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Extended abstract
1. INTRODUCTION
rought as a natural disaster has
inflicted material and spiritual
damages to mankind and has
challenged the life and civilization of
human
societies
with
serious
challenges. Today, many of the
human settlements have direct dependence on
climatic factors, particularly drought, and this
dependence is more significant in rural
communities. While by adopting measures, it is
possible to reduce the risk appetite of communities
such as rural communities in the face of such
incidents. One of the concepts that has been
considered in minimizing the risks in rural areas is
resiliency. The concept of resilience is the result of
the evolution management of risk and seeks to
understand the way of influencing the social,
economic, institutional, structural, political, and
physical capacities against a variety of hazards of
human communities. Lake Urmia has begun to dry
up in the last two decades and has lost nearly 90
percent of its area. This phenomenon has led to a
lot of damages to villages and reduced their ability
to survive.

D

2. THEORETICAL FRAMEWORK
Experts believe that living in the context of natural
risks is not necessarily harmful, but the lack of
resilience and the level of knowledge and
understanding of the population about the
treatment and risk may cause damage. That is the
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reason of the significant and global changes in the
attitude toward risk; hence, the dominant approach
of the poor focus on reducing the vulnerability has
shifted to increasing the resilience against
disasters. According to this view, the plans for
reducing risks should seek to establish and
strengthen the resiliency features in the
communities. Resilience is one of the most
important factors in achieving sustainability. The
concept of resilience was introduced in socialecological systems. In fact, the concept of
resiliency is the ability of a social or ecological
system to absorb and deal with irregularities or
disruptions so that people are able to keep up with
the structure of basic functions, have the capacity
of reorganization and capacity to adapt to the
changes and tensions.

3. METHODOLOGY
The data was collected via questionnaires
distributed among inhabitants of rural regions that
were 25 kilometers far from the shore of Lake
Urmia. The total number of villages was estimated
to be 42 villages with 13696 inhabitants. Using
Cochran formula and the simple random sampling
method, the sample size was 370. Moreover, 370
people were selected from the villages which were
25 kilometers far from Lake Urmia. The data
gathering methods for answering the research
questions were documentary and survey methods.
Using Cronbach alpha special formula, the
reliability of the questionnaire was obtained to be
between 0.86 and 0.88. The variables used in this
study consisted of 67 cases that had been chosen
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based on five dimensions of resiliency. For
statistical analysis, the Spearman and multivariate
regression tests were used, and to assess the
resilience of rural areas and the special model of
measuring resilience, optimized resiliency model
was used.

4. DISCUSSION
Based on the results, economic resilience with a
20% deviation from the optimal, environmental
resilience a 46% deviation from the optimal, and
social resilience with an 8% deviation from the
optimal are in the best situation compared to other
dimensions. Based on the results of Spearman
correlation coefficient, the maximum correlation of
the rural resilience and the increase of distance
from the Lake is for the environmental resilience
(r=0.874). Based on the obtained standard beta, the
variables of environmental resilience, socialcultural resilience, and economic resilience,
infrastructural and physical-structural resilience are
the variables that receive the highest level of
change caused by the drought of the lake.
Additionally, these predicator variables predict
87% of the variance. The results show that the
contribution of drying in Urmia Lake in explaining
the rural resilience regarding economic, sociocultural, environmental, infrastructure and physical
structure dimensions is 0.489, 0.411, 0.677, 0.420,
and 0.450, respectively. Moreover, the spatial
analysis of the rural resilience shows that the
economic and social resilience of villages in
southern and eastern parts of the Lake Urmia is
higher than other parts. The environmental
resilience of the villages of the northern and
western sides is higher than other segments.
Finally, the structural resilience of the villages in
eastern side of the lake is better than the other
sides.
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5. CONCLUSION
According to the results, the resiliency of villages
around the Lake Urmia is less than the villages
which are far from the lake. In addition, the
analytical results of the research confirmed the
relationship between the dimensions of resilience
and drought. The correlation of the environmental
variables is more than the others. Five dimensions
could explain 87 percent of the changes. Also the
research findings showed that there is a difference
in terms of resiliency between the villages in
different directions of Lake Urmia. Finally,
according to research findings, the following
recommendations are presented:
 Increasing awareness of people, modifying crop
patterns, looking for strategies for saving water
consumption, and making use of efficient
products are of high importance.
 Changing the dominant approach from the poor
focus on reducing the vulnerability against
drought crisis to increasing the resilience in the
face of this crisis.
 The formation of a multi-sectoral structure to
integrate the macro and strategic decisions of
drought crisis management and planning
through coordinating related agencies.
Key words: Resilience, vulnerability, drought,
Lake Urmia, rural settlements.
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بررسی اثرات خشکسالی دریاچة ارومیه بر تغییرات تابآوری سکونتگاههای روستایی
علی مجنونی توتاخانه -1وکیل حیدری ساربان -2مجتبی مفرح بناب
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 -1مربی معماری ،دانشگاه بناب ،بناب ،ایران.
 -2دانشیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 -3مربی معماری ،دانشگاه بناب ،بناب ،ایران..
تاریخ دریافت 17 :مهر 1395

تاریخ پذیرش 15 :اسفند 1395

چکیده
هدف :خشکسالی دریاچة ارومیه بیش از دو دهه است که ادامة حیات تعداد زیادی از سکونتگاههای شهری و روستایی پیرامونی خود را به چالش کشیده است .در ای ن
میان ،جوامع روستایی به دلیل وابستگی بیشتر به عناصر محیطی در برابر پدیدة خشکسالی آسیبپذیرتر هستند .به منظور کاستن اثرات مخرب خشکسالی رویکرد تاب-
آوری به عنوان یک روش علمی و کاربردی شناخته میشود .بنابراین ،هدف این پژوهش شناسایی میزان تابآوری روستاهای پیرامون دریاچة ارومیه در برابر است.
روش :تحقیق از نوع کاربردی و رویکرد آن توصیفی-همبستگی و تحلیلی است .جامعة آماری این پژوهش  13696نفر جمعیت ساکن در  42روستای پیرامون ای ن
دریاچه بوده که در فاصلة کمتر از  25کیلومتری قرار داشتند .با استفاده از فرمول کوکران از بین افرادی که باالی  15سال سن داشتند و همچنین باالی  15سال در
روستا سکونت داشتند 370 ،نفر به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شد .همین تعداد نیز به عنوان جامعة کنترل و از روس تاهای ب ا فاص لة بیش تر
انتخاب شد .با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ ،پایایی بخشهای مختلف پرسشنامة تحقیق  0/86تا  0/88به دست آمد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای
 SPSSو  GISانجام شد.
یافتهها :نتایج شاخص استاندار بارش نشان داد که وضعیت خشکسالی محدودة مورد مطالعه در  15سال اخیر تقریباً در حالت نرمال قرار داشته است .براساس نتایج
فرمول ویژة تابآوری ،تابآوری زیستمحیطی دارای بیشترین میزان فاصله از حد بهینه و تابآوری زیرساختی و کالبدی دارای کمترین میزان فاصله از ح د بهین ة
خود بوده است .میانگین نهایی تابآوری روستاهای نزدیک دریاچه برابر با  0/41از  1و روستاهای دور از دریاچه برابر با  0/60از  1بوده است .نتایج حاص ل از تحلی ل
آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان داد که اثرپذیری تابآوری زیستمحیطی از خشکسالی دریاچة ارومیه بیشتر از ابعاد بوده است ( .)r=0/874همچن ین ،یافت هه ا
نشان داد که میزان تابآوری اقتصادی و اجتماعی در روستاهای شرق و جنوب دریاچه بیشتر از جهات دیگر دریاچه بوده است.
راهکارهای عملی :با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود در راستای ارتقای تابآوری روستاهای پیرامون دریاچة ارومیه ضمن توجه به خصوصیات موقعیت
جغرافیایی روستاها ،توجه بشتر بر ابعاد تابآوری زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی معطوف شود.
کلیدواژهها :تابآوری ،آسیبپذیری ،خشکسالی ،دریاچة ارومیه ،سکونتگاههای روستایی.
ارجاع :مجنونی توتاخانه ،ع ،.حیدری ساربان ،و .و مفرح بناب ،م .)1396( .بررسی اثرات خشکسالی دریاچة ارومیه بر تغییرات تابآوری سکونتگاههای روستایی.
مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی.67-89 ،)4(6 ،
http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.59430
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 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسأله
پدیدة خشکسالی به عن وان ی ک ب ای طبیع ی هم واره
خسارات زیادی به زندگی انسان و اکوسیستمهای طبیعی وارد
ک رده اس ت (اس کالون ،2002 ،1ص .)57 .در ط ول ت اریخ
بسیاری از جوامع و تمدنهای انسانی ،بهویژه در مشرق زم ین
در اثر وقوع پدیدة خشکسالی از بین رفته و یا شکوه و عظمت
اولیة خود را از دست داده است (آپادهیوا ،2016 ،2ص.)377 .
بررسی اسناد و مدارک معتبر تاریخی نیز گویای ای ن واقعی ت
است که در مناطق خشک کرة زمین؛ مانند خاورمیان ه و ق ارة
آفریقا ،شکلگیری و ادامة حیات انسانها ب ا عوام ل اقلیم ی و
بهویژه خشکسالی رابطة مس تقیم داش ته و ام روزه نی ز ای ن
ارتب ا بیش تر در جوام ع روس تایی محس وس اس ت (دیف ن
باوگ ،2015 ،3ص .)3934 .مطالعات اسناد و مدارک نیز نشان
میدهد که بیشت رین تبع ات ناش ی از خشکس الی را اقش ار
آسیبپذیر روستایی تجربه میکنن د و آس یبپ ذیری جوام ع
روستایی سبب میش ود ک ه آنه ا ق درت مقابل ه ب ا ش رایط
نامطلوب را به دلیل ن اامنی اجتم اعی ،ن اامنی ش غلی ،ن اامنی
غذایی و ناامنی بهداشتی از دس ت بدهن د (حی دری س اربان،
 ،1394ص.)21 .خشکسالیهای اتفاقافتاده در سالهای اخیر
به عنوان یکی از مهمترین و چالشبرانگیزترین مشکات پ یش
روی بش ر ب وده اس ت و جل وگیری از آن نیازمن د همک اری و
همیاری ملی به صورت همکاری مردم و مسؤوالن و بینالمللی
به صورت همکاری دولتها است (کرتزل ،4فسنمایر ،فرمیک ا و
الیاری 2006 ،ص .)119 .با وج ود آگ اهی از ای ن مس لله ک ه
خشکسالی دارای اثرات منف ی و مخ رب در ابع اد اجتم اعی،
اقتصادی ،تنوع زیستمحیطی ،کش اورزی ،س امت انس انه ا،
آتشسوزی و آلودگی هوا است؛ ولی اغلب مشکات و آس یب-
ه ای ناش ی از وق وع خشکس الیه ا نی ز ریش ه در م دیریت
غیراصولی و غیرعلمی دارد که از طریق کاهش ظرفیت و ت وان
اکوسیستم منجر به ک اهش ت ابآوری روس تاها م یش ود ،در
حالی که میتوان با اتخاذ راهکارهای مدیریتی ب ه خص وص در
زمینة ارتقای تابآوری روستایی ،میزان ریسکپذیری جوامع و
از جمله سکونتگاههای روستایی را در برابر حوادث ناخواس ته
کاهش داد (فولک ،2002 ،صص .)438-439 .کشور ای ران ب ه
لحاظ شرایط جغرافیایی خود در زم رة  10کش ور حادث هخی ز
70
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دنیا قرار گرفته است؛ به طوری که از کل مساحت ای ن کش ور
حدود  47درصد در معرض انواع سوانح واق ع ش ده و ب یش از
 75درصد جمعیت آن نیز در مناطق خطرپذیر س کونت دارن د
(مختاری ،1389 ،ص .)53 .از جمله معض ات طبیع ی ک ه از
حدود دو دهة پیش در ایران اتفاق افتاده ،خشکسالی دریاچ ة
ارومیه است که هزینة زیادی را در ابعاد اقتصادی ،اجتم اعی و
زیستمحیطی متوجه ساکنان روس تایی پیرام ون خ ود ک رده
است .براساس آمارهای موجود دریاچة ارومی ه نزدی ک ب ه 90
درصد مساحت خود را در ب ین س اله ای  1999ت ا  2015از
دس ت داده اس ت (جلیل ی ،2016 ،ص .)1762 .ب ه عقی دة
صاحبنظران ،امروزه شدت فاجعة خشکسالی دریاچة ارومی ه
به حدی گسترش یافته است که در صورت ادامة این فرآیند نه
تنه ا جوام ع ش هری و روس تایی در ای ران؛ بلک ه بس یاری از
کشورهای مجاور؛ مانن د ترکی ه ،یون ان ،قب رس ،بلغارس تان و
حتی ایتالیا نیز تحت تلثیر طوف انه ای نمک ی ق رار خواهن د
گرفت .بررسیهای کارشناسی مشخص کرده که ام روزه اث رات
خشکسالی دریاچة ارومیه به ص ورت س رمازدگی محص والت
کشاورزی ،تلفات دامهای روستاییان ،افزایش س رطان دس تگاه
تنفسی و گوارشی انس ان ،مش کات و بیم اریه ای پوس تی،
کاهش کیفی ت خ اک و اف زایش ش وری آن ،اف ت ش دید آب
سفرههای زیرزمینی ،تخلی ة روس تاها و مه اجرت ب ه من اطق
شهری و بروز ناهنجاریهای اجتماعی و غیره بروز یافته اس ت.
از طرفی ،عدم اتخاذ اس تراتژی منس جم از س وی مس ؤوالن و
برنامهریزان کشور منجر به این شده که تا کنون اق دام مهم ی
برای احیای این دریاچه صورت نگرفته و روزب هروز خط رات و
تهدیدات خشکسالی ابعاد بیشتری ب ه خ ود گی رد .بن ابراین،
وجود دامنة گستردة ریسک و خطر خشکسالی دریاچة ارومیه
و ضرورت توجه به میزان تابآوری جوامع محلی پیرامونی این
دریاچه سبب شد که در این تحقیق به موضوع میزان تابآوری
روستاهای نزدیک دریاچة ارومیه و ارتبا بین خشکس الی ب ا
ابعاد مختلف تابآوری بپردازیم .دریاچة ارومیه در حدفاصل دو
استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی واقع شده است .این
دو استان با وجود شباهته ای متع ددی ک ه در ابع اد زب انی،
فرهنگ ی و معیش تی و غی ره دارن د ،از لح اظ ویژگ یه ای
توپ وگرافیکی ،س طح توس عة اقتص ادی ،می زان ب ارش ،ن وع
محصوالت تولیدی کشاورزی و غیره دارای تفاوتهای اساس ی

