
 

 

 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1400 بهار، ومسچهل و ، شماره يازدهمدوره 

 18/01/1400تأييد نهايي:  24/04/1398دريافت مقاله: 

 1-18صص 

 سالی خشک در معرض هایی روستا توسعههای کلیدی مؤثر بر شناسایی و تحلیل پیشران

 (ی ارومیه دریاچه ی آبریز حوضه روستاهای: یمورد ی مطالعه)

 زیواحد تبر  میدانشگاه آزاد اسال-زیست گروه مهندسی محیط استادیار ،*ابراهيم رمضانيمحمد

 دانشگاه پیام نور تهران-وستاییریزی راستادیار گروه جغرافیا و برنامه ،کيومرث خداپناه

 چکيده

اجتماعی، اقتصادی، مل متعدد این پدیده، وابسته به عوا یبه ماهیت پیچیده بنا سالی خشکسازگاری با 

نیز وابسته  سالی خشکهای واقع در شرایط ی روستا توسعه فرآیندو  محیطی، زیرساختی و مدیریتی استزیست

هم ضرورت و  ی ارومیه دریاچه. خشک شدن است سالی خشکبه عوامل متعددی است که ناشی از شرایط 

لذا پژوهش  ناپذیر کرده است،اجتناب  ریاچهدهای روستایی را با شرایط فعلی این اهمیت سازگاری سکونتگاه

ی  دریاچه ی آبریز حوضهدر سطح روستاهای  ییی روستا توسعه های کلیدیشناسایی مؤلفهحاضر با هدف اصلی 

 پژوهشی است. نتایجاکتشافی و مبتنی بر اصول آینده-از نوع کاربردیحاضر فته است. پژوهش گرارومیه صورت 

ی  دریاچه سالی خشکمتغیر مؤثر بر مدیریت روستایی مبتنی بر  67های پژوهش نشان داد که از مجموع فتهیا

 به مقاوم محصوالت کشت اند از؛شوند که عبارتی محسوب میپیشران کلید عنوان بهعامل  9 ،ارومیه

، روستاییان تیمعیش تنوع به خاک، توجه فرسایش ، کنترلروستاییان افزایی مهارت و ، آموزشسالی خشک

 اجرای در روستاییان مشارکت ی، جلباقطره و بارانی آبیاری سیستم از آبخیزداری، استفاده هایطرح اجرای

ریزگردها. در  با حوادث و مقابله برابر دامی در و کشاورزی محصوالت یبیمه ،ی ارومیه دریاچه احیای هایطرح

جامع اجتماعی، فنی و کشاورزی اقدام به  ویکردشود با اتخاذ رهای پژوهش پیشنهاد مینهایت با توجه یافته

 نمود. ی ارومیه دریاچهبا شرایط خشکی  ها آنهای و سکونتگاه روستاییانتسهیل سازگاری 

 ی ارومیه. دریاچه، پیشران کلیدییی، ی روستا توسعه، سازگاری، سالی خشکواژگان کليدي: 

 

  

                                                           

 * Email: ramazani@iaut.ac.ir                                                                                ی مسئول:نویسنده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 18

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1468-en.html


 2                                      رمضاني و خداپناه  / ...ي روستاهاي هاي کليدي مؤثر بر توسعهشناسايي و تحليل پيشران

 

 مقدمه -1

 ها آن از یک هر که شده است، مطرح ییی روستا توسعه از متفاوتی های توسعه، پارادایمگیری مباحث از زمان شکل

 را فضایی و مکانی خاص پیامدهای سرزمینی، مختلف های یتحاکم به توجه با مورد توجه قرار گرفته و خود زمان در

گیری نظریات متفاوت علت شکل. (Ortiz-Miranda et al, 2010: 663)اند ادهد شکل یا منطقه و ملی یها عرصه در

های محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از مقتضیات زمانی و مکانی و تفاوت ،ییی روستا توسعه

توان گفت که هیچ کدام از این نظریات کامل نبوده و بنابراین می؛ (Lohmann & Lechtenfeld, 2015: 435)است

که در مورد تعاریف و  آنچه(. Mikulcak et al, 2015: 250)نداردروستایی را  ی جوامعهمهسازی در قابلیت پیاده

یی ی روستا توسعههای ها و سیاستکه روشاست  این نظران بوده،صاحب تر بیشمورد اشاره  ییی روستا توسعهنظریات 

نهایت منجر به شناخت  با شرایط محیطی، اقتصادی، اجتماعی شده و در روستاییانبایستی منجر به ارتقای سازگاری 

بتوانند با اتکا به منابع در دسترس به کیفیت زندگی  روستاییانتا  های توسعه گرددها و محدودیتاز ظرفیت ها آن

توان گفت که شرایط طبیعی و انسانی هر منطقه برای بنابراین می (؛Ali & Menke, 2014: 176)باالتری دست یابند

یی را تسریع بخشیده و یا با کندی ی روستا توسعه فرآیندهای است که کانات و محدودیتها دارای امسکونتگاه یتوسعه

مناطق زمین مشهود است،  تر بیشیی که نه تنها در ایران، بلکه در ی روستا توسعههای کند. از جمله چالشمواجهه می

گزارش  بر اساس(. 51: 1395ه، حیدری ساربان و مجنونی توتاخان)است سالی خشککمبود منابع آبی و وقوع پدیده 

یکی از  عنوان بهکشور جهان با کمبود آب مواجه خواهد شد و ایران نیز  69میالدی،  2030سازمان ملل تا سال 

به  سالی خشک ابعاد از بسیاری (. اگرچهBurchfield et al, 2018: 2496)ین کشورها در این لیست قرار داردتربحرانی

 ،سالی خشک ناشی از هایخسارت طبیعی، حوادث میان در که داده نشان تحقیقات اما ،نیست قابل درک آسانی

 وقوع، تمد طول ت،شد ازنظر نسبت به سایر بالیای طبیعی، سالی خشک درواقع، شود.می شامل را مقدار ینتر بیش

 سوءتغذیه، گرسنگی، قحطی، باعث تواندمی سالی خشکتر است. قوی بسیار مالی، و جانی خسارات و منطقه گسترش

 کاهش و سالی خشک بروز با همچنین، شود. ایمنطقه هایجنگ و اجتماعی هایو آسیب  میناآرا مهاجرت، افزایش

(. 72-71: 1397)مجنونی توتاخانه و همکاران، شودشروع می روستاییانهای هاجرتم از یمیعظها موجی آب یانجر

و  گیردقرار میتأثیر تحت  هک استبخش کشاورزی نخستین بخشی  طورمعمول بهشود، آغاز می سالی خشکزمانی که 

به  سالی خشکدر بخش کشاورزی مشغول به کار هستند، لذا نخستین اثرات  روستاییاندرصد  80از آنجایی که بیش از 

است که میزان داده  نشان یعلمهای از طرفی بررسی شود.زندگی روستایی ظاهر می صورت از هم پاشیدن شیرازه

های و زیرساخت روستاییانبه میزان سازگاری  سالی خشکای مانند  یرمترقبهغدر برابر حوادث  روستاییانپذیری آسیب

ی  توسعهریزی (. اهمیت برنامه44: 1398ظاهری و مجنونی توتاخانه، )ها وابسته است سالی خشک یروستاها با پدیده

به  که است پیشگیری یرقابلغ و سروصدا یب یاپدیده ،سالی خشکاست که  جهت ینازا سالی خشکیی مبتنی بر روستا

از طریق اقدامات و مدیریتی و آموزشی دیگر، شود. به عبارتی می تبدیل طبیعی بالیای و کندمی تسخیر را یطمح یآرام

کمبود  ین روستاها را متناسب بارا ارتقا بخشیده و مدل توسعه ا سالی خشکدر برابر  روستاییانتوان میزان آمادگی می

 سالی خشک با مقابله هایسیاست و هابرنامه یهیته(. Brugger et al, 2013: 1832)طراحی نمود سالی خشکآب و 

 مدیریت جایگزین ریسک، مدیریت که شود سبب و کمک نماید سالی خشک از ناشی هایخسارت کاهش به تواندمی

بنابراین از طریق تدوین ؛ آبی خواهد شد متناسب با کم یهای توسعهگیری پایهشود و همچنین منجر به شکل بحران

بهینه از  ییی منجر به استفادهی روستا توسعههای آبی در برنامه و کم سالی خشکهای کلی توجه به اصول و چارچوب

 Pedro-Monzonís et)جلوگیری خواهد شد روستاییانه با های ناخواستشدن خسارت واردشده و از  وخاک آبمنابع 

al, 2015: 482-483.) 

