؛ی، وحیاحیر

 .رانیا ییایتهران، انجم  جغراف ،رانیا ییایکنگره انجم  جغراف  ی دهمیس

در جنهوب   یبا خشکسهال  مقابله در یجوامآ محل یدر توانمندساز یمشارکا تیرینقش مد (.1344  اسکندری دامنه، حامد ؛سواری، مسلم

 .111-123 ،(2  23 ،و آمایش فضا ری ی برنامه، اساان کرمان

واحهد   ی، بهبههان، دانشهگاه آزاد اسه م   آب یکنفهرانس سراسهر    یدومو بحران آن در کشور،  یخشکسال (.1344  یرعلی، میعرب یعیشف

 .بهبهان

-114، (22  2، سیپله  یتوسعه انسان، (گیری اندازههای  ها و شاخص م، ویژگیی مفاه یای بر سرمایه انسان مقدمه (.1344  ینوبری، محمد

132. 

: موردمطالعهه   یآوری مناطق روساایی در مقابل خشکسهال  و تاب یشایهای مع سرمایه مابی رابطه   ییتب (.1342  علی ،مشکولمحمدی 
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی. ، پایان(لیشهرساان اردب یروسااها

حفارهت و   یمل شیهما  یدوم ،یابیها و ارز چالش ،تیریمد :یخشکسال (.1342  اعظم، یبنوار ؛انیشا، پور سلیمی یاکبر ؛یمعاضد، هاد
 .فردا زیست محیط اندیشان همهمدان، شرکت  ،زیست محیط ری ی برنامه

 دومهی   قه وی ،  اسهاان : موردمطالعهه  منطقهه ، خشکسهالی  های شاخص مقایسه (.1342  ، براتمجردی ، حسی ؛علی اده جواد؛ ،میرمیری
 ایران. هیدرولوژی نجم ا - شهرکرد دانشگاه شهرکرد، ،ایران هیدرولوژی ملی کنفرانس

در حهوزه علهوم     ینهو  قهات یمطالعهات و تحق  یکنفهرانس مله    یاوله کهاهش ابهرات آن،    یو راهکارهها  یخشکسهال  .(1341  نامور، کارم
 .مطهر انیخردگرا یآموزش عال مؤسسهمشهد،  ،یایریو مد یطیمح ستیز

 موردمطالعهه : مسهیر  تحلیهل  از اسهافاده  بها  خشکسهالی  مهدیریت  پهذیری  امکهان  درک واکهاوی  .(1341  ، نهوذر منفرد ؛، مسعودپناه  دانی

 .44-41 (،1  4، علوم ترویج و آموزش کشاورزیبوشهر،  اساان کشاورزی جهاد سازمان کارشناسان
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