سال ششم

بررسی اثرات خشکسالی دریاچة ارومیه بر تغییرات تاب¬آوری ...

هستند که منجر به شکلگیری روستاهایی با س طوح مختل ف
توسعهیافتگی در دو سوی دریاچه شده است .از طرفی ،با توجه
به این که سکونتگاههای روستایی بیش از دیگر سکونتگاهه ا
به زمین و عناصر آن وابسته هستند و میزان آسیبپذیری آن-
ها از عناصر طبیعی مانند زم ین و خشکس الی بیش تر اس ت.
بنابراین ،شناسایی تفاوتهای محیطی ،اقتص ادی ،اجتم اعی و
کالبدی ای ن روس تاها م یتوان د کم ک ش ایانی در رابط ه ب ا
شناخت سطح تابآوری آن در برابر خشکسالی دریاچة ارومیه
و در نهای ت ،ارتق ای می زان ت ابآوری روس تاها ب ه منظ ور
جلوگیری از خطرات بیشتر فراهم میسازد.
 .1با توجه به اهمی ت و ض رورت بررس ی موض وع ،پ ژوهش
حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤاالت اساسی زیر است:
 .2اثرات خشکسالی دریاچة ارومیه بر تابآوری روس تاهای
پیرامون این دریاچه چهقدر است؟
 .3تغییرات تابآوری روستاهای پیرام ون دریاچ ة ارومی ه از
نظر مکانی به چه صورت است؟
 .4راهکاره ای پیش نهادی ب رای اف زایش می زان ت ابآوری
روستاها در برابر خشکسالی دریاچة ارومیه چیست؟

 .2پیشینة تحقیق
از جمله راهکارهای عملی و کاربردی که اخیراً در زمینة به
حداقل رساندن خطرات در روستاها مورد نظر قرار گرفته است،
رویکرد تابآوری اس ت .ای ن مفه وم ب رای اول ین ب ار توس ط
هالینگ در سال  1973در زمینة اکولوژی ارائه شد .وی ت اب-
آوری را معیاری برای س نجش می زان توان ایی سیس تمه ا در
ج ذب تغیی رات در متغی ر وض عیت ،متغیره ای متح رک و
مشخصهها و حف پای داری سیس تم دانس ته اس ت (دفل رو،
 ،2015صص .)2-5 .لویس لبل 5نیز تابآوری را میزان نی روی
موجود در ترکیب خاصی از سیستم و ساختار و عملکرد آن در
مواجهه ب ا اخ تاالت تعری ف ک رده اس ت (لب ل ،2001 ،ص.
 .)101در واقع رویکرد تابآوری حاصل تجارب ناشی از تحول
و تکامل مدیریت مخاطرات در دهة حاضر بوده اس ت .رویک رد
تابآوری به دنب ال ش ناخت نح وة تلثیرگ ذاری ظرفی ته ای
اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی ،ساختاری ،سیاسی ،کالبدی و غیره
در برابر ان واع خط رات طبیع ی و انس انی پ یش روی جوام ع
انس انی اس ت (روت ر ،2015 ،6ص .)434 .از دی دگاه بکم ن7
( ،)2006دسترسی خانوار و س اکنان محل ی ب ه من ابع ،ب رای

مخاطرات ،معیارهای اجتماعی برای بقای و نوس ازی ،حمای ت
سازمانها و شرایط نهادی که در توزیع منابع تلثیرگذار اس ت؛
به عبارتی ،از نظر وی تفاوت جوام ع مختل ف در ت ابآوری در
برابر حوادث مختلف به دلیل اختاف سطح برخورداری جوامع
از نظر متغیرهایی؛ مانند طبقة اجتم اعی ،وض عیت اقتص ادی،
ویژگ یه ای اجتم اعی و فرهنگ ی ،ش بکههای اجتم اعی،
دسترسی و برخ ورداری از من ابع ،ق درت اقل یم ،س اختارهای
سیاسی ،تنوع درآمدی ،مح دودیتهای زیرس اختی ،ف نآوری
ضعیف ،عدم دسترسی به ب ازار ،می زان س رمایه و غی ره اس ت
(ت راورا  ،2007 ،8ص3 .؛ واس ک وایز و وس ت ،2003 ،9ص.
36؛ داونین گ و ب ارکر ،1998 ،10ص ص .)12-11 .از نظ ر
دانشمندان آسیبپذیری باال و در نتیجة آن ک اهش ت ابآوری
ناشی از غلبة جنبههای منفی ش اخصهای ف وق اس ت (ت ونز،
پلومرا ،آرگنتب ،2014 ،ص .)365 .یکی از فاکتورهای کلی دی
در ابعاد مختلف تابآوری ،رش د اقت صادی ،پای داری و توزی ع
بهین ة درآم دها در ب ین جمعی ت ،اص اح روشه ای کش ت،
حفاظت از منابع طبیعی و غی ره اس ت (گ ارگ 11و همک اران،
 ،2015ص)126 .؛ زیرا وابستگی به دامن ة مح دودی از من ابع
طبیعی میتواند واریانس درآمدی را افزایش ده د و در نتیج ه
از پایداری و ثبات اقتصادی و اجتم اعی روس تاها بکاه د .ای ن
مسلله به دالیل مختلفی وقوع میپیوندد .وابس تگی ب ه من ابع
برای فعالیتهای تجاری به دلیل رون ق ی ا ورشکس تگی ب ازار
ناش ی از تولی دات حاص ل از ک اربرد من ابع ،نوآوریه ای
تکنولوژیکی تهدیدآمیز ب رای پای داری فعالیته ای اقتص ادی،
بهویژه در دورة جه انیشدن پرمخاطره است (کولین ،12ل دبتر،
ریچاردز ،س اباتینو ،2008 ،ص ص )263-264 .بررس ی اس ناد
نشان میدهد که تابآوری روستایی به عن وان ی ک موض وع و
رویکرد نسبتاً جدی د در زمین ة ک اهش می زان آس یبپ ذیری
روستاها در برابر هر نوع خطری محس وب م یش ود .بن ابراین،
بررسی ادبیات موجود در زمینة تابآوری روستایی نشان م ی-
دهد هنوز بس یاری از ابع اد مرب و ب ه ادبی ات و جنب هه ای
کاربردی این مسلله بررسی نشده و نیازمن د بررس ی و تحقی ق
است؛ به عنوان مثال در زمینة حکمروایی مطل وب روس تایی و
ت ابآوری روس تایی ،دان ش ب ومی روس تاییان و ت ابآوری
روس تایی ،جایگ اه ت ابآوری روس تایی در برنام هریزی مل ی،
منطق های و آم ایش س رزمین ،ت ابآوری روس تایی و رواب ط
71
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بینالملل ،نقش نهاده ای محل ی و  NGOه ا 13در ت ابآوری
روستایی و غیره نیازمن د مطالع ات و نظری هپردازی اس ت .ب ا
اینح ال م یت وان گف ت ک ه ت ابآوری روس تایی رویک ردی
اجتماعمحور برای ارتقای آمادگی اجتماعات روستایی در براب ر

شمارۀ  /4پیاپی 20

ناپایداریهای ناشی از مخاطرات ،با هدف زیستپ ذیرتر ک ردن
سکونتگاههای روستایی است (تونز ،14پلومرا ،آرگنتب،2014 ،
ص.)364 .