ارومیه است که  ی دریاچه سالی خشکجمله معضالت طبیعی که از حدود دو دهه پیش در ایران اتفاق افتاده، از

 محیطی متوجه ساکنان روستایی پیرامون خود کرده است. بر ی زیادی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستهزینه
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  3                                                     1400بهار  ،ومس، شماره چهل و يازدهممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 

از  2015الی  1999 هایسالدرصد مساحت خود را در بین  90نزدیک به  ی ارومیه دریاچهاساس آمارهای موجود 

به حدی گسترش یافته  ی ارومیه دریاچه سالی خشک ینظران، امروزه شدت فاجعهصاحب یدست داده است. به عقیده

ز کشورهای مجاور مانند ترکیه، یونان، قبرس، بلکه بسیاری ا ،است که نه تنها جوامع شهری و روستایی در ایران

 (. 107: 1396)ذوالجودی و همکاران، های نمکی خواهند گرفتأثیر طوفانبلغارستان و حتی ایتالیا نیز تحت ت

به صورت سرمازدگی محصوالت  ی ارومیه دریاچه سالی خشکهای کارشناسی مشخص کرده که امروزه اثرات بررسی

های پوستی، ، افزایش سرطان دستگاه تنفسی و گوارشی انسان، مشکالت و بیماریروستاییانی هاکشاورزی، تلفات دام

روستاها و مهاجرت به مناطق  یهای زیرزمینی، تخلیهکاهش کیفیت خاک و افزایش شوری آن، افت شدید آب سفره

منسجم از سوی مسئوالن و های اجتماعی بروز یافته است. از طرفی عدم اتخاذ استراتژی شهری و بروز ناهنجاری

روز  صورت نگرفته و روزبه ی دریاچهاحیای این  یبرا یمهمریزان کشور منجر به این شده که تاکنون اقدام برنامه

 (.15: 1394)تقیلو و همکاران، ی به خورد گیردتر بیشابعاد  سالی خشکخطرات و تهدیدات 

سیاسی چهار استان  ی محدودهمساحت دارد که در  لومترمربعیک 47096.84ی ارومیه  دریاچهآبریز  یحوضه

های اخیر (. در سال14: 1394تقیلو و همکاران، )استغربی و کردستان قرار گرفته  جانیآذرباآذربایجان شرقی، اردبیل، 

قرار گرفته   میکارشناسان سیاسی و عل موردتوجهبه دالیل مختلف طبیعی و انسانی  ی ارومیه دریاچهبا افت سطح آب 

 نیتر مهم(. 70: 1396مجنونی توتاخانه و همکاران، )استاست و راهبردهای متعددی برای احیای آن تجویز شده 

شود  منشأ ی دریاچهآبریز  یرا از وضعیت بحرانی نجات دهد، باید از درون حوضه ی ارومیه دریاچهتواند راهبردی که می

آن قرار دارد. در بخش مدیریت منابع آبی این منطقه باید به  ی محدودهزیرا علل اصلی خشکی و افت سطح آب آن در 

ی آبریز مصرف تاهای واقع در حوضهدرصد آب در بخش کشاورزی و روس 80این امر توجه داشت که بیش 

یی و کشاورزی سازگار با شرایط ی روستا توسعهبنابراین توجه به ؛ (108: 1396ذوالجودی و همکاران، )شود یم

و  طاهری)پورشت پایدار روستایی این منطقه استگذاری معیاصل گذار از وضعیت بحرانی و پایه نیتر مهم سالی خشک

 یمنطقه سالی خشکیی متناسب با وضعیت ی روستا توسعهدر مدیریت  که یمهم ی(، اما مسئله114: 1391نعمتی، 

ی واقع نشده است که این زیر برنامه ی همحدوددر یک  روستاها یتماماین است که  ،وجود دارد ی ارومیه دریاچهآبریز 

های شاخصقه از نظر وضعیت توپوگرافی، عنوان ضعف تلقی شود. این منطآبریز به یتواند در مدیریت حوضهامر می

ریزی نیز های سیاسی و برنامه محدودهانسانی، میزان بارندگی و غیره بسیار ناهمگن است و این ناهمگنی در  یتوسعه

های توپوگرافی باالیی ی از محدودیتغرب جانیآذرباهای کردستان و غرب استان استان ،خورد. در این میانبه چشم می

های توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی روستاهایی که در این تواند دسترسی به خدمات و فرصتبرخوردارند و می

یی مستلزم شناخت و ی روستا توسعهریزی کارآمد رنامهرو سازد. لذا بهاند با مشکالت چندی روبقرار گرفته  محدوده

 ی ارومیه دریاچهآبریز  ی محدودههای مدیران امور روستایی در در برنامه ها آندرک عمیق وقایع و لحاظ کردن 

های کلیدی پیشران زیر پاسخ دهد که سؤالخواهد به بنابراین این مطالعه می؛ (Hayati et al, 2006: 364-365)است

 ؟نداکدام ی ارومیه دریاچه سالی خشکهای اصلی( توسعه در روستاهای در معرض )مؤلفه

 ي پژوهشپيشينه -2

 ه است کهبه این نتیجه رسید« وستایی ایرانهای رسناریوهای آینده سکونتگاه»( در تحقیق با عنوان 1393تقیلو )

یی در ی روستا توسعههای کلیدی نیز یکی از پیشران سالی خشکمانند درآمد و اشتغال، پیشران  هایی یشرانپدر کنار 

 آینده روستاهای ایران مطرح خواهد شد.

اقدام به بررسی انواع عوامل « یی ایرانی روستا توسعههای پیشران»( در تحقیق با عنوان 1395تقیلو و همکاران )

 سالی خشک، نقش محیطی یستزوامل یی ایران نمودند و به این نتیجه رسیدند که از بین عی روستا توسعهمؤثر بر 

یی بایستی ی روستا توسعهریزی یی مطرح است که در هرگونه برنامهی روستا توسعهترین فاکتور کلیدی مهم عنوان به

 در کشاورزان ایمقابله هایاستراتژی اثربخشی ارزیابی»عنوان ( در پژوهشی با 1394ثانی ) میکاظقرار گیرد.  مدنظر
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که توسط کشاورزان به کار  سالی خشکبا  مقابله یهااثربخشی استراتژیبه این نتیجه رسیدند که  «سالی خشک برابر

از   میدر نی که یطور به ؛شده است سالی خشکپذیری روستاهای در برابر به کاهش میزان آسیبگرفته شده است، منجر 

منجر  سالی خشکاما در تعدادی دیگر از روستاها  ،را کاهش داده سالی خشکطالعه پیامدهای ناشی از مروستاهای مورد

وارد کرده  ناپذیر جبراناقتصادی، اجتماعی و محیطی این روستاها آثاری  یبه پیامدهای ناگواری گردیده و بر پیکره

 شهرستان در یمیاقل تغییرات با کشاورزان سازگاری»( در پژوهشی با عنوان 1394همکاران ). جمشیدی و است

درصد از کشاورزان شهرستان  05/66به این نتیجه رسیدند که  «سازگاری هایو گزینه اثرات: ایالم تاناس سیروان،

درصد از افراد  17/6اند. استفاده نکرده ،آمده وجود بهوهوایی سیروان از هیچ روشی برای سازگار شدن با تغییرات آب

جدید و مقاوم به خشکی را برای سازگاری با  هایتهواریدرصد از  55/5مطالعه از روش تغییر در زمان کاشت و مورد

متغیرهای سطح اراضی خانوار، دسترسی به  همچنین بر اساس نتایج پژوهش،اند. وهوایی استفاده کردهتغییرات آب

 در سالی خشکمراکز خدمات و ترویج، دسترسی به اعتبارات، داشتن شغل دوم، سطح سواد، سن، تجربه رویارویی با 

 را ییوهوا آب تغییرات با سازگاری یعنی وابسته واریانس متغیر درصد 83 حدود خانوار درآمد سطح و گذشته سال پنج

 مخاطرات برابر در روستایی سازگاری راهبردهای»( در پژوهشی با عنوان 1394همکاران )نمایند. افراخته و می تبیین

و تئوری بنیان به  PAR با استفاده از روش تحقیق« روانسر شهرستان پشتنگ روستای: یمورد ی مطالعه سالی خشک

در  سالی خشکظرفیت سازگاری رایج خانوارهای روستایی نسبت به مطالعه، مورد ی محدودهاین نتیجه رسیدند که در 