شکل  -1موقعیت جغرافیایی دریاچة ارومیه و روستاهای مورد مطالعه
ملخذ :نگارندگان1395 ،

 .2روششناسی پژوهش
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
دریاچة ارومیه در شمال غربی ایران و در منطقة آذربایجان
واقع شده است .طبق تقسیمات کشوری ایران این دریاچه ،بین
دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی قرار گرفته اس ت
(شکل  .)1مساحت این دریاچه در اندازهگیری س ال  2015در
حدود  6هزار کیلومتر مربع برآورد شده است .مقایس ة تص اویر

ماهوارهای نشان میده د ک ه از ح دود س ال  2000م یادی
حجم آب دریاچة ارومیه هر ساله کاهش یافت ه و ه ر س اله از
مس احت آن کاس ته ش ده اس ت .هماکن ون براس اس تص اویر
ماهوارهای بیش از  89درص د مس احت خ ود را از دس ت داده
است .ویژگیهای طبیعی و انس انی عم ومی روس تاهای م ورد
مطالعه در این پژوهش ،مطابق جدول ( )1است.

جدول  -1ویژگیهای انسانی و طبیعی روستاهای مورد مطالعه
ملخذ :سرشماری عمومی نفوس و مسکن1390،
موقعیت طبیعی روستاها (درصد)
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مشخصات انسانی روستاها (درصد)

دشتی

پای
کوهی

کوهستانی

بعد خانوار

اشتغال

باسوادی

مردان

زنان

میانگین سنی

تغییرات بین دو
سرشماری

53/5

31/3

15/2

4/7

97/54

69/38

51/43

48/57

34/86

-1/253
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 .2 .2روش تحقیق
پژوهش حاض ر ،ب ه وض عیت ت ابآوری س کونتگ اهه ای
روستایی پیرامون دریاچة ارومیه در براب ر مخ اطرات ناش ی از
خشکشدن آن میپردازد .بن ابراین ،تحقی ق از لح اظ ه دف،
توسعهای و از لحاظ ماهیت ،توصیفی و پیمایشی و نی ز از ن وع
همبستگی و تحلیلی است .جهت جمعآوری اطاعات از طری ق
پرس شنامه ،روس تاهای موج ود در پیرام ون ای ن دریاچ ه در
استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غرب ی ک ه در فاص لة
کمتر از  25کیلومتری ساحل دریاچه قرار دارند انتخ اب ش د.
تعداد کل روستاهای مورد مطالع ه  42روس تا ب ا  54785نف ر
جمعیت برآورد شد؛ البته با توجه به هدف این پژوهش ،حج م
نمونه از بین افرادی انتخاب شد که حداقل در  15س ال اخی ر
ساکن روستاهای مورد بررسی بوده و همچنین ،باالی  15سال

سن داشته باشند ،جامعة مورد مطالعه ب ه  13696نف ر تقلی ل
یافته و با استفاده از فرم ول ک وکران و ب ه روش نمون هگی ری
تصادفی ساده  370نفر به عن وان حج م نمون ه انتخ اب ش د.
همچنین ،به منظور رعایت اصل براب ری و همچن ین ب ا ه دف
بررسی شکاف ب ین ت ابآوری در روس تاهای نزدی ک دریاچ ة
ارومیه با روس تاهای دور از دریاچ ة ارومی ه 370 ،نف ر نی ز از
روستاهای واقع در فاصلة بیش از  25کیلومتری دریاچة ارومیه
انتخاب شده و به تناس ب جمعی ت ه ر روس تا و ب ا همک اری
فرمانداری ،بخشداری و دهیار هر روستا پرسشنامهه ا توزی ع
شده است (جدول  .)2انتخاب معیار  25کیلومتر برای بررس ی
تغییرات تابآوری روستاهای پیرامون دریاچة ارومی ه ب ه ای ن
دلیل بوده تا بتوان به طور دقیق و به دخالت متغیرهای مزاحم
به اثرات واقعی خشکسالی دریاچه در میزان تابآوری پی برد.

جدول  -2روستاهای مورد مطالعة پژوهش به همراه تعداد جمعیت و حجم نمونه
ملخذ :سرشماری عمومی نفوس و مسکن1390 ،
نام شهرستان

روستاهای انتخاب شده

تعداد جمعیت

حجم نمونه

آذرشهر

شیرامین ،قاضی جهان ،سیاب ،کلوانق ،خانمیر

3574

25

اسکو

دیزج ،گنبر ،کردآباد ،آق گنبد

5214

38

بناب

آخوند قشاق ،قره چپق ،خوشه مهر ،شورگل

6358

42

شبستر

سار ،زیناب ،الر ،میشو ،شانجان ،تازه کند

5426

40

عجبشیر

خضرلو ،رحمانلو ،شیشوان ،آقچه اوبه ،گل تپه

6547

48

سلماس

غلمانسرا ،قزلجه ،هشترک

1654

15

ارومیه

عبداهلل کندی ،زیرمانلو ،ساپورخان ،گزنق ،جانسلو ،سیاب

9874

60

نقده

یواالر ،گچه باش ،ایگدیر ،جارچلو ،حاجی الر

7564

52

میاندوآب

ممیند ،قره قشاق ،داش خانه ،کهنه ده

8574

50

روش گردآوری دادهها برای پاسخگویی به سؤاالت تحقیق،
به دو صورت اسنادی و پیمایشی بوده است .ابزار مورد استفاده
در روش پیمایشی پرسشنامه و مصاحبه بوده است .بر اس اس
متغیرهای استخراجشده از پژوهش اقدام به طراحی پرسشنامه
شده است .سطح اول پرسشنامه مربو به اطاع ات توص یفی
روستاها و سطح دوم پرس شنام ه نی ز مرب و ب ه متغیره ای
پژوهش بوده است .مضاف بر این پرس شنام ه در قال ب طی ف
لیکرت و به صورت پنج گزینهای (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد
و خیلی زیاد) بوده است .روای ی ص وری 15پرس شنامه توس ط
پانل متخصصان16تلیید شد .مطالعة راهنما 17در منطقة مش ابه

جامعة آم اری ب ا تع داد  40پرس شنامه ص ورت گرف ت و ب ا
استفاده از فرمول ویژة کرونباخ آلفا ،پایایی 18ب ه ترتی ب ب رای
بعد اقتصادی ،0/873 ،بع د اجتم اعی -فرهنگ ی  ،0/864بع د
زیس تمحیطی  ،0/796بع د زیرس اختی  0/872و بع د
ساختاری -کالبدی برابر با  0/869به دست آمد.

 .3 .2متغیرهای تحقیق
متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش ش امل  67م ورد
بوده اس ت ک ه در پ نج بع د ت ابآوری اقتص ادی ،ت ابآوری
اجتماعی و تابآوری زیس تمحیطی ،ت ابآوری زیرس اختی و
تابآوری ساختاری -کالبدی انتخاب شدهاند (جدول .)3
73

74
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جدول  -3متغیرهای پژوهش
ملخذ :نگارندگان1395 ،

تابآوری روستایی

ابعاد

مؤلفه

اقتصادی

اشتغال مردان ،اشتغال زنان ،میزان درآمد ،میزان سرمایهگذاری ،پسانداز ،احساس امنیت شغلی ،تنوع منابع درآمدی ،فعالیت
تعاونیهای تولیدی ،فعالیت فروشگاههای توزیعی ،فعالیت بخش خصوصی ،کارآفرینی ،تسهیات بانکی ،رضایت از بازدهی سرمایه-
گذاری.

اجتماعی  -فرهنگی

نرخ باسوادی مردان ،نرخ باسوادی زنان ،رشد جمعیت ،مهاجرت به شهر ،انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،تعلق مکانی،
ناهنجاریهای اجتماعی ،امید به آینده ،خوداتکایی ،احساس مسؤولیت اجتماعی ،درک خطرات خشکسالی دریاچه ،درک
ضرورت احیای دریاچه ،عدالت اجتماعی ،احساس امنیت.

زیستمحیطی

تنوع زیستی ،بهداشت محیط ،کیفیت مراتع ،کشاورزی ارگانیک ،اصاح الگوی کشت ،تنوع کشت محصوالت کشاورزی،
محصوالت کشاورزی مقاوم به شوری ،آب شرب بهداشتی ،سیستم دفع اصولی زباله ،بهداشت معابر عمومی ،تعداد جاذبههای
طبیعی گردشگری ،میزان استفاده از سوختهای فسیلی ،استخراج منابع آب زیرزمینی ،شیوههای نوین آبیاری کشاورزی،
خصوصیات توپوگرافیکی ،میزان بارندگی ،فضای سبز روستایی.

زیرساختی

شریانهای حیاتی (آب ،برق ،گاز ،مخابرات و غیره ،نهادهای دولتی خدمترسان NGO ،ها ،آموزش و مهارت ،سیستم پشتیبان
روستایی ،انعطافپذیری سیستم پشتیبان ،خدمات تلمین اجتماعی ،مراکز اسکان موقت ،مراکز بهداشتی و درمانی.

ساختاری -کالبدی

مقاومسازی مسکن ،نوسازی مسکن ،کیفیت مصالح مورد استفاده در ساختوساز ،رعایت ضوابط فنی ساختوساز ،ابعاد مسکن،
زیبایی بصری ساختمان ،حفاظت از بافت باارزش و تاریخی ،فرم مسکن روستایی ،کیفیت معابر ،مقاومت پناهگاهها ،تعداد نفر به
اتاق ،مکانیابی کاربریها.

اطاعات بهدستآمده در بخش تحلیل آماری ،با استفاده از
شیوههای آمار استنباطی؛ مانند آزمون اس پیرمن و رگرس یون
چندمتغیره تجزیهوتحلیل شد .بررسی و تحلیل فضایی روستاها
نیز با استفاده از نرمافزار  GISانجام یافته است.
با توجه به هدف این پژوهش که شناسایی میزان تابآوری
روستاهای پیرامون دریاچة ارومیه بوده است ،به منظور تلفی ق
شاخصها از روش میانگین مجموع فواصل از حد بهینة ت اب-
آوری استفاده ش د .ای ن روش را س یدعینال دین از دانش گاه
پاکستان ارائه کرده است .در این روش شاخص به درصد بی ان
میشود تا به فرآین د نرم الس ازی ش اخصه ا نی ازی نباش د
(دادش پ ور و ع ادلی ،1394 ،ص .)76 .تعی ین وض عیت
ت ابآوری روس تاهای پیرام ونی دریاچ ة ارومی ه در براب ر
خشکسالی در ابعاد گوناگون مستلزم تعریف حد بهین ه ب رای
هر شاخص است .این سطح بهینه پس از مرور مطالعات مشابه
در آمریکا (بهخصوص تابآوری کالیفرنی ا) و ژاپ ن ب ه دس ت
آمد .بر اساس روش میانگین مجموع فواصل از حد بهینه ،برای
به دست آوردن فاصله تا حد بهینه باید وضعیت موجود در ه ر
شاخص را بر حد بهینة مشخصشده برای آن ش اخص تقس یم
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کرد .بدین ترتیب ،فاصلة تابآوری هر شاخص با حد بهینه ب ه
دست میآید.
سطح مطلوب بهدست آمده از تجارب ژاپن و کالیفرنیا برای
ه ر ش اخص ب ه درص د /می زان واقع ی ه ر ش اخص ب ه
درصدRFI=19
برای دادههایی که با تابآوری رابطهی عکس دارند ،20ای ن
رابطه معکوس خواهد شد و این ع دد عب ارت خواه د ب ود از
میزان واقعی هر شاخص به درصد /سطح مطلوب=. RFI
با جمع فواصل به دست آمده ب رای ه ر ش اخص از مق دار
بهینه در هر بعد تابآوری ،میت وان می زان فاص لة ت ابآوری
روستاهای پیرامون دریاچة ارومیه در برابر خشکسالی از ح د
ابآوری در آن ب ع د مش خص (اقتص ادی،
بهین ة ت
اجتماعی ،فضایی و نهادی) را محاس به ک رد .ب ر ای ن اس اس،
میزان تابآوری در ابعاد گوناگون عبارت است از:
21

=CIR

تعداد شاخصها=N
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در نهایت ،برای محاسبة میزان ت ابآوری نه ایی منطق ه،
میتوان میانگین ع دد محاس به ش ده ب رای ابع اد مختل ف را
حساب کرد:
ابعاد تابآوری=5
=AIR

در نهایت این که در این پژوهش به منظور ب رآورد می زان
خشکسالی دریاچة ارومیه از روش معروف به شاخص استاندار
بارش ( )SPIاستفاده شده است .این شاخص بهعن وان یک ی از
جدیدترین و کاملترین روشهای تعیین خشکسالی است که

در سال  1999ارائه شده اس ت .از جمل ه مزای ای دیگ ر ای ن
شاخص آن است که میتوان خشکس الیه ای و ترس الیه ای
منطقه را شناسایی کرد .در ای ن تحقی ق ب ه منظ ور محاس بة
شاخص خشکسالی منطقة مورد مطالعه اقدام ب ه جم عآوری
دادههای بارش سالهای  2000تا  2015شده است و سپس با
استفاده از شاخص استاندار ب ارش بررس ی ش ده اس ت .نح وة
امتیازهای نهایی و معادل خشکسالی آن به صورت جدول ()4
خواهد بود.

جدول  -4مقیاس طبقهبندی برای مقادیر SPIدر مناطق پیرامونی دریاچة ارومیه
ملخذ :نگارندگان1395 ،
مقادیر SPI

طبقه

<2

شدیداً مرطوب

 1/99تا 1/5

خیلی مرطوب

 1/49تا 1

مرطوب متوسط

 0/99تا 0/5

مرطوب مایم

 0/49تا -0/49

تقریباً نرمال

 -0/5تا -0/99

خشک مایم

تا -1/49

خشک متوسط

 -1/5تا -1/99

خیلی خشک

>-2

شدیداً خشک

 .3مبانی نظری تحقیق
تاکنون تعاریف متعدد برای پدیدة خشکسالی ارائ ه ش ده
است .در کل ،خشکسالی حاصل کمب ود ب ارش در ط ی ی ک
دورة ممتد زمانی معموالً یک فصل یا بیشتر بوده و این کمبود
منجر به نقصان آب برای برخی فعالیته ا ،گ روهه ا و ی ا ی ک
بخش زیستمحیطی میشود (لی-ژین ،2010 ،22ص .)23 .در
حالت کلی دو نوع تعری ف کل ی خشکس الی وج ود دارد .اول
خشکسالی مفهومی که در قالب اصطاحاتی کلی بی ان م ی-
شود و به افراد کمک میکن د ت ا مفه وم خشکس الی را درک
کنند؛ به عنوان مثال «خشکسالی عب ارت اس ت از ی ک دورة
ممتد کمبود بارش که منجر به صدمهزدن به محصوالت زراعی
و کاهش عملکرد میشود» .دوم خشکسالی عملی که به اف راد
کمک میکند تا شروع ،خاتمه و درج ة ش دت خشکس الی را
تشخیص دهند .برای تعیین شروع خشکسالی تعاریف عمل ی،

میزان انحراف از میانگین بارش یا سایر متغیره ای اقلیم ی در
طول یک دورة زمانی را مشخص میکند .ای ن ام ر معم والً ب ا
مقایسة وضعیت فعلی نس بت ب ه متوس طهای گذش ته انج ام
میش ود (تس اکریس و ونجل یس ،2004 ،23ص824 .؛
اندرادیس ،24کارک ،وود ،هملت ،لتنمایر ،2005 ،ص.)987 .
در راستای کاهش خطرات خشکسالی بر جوام ع انس انی
راهکاری مختلفی ارائه شده است .گذشته از اص اح روشه ای
استفاده از منابع آبی در راس تای ک اهش اث رات خشکس الی،
اصاح روشهای مدیریت و نحوة زندگی روس تایی در راس تای
ارتقای تابآوری نیز به عنوان یکی از راهکارهای جدید و موفق
در کاهش اثرات زیانبار خشکسالی اس ت (م اراکی،2000 ،25
ص .)65 .زی را ب ه اعتق اد ص احبنظ ران زیس تن در بس تر
مخ اطرهآمیز طبیع ی ،لزوم اً ب ه معن ای خس ارتبار ب ودن و
آسیبپذیری نیست؛ بلکه فقدان تابآوری و می زان ش ناخت و
ادراک جمعیت مستقر از درجه ،نوع و نحوة مخاطرهآمیز ب ودن
75
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سبب ایجاد خسارت است (ژوو جینگ ای ،ژی ن هان گ و ه وی
کونگ ،2009 ،26ص .)19 .به همین دلی ل در س طح جه انی،
تغییرات چشمگیری در نگرش به مخاطرات دیده میش ود؛ ب ه
ط وری ک ه رویک رد غال ب از تمرک ز ض عیف ب ر ک اهش
آسیبپذیری به افزایش تابآوری در مقابل سوانح تغیی ر پی دا
کرده اس ت .براس اس ای ن نگ رش ،برنام ههای ک اهش اث رات
مخاطرات باید به دنبال ایجاد و تقویت ویژگیهای تابآوری در
جوامع باشند و در زنجیرة مدیریت سوانح به مفه وم ت ابآوری
اجتماع ات محل ی توج ه کنن د (ک اتر ،2008 ،27ص.)599 .
تابآوری یکی از مهمترین عوامل تحقق پایداری سکونتگاهه ا
اس ت .مفه وم ت ابآوری در سیس تمهای اجتم اعی و
زیس تمحیطی از ده ة  1980مط رح ش د .ای ن مفه وم را
نخستین بار هولینگ 28در مطالعات اکولوژیکی به عنوان راه ی
برای درک پویایی غیرخطی در سیستمهای بومشناسی مط رح
کرد (ادگر ،2000 ،29ص .)988 .س پس تم رمن )1981( 30در
پدیدههای بلندمدت مانند تغییرات اقلیم ی ،ادگ ر ( )2000در
نظامهای اجتماعی ،کارپنتر )2001( 31در نظامه ای انس انی و
محیطی ،برکس )2003( 32در نظامهای اجتماعی–ا کولوژیک،
برونئو )2003( 33در مدیریت بحران کوتاهمدت به کار گرفتند.
در واقع ،مفه وم ت ابآوری عب ارت اس ت از توان ایی ی ک
سیستم اجتماعی یا اکولوژیک نسبت به جذب و مواجهه با ب ی
نظمی یا اخ تال؛ ب ه ط وری ک ه بتوان د س اختارها عملک رد
اساسی ،ظرفی ت ب از س ازماندهی و ظرفی ت س ازگاری را در
مقابل تغییرات و تنشها حف کن د (گاندرس ون ،34هولین گ،
پریتچ ارد ،پترس ن ،2002 ،ص ص .)5-6 .ب ر مبن ای تعری ف
فول ک )2002( 35ت ابآوری ب ه ظرفی ت ج ذب اخ تال و
س ازماندهی گفت ه میش ود .وقت ی تغیی ری اتف اق میافت د،
تابآوری شرایط مورد نیاز برای ش روع دوب اره و س ازماندهی
مجدد را ف راهم م یآورد (فرین د و م ون  ،2013 ،36ص.)98 .
بونانوس )2004( 37تابآوری را توان ایی ف رد در حف رف اه و
سامت روانی و فیزیکی بهرغم قرار گرفتن او در مع رض ناب ه-
سامان میداند .به باور پیم )1984( 38تابآوری ،بازگشت ی ک
سیستم به حالت اولیه ،پ س از نابهس امانی اس ت .طب ق نظ ر
مایونگا )2007( 39تابآوری عبارت است از توانایی بازیابی پس
از شرایط یا روی دادهای غیرمنتظ ره .بس یاری از تف اوته ای
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موجود در تع اریف ت ابآوری ناش ی از روشه ای گون اگون و
تفاوتهای بنیادی موجود در رویکردها و دیدگاههای مطرح در
این حوزه است .یک سیستم یا جامعة تابآور نه تنها به ج ذب
اختال مجهز است؛ بلکه پتانسیل بهرهمندی مفید از تغییر ،به
شکلی که به خلق فرصتی برای توسعه ،ن وآوی و ب هروز ش دن
منجر شود را نیز داراست (روک اس تروم ،2003 ،42ص.)869 .
بر این اس اس ،م دیریت در جه ت خل ق ت ابآوری ،احتم ال
پایداری اکوسیستم را باال میبرد و از این طریق به انس ان ک ه
تحت تلثیر اختال قرارگرفته ،سود میرسد ،درحالیک ه آین ده
غیرقابل پیشبینی اس ت و احتم ال ش گفتزده ش دن بس یار
باالست.
تفکر مدیریت روس تاها براس اس رویک رد ت ابآوری ،روش
ساختاربندی را برای توج ه ب ه پیچی دگیها ،ع دم قطعی ت و
وابستگیهای درونی سیس تمها و فرآین دها ف راهم م یآورد و
زمینه را برای روش جدید برنام هریزی و اس تفادة کارآم دتر از
ارزیابی و تفکر پایداری ف راهم م یآورد (فول ک ،2002 ،44ص.
 .)439در رابطه با تابآوری سکونتگاههای روس تایی در براب ر
خشکسالی ،تویگ و گ ادز چالک بر آن هستند که روستاهای
ت ابآور باید تنوعی از اجزای عملکردی مشابه داشته باشد ک ه
وقتی یکی از اجزای آن با شکس ت مواج ه ش د ،ک ل سیس تم
روستایی با شکست مواجه نشود (فراوان ی)؛ از س وی دی گ ر،
ت ع دادی از اج زای عملکردی مختلف و مت ن وع ب ه منظ ور
محافظت از سیستم در برابر تهدیدات متنوع وج ود دارد .ای ن
سیستم تابآور دارای قابلیت کنت رل مس تقل ،ب دون نی از ب ه
خارج از سیستم ،است (استقال داخلی) و در برابر حمله و ی ا
دیگر نیروهای واردش ده از خ ارج ب ه سیستم ب ا ق درت
ب ه م ق اوم ت م یپ ردازد (اس تحکام) .اج زای سیس تم ب ه
گونهای به هم پیوند خوردهاند و یک دیگر را حمای ت میکنن د
(همبسته) و انعطافپذیری الزم برای یادگیری در برابر تغییر را
دارن د (سازگاری) .همچنین ،این سیس تم پای دار ،ب ه ص ورت
کارآمد فرصته ای متع دد و مش وقه ایی را ب رای مش ارکت
روستاییان در سطحی وسیع ارائه میدهد .در نهایت ،مهمترین
رویکردها و نظریههای موجود در زمینة تابآوری سکونتگ اه-
های روستایی در براب ر مخ اطرات در ج دول ( )5آورده ش ده
است.