 .شودبندی میحمایتی دسته-اقتصادی، نهادی، فنی و ارتباطی راهبردهای اجتماعی، شامل یمفهوم یقهقالب پنج طب

 شهرستان روستایی یها سکونتگاه سازگاری ظرفیت فضایی تحلیل»در پژوهش با عنوان  (1395همکاران )و  سلیمانی

 سازگاری، های یاستراتژ یریکارگ به سازگاری، دانش معیار میزان پنج، بر اساس «سالی خشک با مواجهه روانسر در

 یمشاوره میزان و سازگاری برای الزم یها نهاده و منابع به دسترسی سازگاری، برای الزم یها نهاده و منابع وجود

اند. نتایج نموده سالی خشکسازگاری، اقدام به بررسی میزان سازگاری روستاها با  یها روش با رابطه در دریافتی

ین اثرگذاری را بر میزان سازگاری تر بیشهای پژوهش آنان نشان داده است که وجود دانش و مهارت سازگاری  هیافت

عنوان پژوهشی است « کرمانشاهدر استان  سالی خشک با کشاورزان سازگاری یراهبردها تحلیل و بررسی»است.  داشته

 و مثبت یهای این پژوهش نشان داده که رابطه( صورت پذیرفته است. یافته1395همکاران )که توسط الماسی و 

 خانوادگی و فردی های ویژگی آبی، اراضی ملکی، اراضی کشاورزان، شده ادراک سالی خشک تکرار و شدت بین یمعنادار

 معنادار تفاوت یادشده راهبردهای اتخاذ در یموردبررس روستاهای بین و دارد وجود بحران مدیریت راهبردهای با ها آن

 مناطق در یمیاقل تغییرات با سازگاری ارزیابی»( در پژوهشی با عنوان 1396) ینهپودنژاد و اسمعیل .دارد وجود

پیامدهای تغییر اقلیم در جنوب خراسان به ترتیب  ینتر مهمبه این نتیجه رسیدند که « جنوبی خراسان جنوب روستایی

های این یافته بر اساسعالوه بر این، فضایی نیز دارند.  یها که تفاوت است یخبندانگرد، سیالب و  یز، رسالی خشک

، کاهش ها سالی خشکی مانند افزایش روزهای گرم، فراوانی دهندگان با توجه به متغیرهای درصد پاسخ 90پژوهش، 

مستقیم  یردهندگان به تأث پاسخ تر بیشبارش و... بر این باورند که وضعیت جدیدی در اقلیم منطقه رخ داده است. 

شرایط دهندگان اقدام به سازگاری با این درصد پاسخ 87معیشت و کشاورزی در منطقه باور دارند.  اقلیمی برتغییرات 

دهندگان فروش دام، گرفتن وام و قرض از بستگان، کاهش کاشت و استفاده  واکنش اقتصادی پاسخ ینتر اند. مهم نموده

 .وکار جدید و مهاجرت بوده است کشاورزی و انتخاب کسب یها از نهاده

با استفاده از « راندر روستاهای ای سالی خشکاجتماعی  یتجربه»( در پژوهشی با عنوان 2013کشاورز و همکاران )

نموده و به این نتیجه رسیدند که اثرات  سالی خشکرویکرد روش تحقیق کیفی اقدام به بررسی اثرات اجتماعی 

کار ولی با  افزایش حجم جایگزین، درآمد کمبود منابع خانوار، درآمد در روستاهای ایران به صورت کاهش سالی خشک

 ،وپرورش آموزش به افت وضعیت بهداشتی روستاها، کاهش دسترسی سوءتغذیه،غذایی  ناامنی افزایش تر کمبازدهی 
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بیگانگی  و افسردگی، ناامیدی ازجمله عاطفی و روانی اثرات زندگی؛ کیفیت کاهش و روستایی فقر مهاجرت استرس،

 بروز بافته است.

اجتماعی در  یسرمایه های حمایتی وسیاست»( در پژوهشی با عنوان 2014های چن و همکاران )نتایج یافته

 برابر در محصول تولید از حفاظت جهت الزم نشان داده است که اقدامات« سالی خشکسازگاری کشاورزان چینی با 

 بذر و تاریخ تنظیم کشاورزی، محصوالت تولید ورودی شامل اقدامات غیر مهندسی مانند تغییرات تر بیش سالی خشک

و  روستاییانهای حمایتی دولت از دهد که سیاستهای پژوهش نشان مییافتهبرداشت محصول است. همچنین نتایج 

فاجعه باشد تا  از پس خدمات اولیه و هشدار اطالعات انتشار بایستی متمرکز بر سالی خشککشاورزان در برابر 

یت خود به کار در جهت بهبود وضع توجه قابل طور بهرا  فیزیکی و مالی پشتیبانی فنی، های کشاورزان بتوانند کمک

 گیرند.

سازگار  یهاو چالش ها فرصت: ییجوامع روستا یندهیو آ سالی خشک»( در تحقیق با عنوان 2013کیم و آستاین )

صورت گرفته  مک میک افزار نرمهای با استفاده از که تحلیل داده« ایاسترال ،ایکتوریو یدر منطقه وهوا آب راتییبا تغ

ی اقتصادی، ها مؤلفهپذیری روستاهای جنوبی شرق این کشور تحت تأثیر به این نتیجه رسیدند که میزان آسیب ،است

( در پژوهشی با عنوان 2014) و همکاران 1کامپوسیی است. وهوا آبتغییرات  ازجملهمحیطی اجتماعی و زیست

ا ب« مکزیک روستایی مناطق در کوچک انکشاورز یمورد ی مطالعه: اقلیمی تغییرات با سازگاری های استراتژی»

 بر مبتنی انطباقی های استراتژی از وسیعی یافته به این نتیجه رسیدند که طیفساختاراستفاده از رویکرد پژوهشی نیمه

ی منافع کشاورزان را تأمین رویکردها مختلف انواع از کشاورزان شناخت یپایه بر که بوده یبررس قابل فردی و جامعه

 برای خود انداز چشم تنوع از فروشیخرده همچنین بر اساس نتایج این پژوهش، کشاورزان کند، ایجاد شده است.می

 ییوهوا آب وقایع از اطمینان عدم با مقابله برای منافع و کاالها یعرضه تضمین برای انطباق های استراتژی ایجاد

 مربوط های آرمان و رفتار الگوهای بهتر درک برای نهاد یک مثابه به جامعه از افراد جای به ها خانواده. اند کرده استفاده

( در پژوهشی با عنوان 2015) 2خورشید عالم کنند.استفاده می محلی سطح در ییوهوا آب تغییرات سازگاری به

 یتجربه با به این نتیجه رسیدند که کشاورزان« در بنگالدش سالی خشکهای مستعد سازگاری کشاورزان با محیط»

 از آگاهی و سازمانی امکانات و نیروی برق به بهتر دسترسی تر، امن حقوق بهتر، تحصیالت در بخش کشاورزی، تر بیش

 برخوردار هستند. سالی خشکاتخاذ راهبردهای سازگاری با  ی برایتر بیش، از تمایل تر بیش ییوهوا آب اثرات

 مباني نظري -3

 مختلف ابعاد در روستایی بخش که دهدمی نشان گذشته ادوار طی کشور روستایی یجامعه تحوالت بررسی

)موسوی رو بوده استهروب اساسی هایدشواری با سطح محلی در یا و ملی سطح در چه اکولوژیکی و اقتصادی-اجتماعی

 تشدید نظیر هاییدشواری و مسائل یی کشور ناشی ازی روستا توسعهمشکالت پیش روی . (220: 1391و کشکولی، 

درپی،  های پی سالی خشک مادی، هایسرمایه و کارآمد نیروی از هاآبادی گسترده یتخلیه ای،منطقه هاینابرابری

 نشینی،حاشیه گسترش و شهری جوامع در جمعیت انباشت کشاورزی، روزافزون محصوالت کاهش منابع آبی، کاهش

(. آنچه در این 74: 1392قائد رحمتی و همکاران، )است... بوده و یبومتجارب  و یبومبیکاری، عدم دخالت نیروهای 

یی بایستی ی روستا توسعههای عملی و تئوریکی که در بحثاین ؛عبارت است از ،است درک قابلمفاهیم به روشنی 

پایدار  یهای توسعهبا محیط، پایه روستاییانهای محیطی شناسایی شده و از طریق تنظیم روابط  ها و توانمندیظرفیت