بررسی اثرات خشکسالی دریاچة ارومیه بر تغییرات تاب¬آوری ...

سال ششم

جدول  -5نظریههای پیرامون تابآوری سکونتگاههای روستایی
ملخذ :یافتههای پژوهش1395 ،
نوع نظریه

توصیفی

رویکرد نظری

توضیح

ملخذ

اکولوژیکی

ایستادگی سیستم و توانایی آن به منظور جذب تغییر و اختال درعینحال حف تناسبات بین
جمعیتها و حاالت مختلف

(گادس چالک ،2003 ،45ص)139 .

اکولوژیکی بسط یافته

بزرگی اختالی که قبل از تغییرات به وسیلة تغییر در متغیرها و فرآیندهایی که رفتار را کنترل می-
کنند ،جذب میشود.

(برانیو ،2003 ،ص)735 .

سیستماتیک ابتکاری

ظرفیت سیستم برای تحمل شوکها تا زمانی که اساساً در همان کارکرد ،ساختار بازخورد و در
نتیجه حف هویت شود

(تیویگ ،2007 ،47ص)327 .

عملیاتی

تابآوری از چه به چه چیزی است؟ و توانایی سیستم برای حف هویت خود در برابر تغییرات
داخلی و شوکهای عملیاتی خارجی و اختاالت

(گادس چالک ،2003 ،ص)140 .

جامعهشناسی

توانایی گروهها و جوامع برای مقابله با تنشهای خارجی و اختال به مثابه یکی از نتایج تغییرات
اجتماعی ،جامعهشناسی سیاسی و زیستمحیطی

(تیویگ ،2007 ،ص)327 .

جامعهشناسی
اقتصادی

احتمال انتقال بین حالتهای مختلف تابع مصرف و فعالیتهای تولیدی تصمیمگیرندگان و توانایی
سیستم در مقاومت در برابر شوکهای زیستمحیطی و شوکهای بازار بدون از دست رفتن ظرفیت
آن برای تخصیص کارآمد منابع

(برانیو ،2003 ،ص)736 .

خدمات زیستبوم

ظرفیت زمینهای یک زیستبوم برای حف خدمات زیستبوم مورد نظر در مواجهه با محیطی
نوسانی برای استفادهی انسان

(ساپریستاین ،2006 ،48ص)65 .

هنجاری -توصیفی

سیستم اکورژیکی -
اجتماعی

اجتماعی-
اکولوژیک

ظرفیت سیستمهای زیستمحیطی و اجتماعی برای جذب اختاالت مکرر ( )...تا
ساختارهای ضروری ،فرآیندها و نظرها حف شود.

(گادس چالک ،2003 ،ص-141 .
)142

تابآوری

چشمانداز و یا رویکرد به تجزیهوتحلیل سیستمهای زیستمحیطی و اجتماعی بر
مبنای اکولوژیکی رویکرد تابآوری

(ساپریستاین ،2006 ،ص)65 .

هنجاری

استعاری

انعطافپذیری بلندمدت

(تیویگ ،2007 ،ص)327 .

سیستم پایدار

حف سرمایة طبیعی و اجتماعی بلندمدت

(برانیو ،2003 ،ص)735 .

با استفاده از روش  SPIمحاسبه شد نتایج ب ه دس ت آم ده از
این مدل مطابق جدول شمارة ( )6است.

 .4یافتههای تحقیق
 .1 .4برآورد شاخص خشکسالی
در اولین مرحله از فرآیند انجام پ ژوهش ،دادهه ای ب ارش
مربو به  15سال در  9شهرستان بررسی و جمعآوری ش د و

جدول  -6درصد فراوانی یا حساسیت به خشکسالی بر اساس شاخص در ایستگاههای هواشناسی پیرامون دریاچة ارومیه
ملخذ :نگارندگان1395 ،
خیلی
مرطوب

شدید ًا
مرطوب

مقدار
SPI

مرطوب
مایم

مرطوب
متوسط

ایستگاه

شدید ًا
خشک

خیلی
خشک

خشک
متوسط

خشک
مایم

تقریباً
نرمال

0

-0/94

0

-0/97

6/6

0/65

5/1

0/67

آذرشهر

0

3/5

14/15

39/3

24/6

11/1

اسکو

0

3/5

16/3

36/2

25/1

12/3

-0/87

1/01

0

بناب

0

2/8

13/2

37/5

24/4

13/3

7/3

0

0/51

شبستر

0

1/7

11/7

36/9

24/1

15/8

8/6

1/09

0

-0/84

عجبشیر

0

2/9

14/1

36/5

23/6

14/3

7/4

1/02
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ادامه جدول 6
ایستگاه

شدید ًا
خشک

خیلی
خشک

خشک
متوسط

خشک
مایم

تقریباً
نرمال

مرطوب
مایم

مرطوب
متوسط

خیلی
مرطوب

شدید ًا
مرطوب

مقدار
SPI

سلماس

0

3/3

13/3

36/4

24

15/4

6/2

0/98

0

-0/85

ارومیه

0

2/7

12/5

35/5

23/9

15/6

8/1

1/02

0

0/52

نقده

0

1/9

11/1

40/1

25/3

14/3

6/6

1/01

0

0/52

میاندوآب

0

2/3

10/6

37/7

23/3

17/5

5/1

1/03

0

-0/63

بر اساس نت ایج ج دول ف وق ب ه ترتی ب شهرس تانه ای
شبس تر ،ارومی ه و نق ده در وض عیت مرط وب مای م و بقی ه
شهرستانها در وضعیت خشکی مایم ق رار دارن د .همچن ین،
جدول فوق نشان داد که میزان خشکسالی در شهرستانه ای
واق ع در قس مته ای ش مالی دریاچ ة ارومی ه نس بت ب ه
شهرستانهای جنوبی دچار خشکس الی کمت ری هس تند .در

نهایت این که وضعیت نهایی ن ه شهرس تان م ورد مطالع ه ب ا
مقدار  -0/394در وض عیت تقریب اً نرم ال ق رار گرفت ه اس ت.
همچن ین ،ش کل ( )2فاص لة ایس تگاه هواشناس ی از س احل
دریاچة ارومیه متوسط بارندگی در طول  15سال را نشان می-
دهد .براساس نمودار زیر با اف زایش فاص لة ایس تگاه از س احل
دریاچةارومیه میزان بارش سالیانه نیز افزایش یافته است.

شکل  -2نمودار فاصلة ایستگاه هواشناسی از خط ساحل دریاچة ارومیه و میزان بارندگی سالیانه
ملخذ :یافتههای پژوهش1395 ،

 .2 .4وضعیت مؤلفههای تابآوری روستتاهای پیرامتون
دریاچة ارومیه در برابر خشکسالی
در شکل ( )3و جدول ( ،)7وضعیت شاخصهای ت ابآوری
محاسبه ش ده اس ت .به منظور قابل قیاس ک ردن شاخصه ا،
کلیة اع داد نرمال و به درصد بیان شدهاند .همچنین ،با تعریف
حد بهینة شاخصها ،فاصلة هر شاخص از حد بهین ه از طری ق
فرمولهای بیان شده در قسمت روش تحقی ق محاس به ش ده
است .با توجه به آنچه بیان شد ،مقدار مجموع بهینة ت اب-
78

آوری در هر بخش برابر یک خواهد ب ود .بر ای ن اس اس ،بین
ابعاد پنجگانة مربو به ت ابآوری در ش اخ ص ت ابآوری
اقتصادی با  20درصد فاصله از مقدار بهینة متناظر خود ،تاب-
آوری زیستمحیطی  46درصد فاصله از حد بهین ه ،ت ابآوری
اجتماعی با  8درصد فاصله از مقدار بهینة متناظر خود ،بهترین
وضعیت را در مقایسه با دیگر ابعاد دارد .این مقدار برای ت اب-
آوری س اختاری -کالب دی  11درص د و ب رای ت ابآوری
زیرساختی  12درصد از مقدار بهینه است .اختاف بهینة ابعاد

بررسی اثرات خشکسالی دریاچة ارومیه بر تغییرات تاب¬آوری ...

سال ششم

دور از دریاچه نشان میدهد که بعد زیستمحیط ی ت ابآوری
که خود تحت تلثیر مستقیم خشکسالی دریاچه بوده است ،در
مقایسه با سایر ابع اد بیش ترین تغیی رات را داش ته اس ت .ب ه
عبارتی ،میزان کاهش تابآوری زیس تمحیطی ب ا ک اهش 22
درصدی از حد بهینة خود بیشتر از دیگر ابعاد تابآوری اس ت
(شکل .)3

پنجگانه برای روستای با فاصلة بیشتر از ساحل دریاچة ارومی ه
نیز بدین صورت محاسبه شده است که ح د فاص لة ت ابآوری
اقتصادی برابر  12درص د ،ت ابآوری زیس تمحیطی براب ر 24
درصد ،ت ابآوری اجتم اعی ب ا  7درص د ،ت ابآوری س اختار-
کالبدی با  36درصد و تابآوری زیرساختی با  37درصد با حد
بهینة خود اختاف دارند .بررسی اختاف بهینة ابعاد پ نجگان ة
تابآوری در بین دو گروه از روس تاهای نزدی ک ب ه دریاچ ه و

شکل  -3نمودار وضعیت ابعاد پایداری روستاهای پیرامون دریاچة ارومیه در برابر خشکسالی
ملخذ :یافتههای پژوهش1395 ،

و بیانگر این است که می انگین نه ایی ت ابآوری در مجم وع
ابع اد پنجگان ة روس تاهای نزدی ک دریاچ ه براب ر ب ا  0/45و
روستاهای دور از دریاچه برابر با  0/52است (جدول .)7

در نهایت ،وضعیت ت ابآوری روس تاهای م ورد مطالع ه از
نظر ابعاد پنجگانة تابآوری که با اس تفاده از م دل ارائ هش ده
توسط عینالدین محاسبه شده است ،در جدول زیر آورده شده

جدول  -7وضعیت تابآوری (فاصله از حد بهینة) روستاهای پیرامون دریاچة ارومیه در برابر خشکسالی
ملخذ :یافتههای پژوهش1395 ،
نزدیک دریاچه ارومیه
متغیرها
ابعاد تابآوری

اقتصادی

اجتماعی -فرهنگی

زیستمحیطی

زیرساختی

ساختاری -کالبدی

میزان نهایی عدد

54235

86524

63870

58547

65701

درصد

15/63

27/85

19/31

16/33

20/88

حد بهینه (درصد)

15

58

21

17/3

23/5

CIR

0/38

0/95

0/42

0/37

0/46

AIR

0/41

79

80
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ادامه جدول 7
دور از دریاچه ارومیه
متغیرها
ابعاد تابآوری

اقتصادی

اجتماعی -فرهنگی

زیستمحیطی

زیرساختی

ساختاری -کالبدی

میزان نهایی عدد

61354

92314

66005

60355

69784

درصد

17/37

28/66

16/49

15/92

21/56

حد بهینه (درصد)

19

64/3

25/3

18/9

27/6

CIR

0/48

0/78

0/49

0/43

0/52

0/60

AIR

بیش از  25کیلومتر تا دریاچ ة ارومی ه ،متغیره ای اقتص ادی،
اجتماعی و زیرس اختی دارای بیش تر می انگین و در رابط ه ب ا
روستاهای نزدیک ب ه س احل دریاچ ة ارومی ه نی ز متغیره ای
اقتصادی ،زیست محیطی و زیرساختی دارای میانگین ب یش از
حد متوسط هستند .در نهایت ،میانگین کلی پاسخهای مرب و
ب ه س اکنان روس تاهای دور از دریاچ ه بیش تر از روس تاهای
نزدیک است .یافتههای توصیفی به صورت تفض یلی در ج دول
شمارة ( )8ارائه شده است.

 .3 .4یافتههای توصیفی تحقیق مربوط به پرسشنامه
بر اساس نتایج بهدستآمده 61 ،درصد افراد مورد مطالع ه
را مردان و  39درصد را زنان تشکیل دادهاند .همچن ین49/5 ،
درصد افراد در بخش کشاورزی 8 ،درصد در بخ ش دام داری،
 15درصد محصل 13/75 ،درصد خانهدار و بقیه نی ز در س ایر
کارها فعالیت داشتند .نتایج حاص ل از یافت ههای توص یفی در
مورد متغیرهای پژوهش نی ز در ج دول ( )5نش ان داده ش ده
است .در رابطه با توزیع فراوانی پاسخه ا ،در س طح روس تاهای

جدول  -8درصد فراوانی و انحراف معیار فاصله از دریاچة ارومیه و میزان تابآوری
ملخذ :یافتههای پژوهش1395 ،
نزدیک دریاچة ارومیه

دور از دریاچة ارومیه

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

انحراف معیار

در این قسمت بهمنظور تعیین رابطة بین متغیرهای تاب-
آوری و خشکس الی دریاچ ة ارومی ه از ض ریب همبس تگی
اسپیرمن و برای تعیین سهم یک ی ا چن د متغی ر مس تقل در

80

میانگین

 .4 .4یافتههای استنباطی

خیلی کم

ساختاری-
کالبدی

12/25

15/2

32

23

17/55

0/96

3/97

18

20/3

33/5

19/7

8/5

1/09

3/09

کم

زیرساختی

10/75

14/25

34

20/4

20/6

0/98

4/03

19

22/50

27/25

16/2

15

1/08

3/20

متوسط

زیستمحیطی

11/5

13/5

37

19/1

18/9

1

3/92

20/8

19

29/8

17

13/4

1/3

3/19

زیاد

خیلی زیاد

انحراف معیار

اجتماعی-
فرهنگی

9

14

31/3

27/1

18/6

0/92

3/86

19/7

21

27/3

22

10

1/12

3/12

درصد پاسخگویان ()%

درصد پاسخگویان ()%

میانگین

اقتصادی

8/4

11/5

35/5

21/25

23/35

0/95

3/98

16/4

19/5

30/1

20/5

13/5

1/05

3/23

متغیرها

پیشبینی متغیر وابسته از روش رگرسیون چن دمتغیره (روش
گامبهگام) استفاده شده است که نتایج آن در زیر ارائه میشود.

 .1 .4 .4نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن
نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان میدهد ک ه رابط ة
بین متغیرهای میزان تابآوری اقتصادی ،تابآوری اجتم اعی-

بررسی اثرات خشکسالی دریاچة ارومیه بر تغییرات تاب¬آوری ...

سال ششم

فرهنگی ،ت ابآوری زیس تمحیط ی ،ت ابآوری زیرس اختی و
تابآوری ساختاری -کالبدی با متغیر فاصله از دریاچة ارومی ه
در سطح  1درصد خطا مثبت شده است .همچنین ،ب ه منظ ور
ب رآورد س طح همبس تگی ت ابآوری و خشکس الی از الگ وی

معروف به قرارداد داویس 49استفاده شده است .بر اس اس ای ن
الگو ضرایب همبستگی  %1تا  %9جزئ ی %10 ،ت ا  29ض عیف،
 30%تا  %49متوسط %50 ،تا  %69نسبتاً قوی و  %70و ب االتر
خیلی قوی توصیف میشوند (جدول .)9

جدول  -9ضریب همبستگی اسپیرمن جهت تعیین رابطة بین خشکسالی و تابآوری روستاهای پیرامون دریاچة ارومیه
ملخذ :یافتههای پژوهش1395 ،
متغیر مستقل

ابعاد تابآوری روستا

اجتماعی -فرهنگی
زیستمحیطی
زیرساختی
ساختار -کالبدی

خشکسالی دریاچه ارومیه

اقتصادی

متغیر
وابسته

مقدار ()r
(روستاهای نزدیک)

مقدار
()r

مقدار ()p
(روستاهای نزدیک)

مقدار ()p
(روستاهای دور)

سطح همبستگی
(روستاهای دور)

سطح همبستگی
(روستاهای دور)

0/541

0/201

0/000

0/005

نسبتاً قوی

ضعیف

0/424

0/311

0/000

0/004

متوسط

متوسط

0/874

0/352

0/000

0/004

خیلی قوی

متوسط

0/487

0/212

0/000

0/005

متوسط

ضعیف

0/501

0/203

0/000

0/005

نسبتاً قوی

ضعیف

بیشترین میزان همبستگی ت ابآوری روس تایی و اف زایش
فاصله از دریاچة ارومیه مربو به تابآوری زیس تمحیطی ب ا
مقدار  r= 0/874بوده است که بیشتر ناشی از اثرات مس تقیم
خشکسالی بر روی کیفیت زیستمحیطی است .به طوری ک ه
خشکسالی دریاچة ارومیه به صورت افزایش ریزگردها ،کاهش
کیفیت خاک ،کاهش سطح تولیدات کشاورزی ،ک اهش س طح
آبهای زیرسطحی ،افزایش میزان شوری آب و غیره بروز یافته
است .تابآوری اجتماعی -فرهنگی در رتبة آخ ر ق رار گرفت ه
است .مقایسة نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن ب رای دو گ روه
از روستاها به صورت مستقل ،حاکی از ای ن اس ت ک ه ش دت
همبستگی در روستاهای زیر  25کیلومتر و بیش از این فاص له
در زمینة اثرگ ذاری خشکس الی ب ر می زان ت ابآوری ک اما
مشهود است .نتایج حاصل از بررس ی دادهه ای پرس شنام ه و
همچنین مصاحبههای حضوری انجام یافته ب ا س اکنان ب ومی
این روستاها نشان میدهد که در ط ی ی ک ده ة اخی ر و ب ه
دنبال بحرانیشدن وضعیت دریاچه ،میزان مهاجرت روستاییان
به شهر ،درگیری و اختاف بین اهالی ،بررس ی من افع م الی و
اجتماعی ،فروپاشی تعاونیهای خودج وش روس تایی ،ک اهش
احساس امنیت در روستا و از بین رفتن امید به آینده ب هوی ژه
در بین جوانان افزایش یافته است .در رابطه با همبستگی ب ین
تابآوری اقتصادی و خشکسالی دریاچ ه نی ز یافت هها نش ان
میدهد که از نظر ساکنین روستاها ،در ط ی س اله ای اخی ر

میزان برداشت از اراضی کشاورزی ب ه ص ورت کم ی و کیف ی
کاهش یافته و عاوه بر این میزان تلفات دامها ،عدم توانایی در
بازپرداخت وامهای بانکی و میزان سرمایهگذاری نسبت به قبل
کاهش چشمگیری یافت ه اس ت .ش دت همبس تگی ت ابآوری
زیرساختی و ساختاری -کالبدی و خشکسالی دریاچة ارومی ه
نی ز بیش تر مت لثر از پدی دة مه اجرت و بهخص وص مه اجرت
جوانان و تحصیلکردگان از روستا به شهر بوده است که منج ر
به تخلیة روستا و حتی رهاسازی روستا شده است.

 .2 .4 .4نتایج رگرسیون چندمتغیره
جهت تعیین سهم متغی ر مس تقل (خشکس الی دریاچ ة
ارومیه) در پیشبینی متغیرهای وابسته (تابآوری روستایی) از
آزمون رگرسیون استفاده میشود .در واقع ب ا اس تفاده از ای ن
آزمون ،محقق میتواند رابطة خطی موجود بین مجموع های از
متغیرهای مستقل و وابسته را بررسی کند.
بر اساس بتای استاندارد بهدستآمده ،متغیرهای تابآوری
زیس تمحیطی ،ت ابآوری اجتم اعی -فرهنگ ی ،ت ابآوری
اقتصادی ،تابآوری زیرساختی و تابآوری ساختاری -کالب دی
به ترتیب بهعنوان متغیرهایی بودند که بیشترین تغییرات را از
خشکسالی دریاچة ارومیه پذیرفتند .بنابراین ،با توجه به این-
ک ه تم امی متغیره ای ف وق دارای ارتب ا معن یداری ب ا
خشکسالی دریاچة ارومیه هس تند .بن ابراین ،در م دل نه ایی
باقیماندهاند .نتایج نشان میدهد این متغیرهای پیشب ین87 ،
81

82

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

درصد ( )=0 /87از میزان واری انس را پیشبین ی میکنن د.
ضریب تعیین بیانگر این است که متغیره ای دیگ ری نی ز در
میزان تابآوری روستاییان تلثیرگذار بودهاند که به دلی ل ق رار
نگرفتن در موضوع این پژوهش در مطالعة حاضر بررسی نش ده

شمارۀ  /4پیاپی 20

است .نت ایج تحلی ل واری انس یکطرف ه نی ز معن یدار ب ودن
رگرسیون و رابطة خطی بین متغیرها را در گ ام نه ایی نش ان
میده د .ج دول ( )10و ( )11اطاع ات مرب و ب ه ای ن
تجزیهوتحلیل را نشان میدهند.