یی مبتنی بر ی روستا توسعهدهی به (. در این رابطه و به منظور شکلBock, 2016: 555)روستایی شکل گیرد

تعامل انسان با محیط، ابزارها، امکانات،  یها، نحوهشناسایی ظرفیت ینحوه مانند یمیمفاهخصوصیات محیطی بایستی 

نظران آگاه بایستی از صاحب ها آن به یعلممنظور یافتن پاسخ ها و... مطرح و پاسخ مناسب داده شود که به محدودیت
                                                           
1- Campos 

2- Khorshed Alam 
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گرایی در الگوی توسعه در روستاها ای و محلی استفاده نمود که همان محلیبه مسائل روستایی در سطح ملی، منطقه

 ذاکرهم و بحث هر مرکز باید ییی روستا توسعهنظران،  زیرا به اعتقاد صاحب (؛Silva & Mosimane, 2013: 27)است

 توسعه هایجریان یهمه کلید ،ییی روستا توسعه حقیقت در (.Naldi et al, 2015: 93)باشد ملی یتوسعه فرآیند در

ها و فنون توسعه و استفاده آگاهانه از الگوها، روش ؛یی عبارت است ازی روستا توسعهسازی الگوی بنابراین محلی است؛

 Singh et)های با شرایط محلی استها و روشبه روز کردن و تقویت تکنیکمنطقه در کنار  یتطابق آن با شرایط ویژه

al, 2014: 39.) 

نقاط زمین و مخصوصاً در مناطقی با شرایط  تر بیشهای روستایی را در سکونتگاه حیات یامروزه ادامه آنچه 

حیدری ساربان و مجنونی توتاخانه، )است سالی خشک اقلیمی وتغییرات  یاندازد، پدیده یی ایران، به مخاطره میوهوا آب

 طی در بارش کمبود حاصل سالی خشک کل، در لیکن ،شده ارائه پدیده این برای متفاوتی تعاریف اگرچه (.52: 1395

 ها، فعالیت برخی برای آب نقصان به منجر کمبود این و است بوده تر بیش یا فصل یک معموالً زمانی ممتدی  دوره یک

 خطرات کاهش راستای در (.71: 1396وتاخانه و همکاران، مجنونی ت)شود می محیطی زیست بخش یک یا و هاگروه

های موفقی که از گذشته مهمی وراهکارهای  ازجمله. است شده ارائه مختلفی راهکاری انسانی جوامع بر سالی خشک

حسب شرایط  یی بری روستا سعهتوقرار گرفته است، مدیریت  موردتوجهدور طرح بوده و در طی سالیان اخیر نیز 

(. شاید بتوان گفت که مدیریت 345: 1394افراخته و همکاران، )است سالی خشکوهوایی منطقه و مخصوصاً شرایط  آب

ریشه در تاریخ کهن ایران دارد و حفر  سالی خشکیا همان سازگاری روستاهای با  سالی خشکروستایی مبتنی بر 

ظری (. خاستگاه و مبنای ن42: 1396رنجبر نائبی و همکاران، )ین سازگاری بوده استها نیز در راستای بهبود همقنات

انتخاب طبیعی داروین است. از نظر داروین، سازگاری، پاسخ  یمحیطی نظریهمبتنی بر سازگاری زیست یتوسعه

حیات موجودات  یمنجر به ادامه یتدرنهاکند و وهوای خاصی است که در آن زندگی می موجود زنده به محیط یا آب

(. Chen et al, 2014: 193; Wu et al, 2016: 16)شودهای محیطی مینات و محدودیتزنده با توجه به امکا

یافت  گسترش یعلمبه صورت  3حیات با آن از طریق مطالعات اوروالو یدرک شرایط محیطی و ادامهی توسعه ی نظریه

های سازگاری یدرباره ینیز مطرح گردید. وی مطالعاتی مورد سالی خشکبتنی بر م یو برای اولین بار بحث توسعه

وی  ازنظر ،واقعمریکای شمالی انجام داده است. درآمریکای مرکز، گرینلند و آ اقلیمی درگذشته نسبت به تغییرات 

م نموده و پیشرفت شان متناسب با تغییرات محیطی تنظی ها ذاتاً توانایی دارند تا خود و محیط زندگیانسان

امروزه نیز با وجود گذشت سالیان زیادی، هنوز  سالی خشکسازگاری با شرایط (. اهمیت Palmer, 2014: 365)نمایند

بر جوامع انسانی و  سالی خشکپابرجا بوده و به اعتقاد دانشمندان یک سیاست و راهبرد اصولی برای کاستن از اثرات 

اعتقاد دارد که بررسی میزان سازگاری روستاها با  4(. آالمFisher et al, 2015: 283)مخصوصاً جوامع روستایی است

ناپذیر  ضرورتی اجتناب ها آناز سطح ملی به سطح محلی، به منظور ارتقای و پایدارسازی وضعیت معیشتی  سالی خشک

ط به تئوری کنش مربو سالی خشکمباحث مربوط به سازگاری روستاها با شرایط  تر بیش(. Alam, 2015: 196)است

 فرآیندشود. تئوری کنش سازگاری بیانگر آن است که سازگاری بوده که در چارچوب اصول معیشت پایدار مطرح می

یعنی سازگاری واحد معرض  ؛تابعی ی، میانجی و روابط بین محرک محیطی و سه هستهسالی خشکسازگاری نسبت به 

 (. در چارچوب معیشت پایدار نیزMcLeman et al, 2008: 380)دشوقرار گرفتن، کنشگران و پذیرندگان قلمداد می

کیفیت  اند از؛ املی بستگی دارد که عبارت، به عوروستاییاناتکا، توسط  توانایی اتخاذ راهبردهای معیشتی قابل

مدیران و  روستاییانتوانایی  یتدرنهاانسانی، مهارت، دانش، کیفیت منابع محیطی و  یگذاری، کیفیت سرمایه هسرمای

بر  سالی خشکهای ناشی از آثار منجر به تعدیل شدن آسیب ها آنهای محتمل که همگی برای شناخت آینده

                                                           
3- Orallow 

4- Alam 
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شود این است که چگونه و در این میان مطرح می(. آنچه German & Schoneveld, 2012: 765)شودمی روستاییان

 را تدوین نمود؟ سالی خشکبا شرایط ریزی مبتنی بر سازگاری روستاها توان برنامهاز طریق چه ابزارهایی می

حاکی از این است  سالی خشکیی مبتنی بر شرایط ی روستا توسعهشده در باب سی نظریات مطرحبرر ،در این رابطه

بتوانند با و مدیران محلی بایستی  روستاییانروستایی بر این عقیده هستند که  ینظران و پژوهشگران عرصهکه صاحب

ها و تهدیدات محلی، روستاها را به سمت توسعه هدایت شناخت فرصتنیز  بومی وهای تکیه بر دانش و مهارت

های فعلی، آینده را درک و تحلیل بتوانند متناسب با ویژگی ،به عبارتی (؛Kiem & Austin, 2013: 1308)کنند

 روستاییانبنابراین از نظر آنان، (؛ 3: 1395تقیلو و همکاران، )ریزی نمایندها، برنامهدم قطعیتنموده و متناسب با ع

های محتمل بتوانند میزان سازگاری روستاهای محل ها و وجود آیندهها و عدم قطعیتبایستی از طریق شناخت قطعیت

ی مؤثر بر های کلیدشناسایی پیشرانتوان گفت که بنابراین می مدیریت نمایند؛ سالی خشکسکونت خود را در برابر 

 ازبا استفاده  که است هایی تالش مجموعه؛ بایستی عبارت باشد از سالی خشکیی مبتنی بر ی روستا توسعه

 های آینده تجسم به ،سالی خشکثبات پدیده  یا و تغییر عوامل و الگوها ،سالی خشک ییجادکنندهامنابع  وتحلیل یهتجز

یی ی روستا توسعهبه  یزیر برنامه و نوعی خاصی از و برای جوامع روستایی رقم خواهد زد سالی خشکمحتمل که 

 یتوان گفت که توسعهنابراین می؛ ب(Gray & Mueller, 2012: 134)خواهد پرداخت سالی خشکمبتنی بر شرایط 

 روستاها، بلندمدت آینده به نگاه برای سیستماتیک تالش فرآیند ؛عبارت است از سالی خشکشرایط بر مبتنی 

 شناسایی هدف با که استویژه در نظام روستایی  و اجتماع اقتصاد زیست روستایی،  محیط تکنولوژی روستایی،