جدول  -10ضرایب رگرسیون چندمرحلهای برای تبیین رابطة فاصله از دریاچة ارومیه و میزان تابآوری
ملخذ :یافتههای پژوهش1395 ،
ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

مقدار F

مقدار ()P

0/418

174/88

0/000

148/52

0/000

196/34

0/000
0/000
0/000

گام

نام متغیر

ضریب رگرسیون

1

اقتصادی

0/541

0/478

2

اجتماعی -فرهنگی

0/421

0/398

0/341

3

زیستمحیطی

0/848

0/788

0/624

4

زیرساختی

0/463

0/389

0/368

120/41

5

ساختاری -کالبدی

0/510

0/475

0/422

194/45

نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها در مورد قدرت تبیین
متغیرهای مربو به نقش خشکسالی دریاچة ارومیه در میزان
تابآوری به صورت جدول ( )11محاسبه شده است.
طبق نتایج جدول ( ،)11تابع رگرسیون چند متغیره ت اب-
آوری روستایی بر حس ب می زان ش دت خشکس الی دریاچ ة
ارومیه به شرح زیر بوده است:
Y=0/489+0/411+0/677+0/420+0/450
 =Yت ابآوری اقتص ادی ،ت ابآوری اجتم اعی -فرهنگ ی،
ت ابآوری زیس تمحیطی ،ت ابآوری زیرس اختی ،ت ابآوری
ساختار -کالبدی
خشکسالی دریاچة ارومیه X1:

تفس یر نت ایج بهدس تآمده نش ان م یده د ک ه س هم
خشکسالی دریاچة ارومیه در تبیین میزان تابآوری روستایی
در ابعاد ت ابآوری اقتص ادی ،ت ابآوری اجتم اعی -فرهنگ ی،
ت ابآوری زیس تمحیطی ،ت ابآوری زیرس اختی ،ت ابآوری
س اختار-کالب دی ب ه ترتی ب براب ر ب ا
 0/0+420+450/0+677/0+411/489اس ت .ب ه عب ارتی ،ب ه
ازای هر واحد تغیی ر در س طح خشکس الی دریاچ ة ارومی ه،
میزان ت ابآوری اقتص ادی ح داقل  ،0/489می زان ت ابآوری
اجتماعی -فرهنگی ح داقل  ،0/411ت ابآوری زیس تمحیطی
حداقل  ،0/677تابآوری زیرس اختی ح داقل  0/420و ت اب-
آوری ساختار -کالب دی در روس تاهای م ورد مطالع ه ح داقل
 0/450واحد تغییر مییابد (جدول .)11

جدول  -11ضرایب متغیرهای واردشده در معادلة رگرسیون نهایی برای تبیین رابطة فاصله از دریاچة ارومیه و میزان تابآوری
ملخذ :یافتههای پژوهش1395 ،
متغیرهای پیشبین

متغیرهای ورودی

عدد ثابت (عرض از مبدأ)

تابآوری اقتصادی
تابآوری اجتماعی -فرهنگی
تابآوری زیستمحیطی
تابآوری زیرساختی
تابآوری ساختار -کالبدی

خشکسالی دریاچة ارومیه ()x1

ضرایب استانداردنشده
ضریب ورود خطای معیار
3/85
38/54
0/541
8/70
0/425
6/32
0/765
8/80
0/610
8/54
0/576
5/71

اطاعات مندرج در جدول ( )11نشان میده د ب ر اس اس
نتایج حاصل از ضریب بتا ،50س هم و نق ش متغی ر «ت ابآوری
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ضرایب استانداردشده
بتا ()β
0/489
0/411
0/677
0/420
0/450

 tمحاسبهشده

مقدار ()P

9/74
8/98
9/88
9/91
9/47
7/20

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

زیستمحیطی» در تبیین متغیر وابستة «تابآوری روس تایی»
بیش تر از س ایر متغیره ا اس ت و متغیره ای ت ابآوری
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زیستمحیطی ،ت ابآوری اقتص ادی ،ت ابآوری زیرس اختی و
درن هایت تابآوری ساختاری -کالبدی در اولویت بعدی ق رار
گرفتند.

 .5 .4تحلیتل فضتتایی تتتابآوری روستتتاهای پیرامتتون
دریاچه ارومیه

در نهایت ،برای بررسیهای فضایی و با هدف فهمیدن ای ن
موضوع که آیا در میزان تابآوری روستاهای پیرام ون دریاچ ة
ارومیه در جهات مختلف اختاف وجود دارد؟ اقدام به بررس ی
وضعیت تابآوری روستاهای پیرامون دریاچة ارومیه بر حس ب
جهات مختلف این دریاچه و بر مبنای ضریب اهمیت هر بعد از
ابعاد تابآوری شده اس ت ک ه نت ایج ب ه دس ت آم ده مط ابق
(جدول  )12بوده است.

جدول  -12اهمیت ( )CIRمتغیرهای تابآوری روستایی پیرامون دریاچة ارومیه
ملخذ :یافتههای پژوهش1395 ،
ابعاد
موقعیت

اقتصادی

اجتماعی -فرهنگی

محیطی

زیرساختی

ساختاری -کالبدی

شرقی

0/351

0/670

0/414

0/485

0/492

غربی

0/293

0/632

0/392

0/433

0/396

جنوبی

0/323

0/543

0/372

0/386

0/421

شمالی

0/430

0/645

0/486

0/411

0/482

نتایج حاصل از یافتههای جدول ( )12نشان م یده د ک ه
میزان ت ابآوری اقتص ادی روس تاهای واق ع در قس مته ای
جنوبی و شرقی دریاچة ارومی ه بیش تر از روس تاهای واق ع در
قسمتهای شمالی و غربی آن است .علت اصلی این امر س طح
توسعهیافتگی اقتصادی این دو استان واقع در دو طرف دریاچه
است .به طوری که اس تان آذربایج ان ش رقی واق ع در س مت
شرقی دریاچة ارومیه از ب ین  31اس تان کش ور رتب ة چه ارم
توسعة اقتصادی را به خود اختصاص داده ،درحالی ک ه اس تان
آذربایجان غربی در رتبة  17قرار دارد .به عبارتی ،در مواجه با
خط رات خشکس الی دریاچ ة ارومی ه ،روس تاهای اس تان
آذربایجان شرقی بیشتر از استان آذربایجان غربی از ت ابآوری
اقتصادی برخوردار هستند .در زمینة میزان تابآوری اجتماعی
نیز همانند تابآوری اقتص ادی می زان ت ابآوری روس تاها در
سمت جنوبی بیشتر از سمت شمالی و در سمت شرقی بیش تر
از س مت غرب ی آن اس ت ک ه دلی ل آن تلثیرپ ذیری ش رایط
اجتماعی و اقتصادی از همدیگر بوده است .به طوری که تقریباً
در بیشتر روستاهایی که سطح تابآوری اجتم اعی ب اال ب وده،
می زان ت ابآوری اقتص ادی نی ز باالس ت .ب رخاف ت ابآوری
اقتص ادی و اجتم اعی ،می زان ت ابآوری زیس تمحیطی در
روستاهای واقع در سمت شمال و غ رب بیش تر از روس تاهای

واقع در سمت جنوب و شرقی دریاچة ارومیه است .دلیل عمدة
آن شرایط مس اعد اقلیم ی و از جمل ه ب ارش بیش تر در ای ن
قسمتها است که منجر به شکلگیری شرایط مساعد محیطی
شده اس ت .ع اوه ب ر ای ن ب ه دلی ل وج ود ص نایع س نگین
خودروسازی ،پتروشیمی ،نیروگاه حرارتی و شهرهای بزرگ ب ا
جمعیت زی اد منج ر ب ه آل ودگی زیس تمحیطی گس ترده در
قسمت شرقی (استان آذربایجان ش رقی) ش ده اس ت .تحلی ل
فضایی دادهها در رابطه با تابآوری زیرساختی نیز نشان م ی-
دهد که وضعیت تابآوری روستاهای شرق دریاچة ارومیه بهتر
از روستاهای واق ع در غ رب ای ن دریاچ ه اس ت .عل ت اص لی
وض عیت بهت ر ت ابآوری در س مت ش رق دریاچ ة ارومی ه،
سرمایهگذاری نسبتاً زیاد دولت در س طح روس تاهای واق ع در
محدودة استان آذربایجان شرقی بوده است ،البته ش ایان ذک ر
است که سرمایهگذاری نسبتاً زی اد دول ت در روس تاهای ای ن
سمت با وجود بهب ود ت ابآوری س اختاری روس تاها در براب ر
خشکس الی دریاچ ة ارومی ه ،منج ر ب ه ب روز ن ابرابریه ای
اجتماعی و اقتصادی در دو سمت دریاچه شده است .همچنین،
وضعیت تابآوری روستاهای ش مال دریاچ ه بهت ر روس تاهای
جنوب دریاچه است که علت اصلی آن تلثیرات مثب ت منطق ة
آزاد تج اری م اکو در اس تان آذربایج ان غرب ی و منطق ة آزاد
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تجاری جلفا در استان آذربایجان شرقی بوده اس ت .در نهای ت،
وضعیت تابآوری ساختار -کالب دی نی ز در روس تاهای ش رق
دریاچة ارومیه مناسبت ر از س مت غ رب و در س مت ش مال
بیشتر از سمت جنوب بوده است .علت عمدة پایینبودن میزان
همبس تگی ب ین پای داری زیرس اختی و پای داری س اختاری-
کالبدی با خشکسالی دریاچة ارومیه به این دلیل ب وده اس ت

شمارۀ  /4پیاپی 20

که معموالً ای ن دو عام ل در بلندم دت و ب ه دنب ال تغیی رات
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی تلثیر میپذیرند .ب ا توج ه
به اطاعات به دست آمده رادار تابآوری روس تاهای پیرام ون
دریاچة ارومیه در جهات مختلف این دریاچه مطابق ش کل ()4
ترسیم شده است.

شکل  -4نمودار تابآوری روستایی در برابر خشکسالی دریاچة ارومیه برحسب جهات جغرافیایی
ملخذ :یافتههای پژوهش1395 :

در نهایت ،نقشة توزیع فضایی روستاهای م ورد بررس ی در
محیط نرمافزار  GISترسیم شد .برای اولویت روستاهای م ورد
مطالعه ،میانگین ضریب اهمیت متغیرهای مرتبط با ابعاد پنج-
گانة تابآوری محاسبه شده اس ت (ش کل  .)4از مجم وع 42
روس تای م ورد بررس ی ،تع داد  28روس تا ( 66/6درص د از

روستاها) دارای تابآوری متوسط و  33/34درص د از روس تاها
( 14روستا) دارای تابآوری ضعیف هستند .در نهایت اینکه از
کل  66/6درصد روستاها با تابآوری متوسط 57/14 ،روستاها
در محدودة جغرافیایی آذربایج ان ش رقی و  42/85درص د در
آذربایجان غربی قرار دارند (شکل .)5

شکل  -5توزیع فضایی روستاهای مورد مطالعه از نظر میزان تابآوری
ملخذ :نگارندگان1395 ،
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 .5بحث و نتیجهگیری
همانطوری که بحث شد میزان خسارت و تلفات ناش ی از
حوادث غیرمترقبة ناشی از بایای طبیع ی ب ا می زان آم ادگی
جامع ه در براب ر واقع ه همبس تگی دارد .ض عف اقتص ادی
روستاییان ،عدم آموزش و مهارت ،وابستگی ش دید ب ه زم ین،
خشکسالی ،نب ود خ دمات اجتم اعی مناس ب ،ع دم رعای ت
ضوابط فنی ساختوساز و غی ره از جمل ه م واردی اس ت ک ه
میزان آسیبپذیری روستاها را در برابر خطرات باال برده اس ت.
همانطوری که مط رح ش د نوش تار حاض ر می زان ت ابآوری
روس تاهای پیرام ون دریاچ ة ارومی ه در براب ر خشکس الی را
بررسی کرد .یافتههای پژوهش در زمینة وضعیت خشکس الی
دریاچة ارومیه نشان داد که شدت خشکسالی در حالت تقریباً
نرمال قرار دارد .بررسی وض عیت متغیره ای پ ژوهش نش ان-
دهندة وج ود تغیی رات در ابع اد پ نجگان ة ت ابآوری ب ر اث ر
خشکسالی دریاچة ارومیه است .به نح وی ک ه در روس تاهای
نزدیک دریاچة ارومیه تابآوری زیستمحیطی دارای بیشترین
اختاف با حد میانة خود بوده است .این یافتهها با نتایج یافته-
های داروینگد )1999( 51همخ وانی داش ته اس ت و بی انگ ر
وابستگی شدید و در نهایت آس یبپ ذیری ش دید روس تاها از
تغییرات محیطی است؛ عاوه بر این ،بر اساس نتایج استنباطی
ای ن پ ژوهش ،وج ود همبس تگی ب ین متغیره ای اقتص ادی،
اجتماعی ،زیس تمحیطی ،زیرس اختی و س اختاری -کالب دی
ب وده اس ت و در ای ن ب ین می زان همبس تگی متغیره ای
زیس تمحیطی بیش تر از س ایر متغیره ا ب وده اس ت .در ای ن
ارتبا  ،میزان  Pمحاسبهشده بین مؤلف ههای و ش اخصه ای
تابآوری و خشکسالی دریاچة ارومیه بیانگر وجود همبس تگی
معنیدار در سطح  0/99است؛ اف زون ب ر ای ن ،نت ایج آزم ون
اس پیرمن ب رای ه ر گ روه از روس تاها نش ان داد ک ه می زان
اثرپذیری تابآوری روستاهای زیر  25کیلمتر فاصله بیش تر از
روستاهای با فاصلة دورتر است .نتایج تحلیل رگرس یون نش ان
داد که تمامی متغیرهای تحقیق در معادله باقی ماندن د و ای ن
 5بعد توانستند  87درصد از تغییرات را تبیین کنند .براس اس
نتایج حاصل از ضریب بتا ،به ترتیب تابآوری زیس تمحیطی،
تابآوری اجتماعی و فرهنگی ،تابآوری اقتص ادی ،ت ابآوری
زیرس اختی و در نهای ت ،ت ابآوری س اختاری -کالب دی در
اولویت اول تا پنجم قرار گرفتند.

از طرف ی ،یافت هه ای ای ن پ ژوهش درزمین ة ت ابآوری
روستاها در برابر خشکسالی با نت ایج یافت ههای س یملتون،52
فراسرا ،ترمانسنا ،فارسترب ،دوگیا )2009( ،مطابق ت دارد .در
مورد تابآوری اقتصادی روستاهای در برابر خشکس الی م ی-
ت وان گف ت ک ه در روس تاهایی ک ه از ت وان ب االی اقتص ادی
برخوردار هستند به دلیل وابستگی کم ساکنان به زمین ،میزان
آسیبپذیری آنان نیز در برابر خطرات خشکسالی کاهش می-
یابد.
در بعد اجتماعی و فرهنگی تابآوری روستاییان نیز یافته-
های این پژوهش با یافتههای روکستروم )2003( 53همخ وانی
داشته است .در این زمینه نیز میتوان گف ت ک ه خشکس الی
بیش تر ب ه ص ورت ازبینرف تن م زارع کش اورزی و مه اجرت
گسترده از روستا ب ه ش هر منج ر ب ه پ ایینآم دن ت ابآوری
اجتماعی روستاها در برابر خشکسالی شده است .در بعد تاب-
آوری زیستمحیطی روستاها نیز میت وان گف ت بیش تر ت لثیر
منفی را در برابر خشکسالی داشته است؛ زی را اوالً متغیره ای
زیستمحیطی به شدت وابسته به میزان خشکسالی هستند و
ثانی اً ن وع ارتب ا ب ین خشکس الی و می زان ت ابآوری
زیستمحیطی یک ارتبا مستقیم است .نتایج این پژوهش در
زمینة تابآوری زیستمحیطی ب ا یافت هه ای گیان ک چین ی،
تیوین و وگل )2007( 54همخوانی داشته است .در زمینة ابع اد
زیرساختی و همچنین ساختاری کالبدی تابآوری روستاها نیز
یافتههای این پژوهش با یافتههای اسکالون ( )2002همخ وانی
داشته است .نتایج این پژوهشها نشان داد که ابع اد س اختار-
کالبدی و زیرساختی به ط ور مس تقیم از می زان خشکس الی
تلثیرپذیری کمتری داشته و تلثیرپذیری آنها بیشتر وابسته به
ت ابآوری اقتص ادی روس تاها در براب ر خشکس الی هس تند.
همچنین ،نتایج تحلیل فضایی نشان داد ک ه می زان ت ابآوری
روستاها در ابعاد اقتصادی و اجتم اعی در روس تاهای واق ع در
جنوب و شرق دریاچه بیشتر از قسمتهای شمال و غرب بوده
و در زمین ة ت ابآوری زیس تمحیطی نی ز می زان ت ابآوری
روستاها در قسمتهای شمال و غ رب بیش تر از س ایر جه ات
بوده است .در سه متغیر بع دی نی ز روس تاها در س طح هم ة
جهات پراکنده شده بودند .در نهایت ،با توجه به نت ایج حاص ل
از یافتههای این پژوهش و همچن ین ب ا درنظرگ رفتن ش رایط
اجتماعی ،اقتصادی و زیس تمحیطی مح دودة م ورد مطالع ه،
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تجارب و اقدامات مشابه بینالمللی در مورد وضعیتهای مشابه
میتوان بیان کرد که در مرحلة اول به منظور افزایش تابآوری
روستاها ،به امر آموزش و آگاهیبخش ی ب هعن وان ی ک اص ل
مسلم توج ه ش ده و هم واره دان ش و مه ارت روس تاییان در
زمینههایی چون اصاح الگوی کشت ،راهکارهای ص رفهج ویی
در مصرف آب ،استفاده از محص والت پرب ازده و غی ره تقوی ت
شد .در زمینة راهکارهای آموزشی نیز ضمن ارائة دانش نوین و
تجارب موفق بینالمللی ،زمینه برای استفاده از دانش ب ومی و
تجارب سازندة روستاییان فراهم شد؛ به عنوان مثال ،م یت وان
از طریق ایجاد شبکهها و کاناله ای ارتب اطی زمین ه را ب رای
تبادل اطاعات ملی و بینالمللی در زمین ة ارتق ای ت ابآوری
روستاییان در برابر خشکسالی دریاچه فراهم ساخت .عاوه بر
این ،امروزه در سطح جهانی باید رویکرد غالب از تمرکز ضعیف
بر کاهش آسیبپذیری در مقابل بحران خشکسالی به افزایش
تابآوری در مقابل ای ن بح ران تغیی ر یاب د و در ای ن ارتب ا
برنام هریزیها در راس تای تقوی ت ویژگیه ای ت ابآوری در
جوامع در معرض بح ران خشکس الی ص ورت گی رد .توص یه
میشود در راستای تقویت اجماع جهانی در خص وص اف زایش
ت ابآوری جوام ع آس یبپذیر روس تایی در مقاب ل بح ران
خشکسالی ،اقداماتی نظی ر تش کیل ی ک س اختار فرابخش ی
جه ت یکپارچ هکردن تص میمگیریهای ک ان و راهب ردی
مدیریت بح ران خشکس الی و انج ام برنام هریزیهای الزم از
طری ق هماهن گک ردن دس تگاههای اجرای ی ،آموزش ی و
تحقیقاتی مرتبط ،تقویت سرمایة اجتماعی ب همنظور مش ارکت
روس تاییان در مقاب ل بح ران خشکس الی ،تنوعبخش ی ب ه
فعالیتهای اقتصادی اجتماعات روس تایی در مع رض بح ران،
توجه به تلمینهای اجتماعی جوامع روستایی ،توجه ب ه دان ش
بومی روستاییان ،تقویت و بهرهگیری از ظرفیته ای نهاده ای
محلی جوامع روستایی در مدیریت من ابع ،ت دوین برنام ههای
مشاورهای پیرامون تقلیل استرس و نگرانیه ای روس تاییان در
معرض بحران ،ضرورت توجه ب ه ت دوین و اج رای راهکاره ای
مالی و اقتصادی در راستای تقوی ت ت ابآوری جه ت ک اهش
اثرات منفی خشکسالی ،اجرای راهکارهای آموزشی و ترویجی
مناسب در ن واحی روس تایی ب ه منظ ور آم وزش روس تاییان،
بهرهگی ری از فنآوریه ای جدی د و ایج اد و توس عة
سرمایهگذاریهای بلندمدت متناسب با ظرفیته ای فیزیک ی،
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ارتقای دانش و آگاهیهای عم ومی ،انج ام اص احات س اختار
تصمیمگیری ،ایجاد و توسعة تشکلهای غیردولت ی در من اطق
روستایی صورت گیرد .از طریق حمایتهای مالی مانند اعطای
تسهیات بانکی میتوان بنیههای اقتصادی روس تاها را تقوی ت
کرده و تنوع شغلی و درآمدی جدیدی برای روس تاها گش ود و
از وابستگی ش دید روس تاییان ب ه کش اورزی کاس ت .در ای ن
رویکرد ضمن استفاده از منابع مالی داخلی ،میت وان از من ابع
مالی بانک جهانی ،سازمان خواروبار جهانی ،س ازمان بهداش ت
جهانی ،سازمان بینالمللی کار و غیره نیز استفاده ک رد .ع اوه
بر این میتوان از طری ق ایج اد ب انکی تخصص ی جه ت ارائ ة
تسهیات کمبهره زمینه را برای ارتقای هرچه بیشتر ت ابآوری
روستاها در برابر خشکسالی مهیا ساخت .به عبارتی ،میت وان
از طریق فعالک ردن ظرفی ته ای بینالملل ی زمین ه را ب رای
کمک و همیاری کشورها فراهم کرد .از طری ق ارائ ة الگوه ای
کشت محصوالت با مصرف کم آب و گونههای مق اوم در براب ر
خشکس الی ،از ه دررفت آب ح وزهه ای آبری ز دریاچ هه ا
جلوگیری شود .عاوه بر این ،از برداشت بیرویة آب از س فره-
های زیرزمینی جلوگیری شود .از طریق کاشت درخت و ایجاد
کمربند سبز در اطراف دریاچه ،از شکلگیری گرد و خاک ک ه
به دلیل ش وری دریاچ ه س رطانزا ب وده جل وگیری ش ود .از
سدسازی و سیلبندهای بیرویه در حوزة آبریز دریاچه ک ه در
طول دو دهة اخیر بهشدت گسترش یافته ،جل وگیری ش ود .از
طریق متنوعسازی منابع درآمدی روستاییان از جمله گسترش
گردشگ ری روس تایی ،م یت وان از اتک ای کام ل آنه ا ب ه
کشاورزی جلوگیری کرده و در نهایت قسمت بیشتری از آب را
به دریاچه انتقال داد .همچنین ،بای د از طری ق ارتق ای س طح
کیفیت زندگی در محیطه ای روس تایی از تخلی ة روس تاها و
تخریب آن جلوگیری ک رد .ب ا توج ه ب ه ای ن ک ه یافت هه ای
پژوهش نیز نشان داد که تا حدود زیادی ابع اد مختل ف ت اب-
آوری از هم تلثیر میپذیرند .بن ابراین ،بهت ر اس ت اق دامات و
برنامهریزیهای آتی هم در بعد سازمانی و هم در بعد س اکنان
محلی رویکرد سیستمی داشته و تمامی برنامهریزیها در قالب
یک سیستم و به صورت کلیت واحد مورد توجه قرار گیرد.
تشکر و قدردانی
پژوهش حاضی حامی مالی نداشته و حاصل فعالیت علم ی
نویسندگان است.
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