های برخی از مؤلفه یطورکل به .(7-6: 1395تقیلو و همکاران، )سالی خشک یهای نوظهور ناشی از وقوع پدیده شچال

 ( ارائه شده است.1) ی شمارهصورت جدول به  سالی کخشیی مبتنی بر شرایط ی روستا توسعهاصلی 
 

 سالی خشکیی مبتنی بر شرایط ی روستا توسعههای اصلی مؤثر بر مدیریت : مؤلفه1 جدول

 روش تحقيق -4

پژوهی، از نوع های جدید علم آیندهکاربردی و از نظر ماهیت بر اساس روش ،این تحقیق از نظر نوع تحقیق

تکنیک پویش محیطی، تحلیل اثرات  یریکارگ بهوتحلیل اطالعات با  های تحلیلی و اکتشافی است. برای تجزیهپژوهش

 مک استفاده شده است.افزار تخصصی میک متقابل/ ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت و از نرم

 اعضاي گروه کارشناسي -4-1

نفری از افراد آشنا  87اعضای گروه کارشناسی پژوهش حاضر در دو سطح انتخاب گردید. در سطح اول یک گروه 

ها انتخاب شده و با NGOل اساتید دانشگاهی، کارشناسان ادارات، پژوهشگران و مسئوالن به مسائل روستایی شام

های مجموع مؤلفه در پژوهش شناسایی گردید. مورداستفادههای ای، مؤلفهبررسی منابع کتابخانه نیزو  ها آنمشورت 

 یتمام ،به عبارتیبوده است.  ها آنس، در دسترس بودن کارشنا 87مبنای انتخاب مؤلفه بود و  86شده شناسایی

 ها آنها و مأخذ مؤلفه ابعاد

؛ 1398)ظاهری و مجنونی،  محصول فروشگذاری، نرخ سود، های مالی، سرمایه، حمایتانداز پسدرآمد،  اقتصادی

 ( ;1395Palmer, 2014تقیلو و همکاران،  ؛1395الماسی و همکاران، 

 Kiem )، تعداد خانوار ساکن روستاسالی خشکقبلی  یدانش و مهارت، پایگاه اجتماعی، جنسیت، تجربه یاجتماع

and Austin, 2013; Hansen et al, 2019; German & Schoneveld, 2012) 

  ;Austin et al, 2018 ) ، منابع آب در دسترس، کیفیت خاک، نوع محصولسالی خشکهای  دوره محیطیزیست

Singh et al, 2014) 

 -زیرساختی

 نهادی

، همکارانافراخته و )های پشتیبانیهای انتقال آب، سیستمنهادهای خودیار، نهادهای دولتی، زیرساخت

 (1395قیلو و همکاران، ؛ ت1398ظاهری و مجنونی توتاخانه،  ؛1394

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 18

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1468-en.html


 8                                      رمضاني و خداپناه  / ...ي روستاهاي هاي کليدي مؤثر بر توسعهشناسايي و تحليل پيشران

 

دعوت به موردمطالعه،  ی محدودهیی در ی روستا توسعهو نخبگان دانشگاهی آشنا به مسائل شدند شناسایی  کارشناسان

ای دلفی و همچنین مقایسه اثرات متقاطع بین در سطح دوم، از پژوهشگران برای تکمیل پرسشنامههمکاری گردید. 

نفر از افراد جهت تکمیل پرسشنامه اعالم آمادگی کردند. در  52که در این مرحله  ها دعوت به همکاری شدمؤلفه

ریزی نفر دکتری و دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه 11دوم، اعضای گروه دلفی در این پژوهش شامل  یمرحله

با مدرک دکتری  نفر 8های کشاورزی، نفر با مدرک دکتری در رشته 14نفر دکتری جغرافیا طبیعی،  4روستایی، 

از کارکنان  3نفر دکتری معماری،  1ی، شناس جامعهنفر دکتری  2نفر دکتری اقتصاد،  3 زیست و منابع طبیعی، یطمح

نفر با  1رئیس و معاونین(، ) میاسالنفر از کارکنان بنیاد مسکن انقالب  2رئیس و معاونین این نهاد(، ) یکشاورزجهاد 

ی آور جمعنفر با مدرک دکتری حقوق بوده است. بعد از  1نفر دکتری علوم سیاسی و  1مدرک دکتری مدیریت بحران، 

 یمؤلفه 67 یتدرنها یه شناسایی شد کهاروم ی دریاچهی مرتبط با شرایط مؤلفه 67 یتدرنها، نظرات کارشناسان

مک افزار میکالزم به توضیح است که نرم (.2ی نمود )جدول بند طبقهچهار گروه از  توان در قالبکه می شده یآور جمع

در تحلیل کرده و اثرات متقاطع آن را از طریق جداول و نمودارهای  100* 100 یتواند یک ماتریس با تعداد مؤلفه می

تحلیل  مک میک افزار نرمده از تشکیل شده و با استفا 67*67ایش بگذارد که در این تحقیق ماتریس مگرافیکی به ن

دارای میزان مشخص از اثرگذاری در  ها آنیکسان نبوده و هر کدام از  ها مؤلفهگردید. همچنین با توجه به اینکه اهمیت 

زوجی به این امر توجه داشته و در  یاند، لذا کارشناسان به هنگام مقایسهبوده سالی خشکیی در شرایط ی روستا توسعه

 اند.یی توجه داشتهی روستا توسعهرد  ها آنبه ماهیت و اهمیت  ها مؤلفههنگام تعیین امتیاز و اهمیت 
 

 ی ارومیه دریاچه سالی خشکیی مبتنی بر ی روستا توسعههای : ابعاد و عامل2جدول 

 های محیطیشاخص

، میزان و عرضه محصوالت کشاورزی و دامداری تولیدی، کشت محصوالت حاصلخیز و مناسب کشاورزی هایدرصد زمین

 مناطق در ساکن دام به مرتع، جمعیت خاک، تراکم مقاوم به خشکی، بارورسازی ابرها، رهاسازی منابع آب سدها، کنترل فرسایش

بارندگی،  فاضالب، میزان یشبکه از مند بهره های، سکونتگاهشده یریتمد مراتع پذیر، وضعیتای آسیبکوهپایه و کوهستانی

 از فصلی، فاصله دائمی وجاری  های طبیعی، رودخانه باارزش هایجنگل، تعداد و تنوع جاذبه شهر، تخریب یشبکه به دسترسی

های زارعی آبی، درصد  شیب، درصد زمین تبخیر، توپوگرافی، شیب، جهت های فعال، میزانخیزی، فاصله از گسل گسل، سیل

های انتقال آب، اجرای سازی آب کشاورزی، نوسازی سیستمآوری، غنی پذیری یا ارتقای تابزراعی دیم، کاهش آسیبهای  زمین

  دریاچههای آبخیزداری، مقابله با ریزگردهای شور برخاسته از بستر طرح

 زیرساختی-های نهادیشاخص

شت، سرانه آموزشی روستایی، دسترسی به اینترنت، ، مرکز بهداITC فعالیت شورا و دهیار، دفتر خدمات کشاورزی، دفاتر

برق پایدار، فضای سبز و پارک روستا،  یتلفن ثابت، آنتن دهی موبایل، دسترسی به آب شرب، دسترسی به گاز شهری، شبکه

ای روستایی، هجایی روستاها(، کیفیت راه عضویت در تعاونی روستایی، اجرای الگوهای رایج اسکان مجدد )ادغام روستاها و جابه

ای های فنی و حرفهها، طرح هادی روستایی، مهارت NGOآوری زباله، تعداد  نرخ دسترسی به وسایط نقلیه عمومی، سیستم جمع

 کشاورزی دامی ومحصوالت  یای، بیمه، سیستم آبیاری بارانی و قطرهروستاییان

 های اقتصادیشاخص

گذاری دولتی، گذاری بخش خصوصی، سرمایهبانک، سرمایه فعالیت پست ،روستاییان یانهارزش ملک، میزان درآمد ماه

های تولیدی روستا، مساکن های بانکی، فروش منصفانه محصوالت کشاورزی، واحدهای تجاری روستا، کارگاهدسترسی به وام

های گردشگری فعال در جاذبهتنوع معیشتی(، ) سازی بافت فرسوده روستا، تنوع منابع درآمدی خانواربادوام، بهسازی و مقاوم

 روستا، تلفات دام و مزارع

 های اجتماعیشاخص

نشینی، نرخ اشتغال زنان،  جمعیت ساکن روستایی، نرخ رشد جمعیت، نرخ باسوادی مردان، نرخ باسوادی زنان، درصد اجاره

در  روستاییانمیزان مشارکت  نرخ اشتغال مردان، تعداد مهاجرت، رضایت از کیفیت مسکن، رضایت کیفیت زندگی روستایی،
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های  های روستایی، نزاعتنوع قومی، برگزاری مراسمات مذهبی و آیین ،ی ارومیه دریاچه سالی خشکهای مربوط به مقابله با فعالیت

 سازی روستاییدتوانمنسازی و های ظرفیتهای روستایی، مهارتو ناهنجاری

 بسترشناسي پژوهش -4-2

 38ْ 30 'تا  35ْ 41 'طول شرقی و  47ْ 54 'تا  44ْ 13 'در مختصات جغرافیایی  ارومیه ی دریاچهآبریز  یحوضه

شده است که بین ارتفاعات  مسطح تشکیل شیوب کم ی محدودهعرض شمالی قرار دارد. بخش شمالی آن از یک 

محصور است. حد غربی این حوضه را ارتفاعات مرز ایران و ترکیه تشکیل  شرقی، جنوبی و غربی حوضه یگسترده

 یترین ارتفاع این حوضه، دریاچهدهد که از غرب سلماس تا غرب اشنویه و شمال پیرانشهر کشیده شده است. کم می

کیلومترمربع  47096ها حدود  آبریز رودخانه یمتر از سطح دریا ارتفاع دارد. مساحت حوضه 1275ارومیه است که 

، قسمتی آذربایجان، بخش نسبتاً بزرگی از استان آذربایجان غربیآبریز این دریاچه حدود نیمی از استان  یاست. حوضه

آمار، بارندگی سالیانه در  بر اساسشود.  های اردبیل و زنجان را شامل میاز استان کردستان و بخش محدودی از استان

 .رسد می متر میلی 411در سال متغیر است و میانگین آن به  متر میلی 700تا  300ارومیه از  یدریاچه یحوضه

 5از  تر کمکیلومتر  131228کیلومترمربع است که از آن  47096.8 ی ارومیه دریاچهآبریز  یحوضه ی محدودهکل 

درصد شیب دارد. تعداد  12از  تر بیشکیلومترمربع  20460درصد و  12تا  5بین  لومترمربعکی 13508درصد، 

 (.1شکل است )روستا  2528 درمجموعو  658و  829، 1041 به ترتیب برابر با ها  محدودهروستاهای این 
 

 
 

 ی ارومیه دریاچهآبخیز  یمطالعه در حوضهموقعیت جغرافیایی روستاهای مورد :1شکل 

 

به  ی ارومیه دریاچه ی آبریز حوضه ی محدودههای طبیعی و انسانی روستاهای واقع در همچنین برخی از ویژگی

 .است( 3صورت جدول )
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 به تفکیک استان ی ارومیه دریاچهآبریز  یهای طبیعی و اجتماعی روستاهای حوضهویژگی :3جدول 

مجموع/ 

 میانگین

آذربایجان 

 غربی

آذربایجان 

 شرقی

کردستا

 ن

ار

 دبیل

 هاشاخص

13128.02 545530.6 744530.8 
22679.

2 

6

0.9 

 5از  تر کم

 درصد

 616522.4 603783.8 13508.39 شیب
12962

8.5 

9

04.2 

 12تا  5بین 

20460.44 1020508 649969.2 
37247

4.7 

3

092 

از  تر بیش

 درصد 12

14/77 13/78 60/82 50/69 
3

6/78 

 باسوادی زنان

85/81 62/80 51/86 63/75 
6

5/84 

 باسوادی مردان

04/1 02/1 01/1 11/1 
0

5/1 

 سال 5نرخ مهاجرت در 

63/97 45/97 85/98 67/96 
5

8/97 

 نرخ اشتغال زنان

77/97 07/97 09/98 69/97 
2

3/98 

 نرخ اشتغال مردان

 هاي پژوهشيافته -5

 بيآمبتني بر کم يتوسعهوامل کليدي مؤثر بر ع -5-1

های روستایی پیرامونی سکونتگاه یمدیریت توسعهعنوان عوامل مؤثر بر  عامل به 67 ،که قبالً نیز مطرح شدگونه آن

مک برای افزار میک عامل با نرم 67 ،انتخاب گردیده است. در ادامه سالی خشکمبتنی بر شرایط  ی ارومیه دریاچه

ابعاد ماتریس رار گرفته است. مورد تحلیل ق سالی خشکیی مبتنی بر ی روستا توسعهاستخراج عوامل اصلی تأثیرگذار بر 

دهد است که نشان میدرصد  19/87پرشدگی ماتریس  یدرجه .بخش مختلف تنظیم شده است 4بود در که  67×67

سیستم از وضعیت ناپایداری برخوردار بوده  درواقعو ای بر همدیگر داشته زیاد و پراکنده شده تأثیر نسبتاًعوامل انتخاب

 ( به دست آمده است.4) یهماتریس به صورت جدول شمار. سایر اطالعات است
 

 

 های ماتریس و تأثیرات متقاطع : تحلیل اولیه داده4جدول 

ابعاد  شاخص

 ماتریس

تعداد 

 تکرار

تعداد 

 صفر

تعداد 

 یک

تعداد 

 دو

تعداد 

 سه

ی درجه جمع Pتعداد 

 پرشدگی

 %19/87 4489 98 671 1541 1205 874 2 67*67 مقدار

 تأثيرات مستقيم متغيرها بر همديگر -5-2

شمال غربی نشان  یوجود چندین عامل تأثیرگذار در نزدیکی منطقهکننده يا تأثيرگذار:  متغيرهاي تعيين

آبی و  کشت محصوالت مقاوم به کم ؛اند از عبارت ار هستند این متغیرهادهد که چندین عامل بر کل سیستم تأثیرگذ می

های نوین انتقال آب و فصلی، استفاده از سیستم دائمی وهای خاک، مدیریت رودخانه، کنترل فرسایش سالی خشک
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 روستاییانمحصوالت کشاورزی و دامی، توجه به رویکرد تنوع معیشتی  یهای نوین آبیاری، بیمهاستفاده از روش

 فناوری باروری سازی ابرها.، استفاده از  دریاچههای عمرانی و احیای در فعالیت روستاییانمنطقه، جلب مشارکت 

این متغیرها دارای دو ویژگی مشترک تأثیرگذاری باال و تأثیرپذیری باال هستند و هر عملی متغيرهاي دووجهي:  

متغیرهای . متغیر در این گروه قرار دارند 16متغیر،  67مجموع از  در متغیرهای دیگر نیز تغییر خواهد کرد. ها آنروی 

 .شونده متغیرهای ریسک و متغیرهای هدف تقسیم میدووجهی خود به دو دست

نمودار قرار دارند و  شرقی شمال یخط قطری ناحیه وحوش حولین متغیرها در نمودار امتغيرهاي ريسک: 

که شامل موارد زیر است: تراکم دام، به بازیگران کلیدی سیستم را دارا هستند  شدن یلتبدظرفیت بسیار باالیی جهت 

های ، درصد زمینباارزشهای طبیعی ، میزان بارندگی، تنوع جاذبهشده یریتمدنقاط روستایی، مراتع  جمعیت ساکن در

ها، ارتقای در تعاونی روستاییانهای زراعی دیم، وجود فضای سبز و پارک روستایی، عضویت زراعی آبی، درصد زمین

 .روستاییانسازی و توانمندسازی هایی، ظرفیت های فنی و حرفمهارت

دهد که از نظر متغیرهای تراکم جمعیت، استان آذربایجان شرقی، مطالعه نشان میمورد ی محدودهبررسی وضعیت 

برخوردار بوده و همین  ی ارومیه  دریاچهی در روستاهای پیرامونی تر بیشها از تراکم جمعیت ی استاننسبت به بقیه

ها این استان را زراعی آبی و دیم و عضویت روستاییان در تعاونیهای امر از نظر مدیریت مراتع، تراکم دام، درصد زمین

توان گفت که در صورت توجه به متغیرهای ریسک از سه استان دیگر تحت تأثیر قرار داده است. به عبارتی می تر بیش

 برخوردار است. ی ارومیه دریاچهبه احیای  شدن یلتبداستان آذربایجان غربی از شرایط مساعدتری برای 

نتایج  درواقعگیرند، این متغیرها  قطری شمال شرقی صفحه قرار می یاین متغیرها زیر ناحیهمتغيرهاي هدف: 

کاری و ایجاد تغییرات در این متغیرها به  تکاملی سیستم و نمایانگر اهداف ممکن در یک سیستم هستند. با دست

و کشاورزی   میمحصوالت دا یعرضه اند از؛ عبارتمتغیرهای این گروه تکامل سیستم برنامه و هدف خود دست یافت. 

مراکز  یهای آموزشی، سرانهمصرف، رهاسازی آب سدها، تراکم دام به مراتع، سرانه یشده در روستاها به چرخهتولید

بهداشتی، دسترسی به اینترنت و تلفن ثابت، آنتن دهی موبایل، وجود مساکن با دوام. بررسی متغیرهای قرار گرفته در 

و کشاورزی، رهاسازی آب   میمحصوالت دا یدهد که از نظر متغیرهایی مانند عرضهاین بخش از صفحه نشان می

های دوام، سرانهدهی موبایل، مساکن بای و از نظر متغیرهایی مانند آنتنسدها، تراکم دام به مراتع، استان آذربایجان غرب

مراکز بهداشتی، استان آذربایجان شرقی از شرایط بهتری  یهآموزشی، دسترسی به اینترنت و تلفن همراه و سران

و از   دریاچهشمالی یعی و کشاورزی دارند، مناطق نیمهبرخوردار است. همچنین از نظر متغیرهای هدف که ماهیت طب

 ست.تری برخوردار اجنوبی استان از شرایط مناسب ینظر متغیرهایی که ماهیت اقتصادی یا زیرساختی دارند، نیمه

را متغیرهای  ها آنتوان  اند و می این متغیرها در قسمت جنوبی شرقی شکل قرار گرفتهمتغيرهاي تأثيرپذير: 

نتیجه نیز نامید. این متغیرها از تأثیرپذیری بسیار باال از سیستم و تأثیرگذاری بسیار پایین در سیستم برخوردار هستند. 

 اند از:این متغیرها عبارت
های ارتباطی، دسترسی برق پایدار، کیفیت راه یشرب، دسترسی به گاز شهری، دسترسی به شبکهدسترسی به آب 

از  یطورکل بهمحصوالت کشاورزی و دامی، کیفیت زندگی.  یها، درآمد ماهیانه، فروش منصفانه NGOبه وسایط نقلیه، 

تری برخوردار بوده و ی و از شرایط مناسبهای آذربایجان شرقنظر متغیرهای قرار گرفته در این بخش، به ترتیب استان

شود. همچنین بررسی سطح با افزایش فاصله از سمت جنوب به سمت شمال از میزان برخورداری نواحی کاسته می

شود. برخورداری روستاها نیز حاکی از این است که با نزدیکی به سمت مرزها از میزان برخورداری روستاها کاسته می

ی  دریاچهخط ساحلی  یلومتریک 30الی  10بین  ی محدودهتاهای با سطح برخورداری باال در در حالت کلی، روس

 قرار دارند. ارومیه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 18

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1468-en.html


 12                                      رمضاني و خداپناه  / ...ي روستاهاي هاي کليدي مؤثر بر توسعهشناسايي و تحليل پيشران

 

این متغیرها دارای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایینی هستند. این متغیرها در قسمت جنوب  متغيرهاي مستقل:

 یاهرممتغیرهای مستقل از سیستم و متغیرهای  یتوان به دو دسته غربی شکل قرار گرفتند. متغیرهای مستقل را می

 سیستم تقسیم کرد. یهثانو

الگوهای رایج اسکان موقت، وجود طرح هادی روستایی، نرخ رشد جمعیت، متغيرهاي مستقل از سيستم: 

سکن نشینی، تلفات دام و مزارع، نزاع و درگیری در روستا، رضایت از کیفیت م زنان، باسوادی مردان، اجاره یباسواد

متغیرهای نرخ رشد جمعیت و تلفات دام و مزارع، مناطق روستایی استان  جز بهروستایی. همانند متغیرهای تأثیرپذیر، 

آذربایجان شرقی بهتر از مناطق روستایی آذربایجان غربی هستند. همچنین در رابطه با متغیرهای مانند درگیری و نزاع 

 اطالعی در دست نیست.

های فرهنگی، مهاجرت از روستا به شهر، برگزاری مراسمات مذهبی و آیینسيستم:  يهثانو ياهرممتغيرهاي 

بین  در ینظمهیچ  ، محدودههای گردشگری روستایی. در رابطه با متغیرهای قرار گرفته در این استفاده از جاذبه

های گردشگری که در جاذبهمتغیر برخورداری از  جز بهمشاهده نشد. ی ارومیه  دریاچهها و یا مناطق مختلف  ناستا

 از روستاهای مناطق دشتی بوده است. تر بیشروستاهای واقع در مناطق کوهستانی 

و گاهی  دارند یمیتنظحالت  ،واقعاند. دراین متغیرها در نزدیکی مرکز شکل قرار گرفتهمتغيرهاي تنظيمي: 

این متغیرها  گیرد،برای اهداف خود به کار می هایی که شهرداری کنند. بسته به سیاست عنوان اهرم ثانویه عمل می به

یسک را دارند. این متغیرها کننده یا متغیرهای هدف و ر قابلیت ارتقاء به متغیرهای تأثیرگذار، متغیرهای تعیین

 اند از: تعبار
یی، های تولیدی، واحدهای تجاری روستاروستایی، کارگاه یسازی بافت فرسوده دسترسی به مسکن بادوام، مقاوم

 .(3و  2های )شکل روستایی ITC فعالیت دهیاری و شورا، فعالیت دفاتر خدمات کشاورزی، وجود دفاتر
 

 
 تأثیرپذیری و تأثیرگذاریدر محور  ها آنو جایگاه مستقیم پراکندگی متغیرها  : نمودار2 شکل
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منبع روابط مستقیم بین متغیرها )تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی( ی: نقشه3شکل   

 

پذیرد،  می دیگر عوامل از عامل یک تأثیری که مقدار آن ،است شده داده توضیح در بخش روش تحقیق که گونه نآ

. استه شد  ثبت تأثیرگذاری عنوان به ،گذارد یم عوامل دیگر بر عامل یک که تأثیری مقدار آن و عنوان تأثیرپذیری به

اثرات غیرمستقیم  ،و... رسانده و بر این اساس 3،4، 2های  توان به مکمیک افزار نرم توسط گذارند،که می تأثیری مقدار

ی اثرگذارن میزا تحلیل از آمده دست به اطالعات تگف توانمی ایمقایسه شود در چارچوبیمتغیرها سنجیده می

ی باالی سطحر خالقیت شهر میانه اندام بناب د سیستم ناپایداری وضعیت ی ییدکنندهتأ یکدیگر،بر  رهامتغی غیرمستقیم

 (.8و  7های )شکل است
 

 
 و تأثیرپذیری تأثیرگذاریدر محور  ها آنو جایگاه غیرمستقیم  پراکندگی متغیرها ینقشه: 4 شکل
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روابط غیرمستقیم بین متغیرها )تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی( ینقشه: 5شکل   

 

بر  مؤثر کلیدی عوامل یافتن دست آمده، به غیرمستقیم و مستقیم اثرهای تحلیل نتایج یمقایسه از آنچه

ی مؤلفه 67 به توجه با راستا، این است. دری ارومیه  دریاچه سالی خشکیی مبتنی بر شرایط ی روستا توسعهریزی  هبرنام

 محصوالت کشت ؛اند ازانتخاب شد که عبارت اهمیت ینتر کم به ینتر بیش از ترتیب به کلیدی پیشران 9، یموردبررس

، روستاییان معیشتی تنوع به خاک، توجه فرسایش ، کنترلروستاییان افزایی مهارت و ، آموزشسالی خشک به مقاوم

 هایطرح اجرای در روستاییان مشارکت ای، جلبقطره و بارانی آبیاری سیستم از آبخیزداری، استفاده هایطرح اجرای

 .(5)جدول  ریزگردها با حوادث و مقابله برابر در یدام و کشاورزی محصوالت یبیمه ،ی ارومیه دریاچه احیای
 

 ی ارومیه  ی روستایی مبتنی بر خشکسالی دریاچه : عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه5جدول 

 ابعاد اثرات تأثیرگذار مستقیمعوامل کلیدی  

 متغیر رتبه
تأثیرگذاری 

 مستقیم

تأثیرگذاری 

 غیرمستقیم

تأثیرپذیری 

 مستقیم

تأثیرپذیری 

 غیرمستقیم

 197 210 306 311 سالی کشت محصوالت مقاوم به خشک 1

 195 198 277 295 روستاییانآموزش و مهارت افزایی  2

 195 187 280 287 کنترل فرسایش خاک 3

 188 180 265 270 روستاییانتوجه به تنوع معیشتی  4

 184 171 249 265 های آبخیزداریاجرای طرح 5

 175 170 247 256 ایاستفاده از سیستم آبیاری بارانی و قطره 6

های احیای در اجرای طرح روستاییانجلب مشارکت  7

 ی ارومیه  دریاچه
247 238 167 172 

 164 165 228 242 در برابر حوادث و دامیی محصوالت کشاورزی بیمه 8

 164 165 224 237 مقابله با ریزگردها 9

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            14 / 18

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1468-en.html


  15                                                     1400بهار  ،ومس، شماره چهل و يازدهممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه -6

زمین با  ییکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کره عنوان بهایران کشور  ،که در این پژوهش بحث شد گونهآن

ها منجر و سوء مدیریت سالی خشکآبی و  وجود مشکالت و تبعات ناشی از کم ،بین یندراو  ؛مواجه است آبی کممشکل 

 یرشد فزایندهها شده است. عوامل متعددی مانند و تاالب  دریاچه سالی خشکای مانند  به بروز حوادث ناخواسته

دات کشاورزی عنوان بستر اصلی تولیبه وخاک آبمحدودیت منابع  دامی وجمعیت و نیاز به محصوالت کشاورزی و 

 یمخاطرهعنوان یک نیز به سالی خشک ،واقعاست. در داده قراربسیار جدی فرا روی کشور  ای گونه بهآبی را  کم یمسئله

در این میان نوع  .به حداقل رساند توان میناشی از آن را  های نیازمند اتخاذ تدابیری است تا بتوان خسارتطبیعی 

منطقه باشد تا  بایستی برگرفته از شرایط محیطی، اقتصاد و اجتماعی هر سالی خشکهای مدیریتی مبتنی بر برنامه

شدن یی سازگار با خشکی روستا توسعههای کلیدی لذا هدف اصلی این پژوهش که بررسی پیشران بتواند موفق باشد،

 های کلیدیحلیل پیشرانبررسی و تمتغیر در سطح روستاهای منطقه اقدام به  67با شناسایی  بود، ی ارومیه دریاچه

 4488متغیر و  67جموع های پژوهش نشان داد که از منموده است. یافته سالی خشکیی مبتنی بر ی روستا توسعه

هستند که  سالی خشکیی مبتنی بر ی روستا توسعهپیشران کلیدی  عنوان بهعامل  9رفته در مدل، گچرخش صورت

 به خاک، توجه فرسایش ، کنترلروستاییان افزایی مهارت و ، آموزشالیس خشک به مقاوم محصوالت اند از: کشتعبارت

 مشارکت ای، جلبقطره و بارانی آبیاری سیستم از آبخیزداری، استفاده هایطرح ، اجرایروستاییان معیشتی تنوع

 با حوادث و مقابله برابر دامی در و کشاورزی محصوالت یبیمه ،ی ارومیه دریاچه احیای هایطرح اجرای در روستاییان

با نتایج  سالی خشکیی مبتنی بر ی روستا توسعهعوامل مؤثر بر مدیریت  یهای پژوهش در زمینهریزگردها. نتایج یافته

، سالی خشکنقش تنوع معیشتی در کاهش اثرات  ی( در زمینه1395های حیدری ساربان و مجنونی توتاخانه )یافته

محصوالت کشاورزی، چن  یهای آبیاری نوین و بیمهاستفاده از روش ی( در زمینه1396)مجنونی توتاخانه و همکاران 

( در 2008های مک لمن )، یافتهسالی خشکدر مدیریت  روستاییان( در خصوص مشارکت اجتماعی 2014و همکاران )

و کشاورزان  روستاییانو مهارت  ش، آموزسالی خشکهای آبخیزداری، محصوالت مقاوم به خصوص اجرای طرح

های کلیدی مؤثر بر مدیریت روستایی مبتنی بر داد که پیشران های این پژوهش نشانهمخوانی دارد. همچنین یافته

ها که برخی از پیشران ،به تناسب شرایط جغرافیایی متفاوت است. به عبارتیی ارومیه  دریاچهدر شرایط  سالی خشک

تری برخوردار هستند، ناسباز شرایط م ی ارومیه دریاچهر مناطق شمالی د ،ها با ماهیت طبیعی هستندعمدتاً پیشران

در  نیزهای جنوبی و در قسمت ،که برخی از متغیرها که عمدتاً مربوط به ابعاد اقتصادی و زیرساختی هستنددرحالی

تری برخوردار روستاهای استان آذربایجان شرقی در مقایسه با روستاهای استان آذربایجان غربی از شرایط مناسب

بعاد زمانی میان شود که از طریق تدوین یک برنامه با اهای پژوهش پیشنهاد میبا توجه به یافته یتدرنهاهستند. 

مالی، مدیریتی، فنی و تکنولوژیکی آن اقدام به  جوانب یتماممدت و با در نظر گرفتن مدت و بلندمدت، میانکوتاه

وص لزوم تغییر الگوی کشت گردد. به منظور موفقیت این طرح و جلوگیری از در خص روستاییانسازی در بین فرهنگ

پذیر آسیب ی ارومیه دریاچهشدن ی، روستاهایی را که در برابر خشکهای فضایتوان از طریق بررسیهدررفت منابع، می

ده از محصوالت مقاوم بایستی استفا ،دیکه مطرح گرد گونهآنمدت( قرار داد. البته ریزی کوتاهاولویت )برنامهدر هستند، 

ای باشد. در خصوص های آبخیزداری و استفاده از فناوری آبیاری قطرههای اجرایی طرحبا برنامه همراه، سالی خشکبه 

شود. همواره به برگزاری جلسات همفکری، آموزش و مهارت، استفاده از نیز پیشنهاد می روستاییانجلب مشارکت 

های احیای در جهت استفاده در برنامه روستاییانهای ها و توانمندینوین ارتباطی شناسایی ظرفیت ها و ابزارهایروش

ها هم بایستی با در نظر موقعیت جغرافیایی روستاها باشد. در رابطه با استفاده گردد. البته این برنامه ی ارومیه دریاچه

موقعیت جغرافیایی ممتاز، خاک  ازجملهه دالیلی تنوع معیشتی هم الزم به توضیح است که روستاهای منطقه ب

... از توانمندی باالیی های گردشگری وتعداد زیاد جاذبه گیاهان دارویی، وجود ازجملهحاصلخیز، کشت انواع محصوالت 

شود که از طریق برای ایجاد منابع مختلف درآمدی برای روستایی برخوردار هستند. لذا در این خصوص پیشنهاد می
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افزایی اقدام به ایجاد تنوع معیشتی روستاهای از طریق آموزش و مهارت سازی درهای مدیریتی و فرهنگح رویهاصال

های مادی به محصوالت کشاورزی و دامی، ضمن کاهش آسیب یشود از طریق بیمهمیپیشنهاد  یتدرنهانمود. 

پذیری ضمن کاهش ضریب آسیبگردد و  حس آرامش ایجاد روستاییانر ، از نظر روحی و روانی نیز دروستاییان

مشارکت سازنده در  یبرای برنامه و امید کافی در آنانانگیزه  ،ی ارومیه دریاچه ی محدودهساکنین روستاهای واقع در 

 یی خود ایجاد نمود.ی روستا توسعههای برنامه

 منابع -7

 خراسان جنوب روستایی مناطق اقلیمی در تغییرات با سازگاری ارزیابی .(1396پودینه، محمدرضا ) ،نژاد، مرتضیاسمعیل -1

 .85-100 صص (،11) 6جنوبی، مجله مخاطرات محیط طبیعی، 

 مخاطرات برابر در روستایی سازگاری راهبردهای .(1394سلیمانی، عادل ) ،طهماسبی، اصغر ،عزیرپور، فرهاد ،افراخته، حسن -2

 .341-354 صص (،3) 2دانش مخاطرات،  ی فصلنامهروانسر(،  شهرستان پشتنگ روستای: یمورد ی مطالعه) سالی خشک

 ی مطالعه) روستاییان دیدگاه بر تأکید با ییی روستا توسعه مسائل یبند تیاولو .(1391) رضا، ینعمت ،ی، مهدیطاهرپور -3

 .113-128 (، صص2) 1 یی،ی روستا توسعه و فضا اقتصاد ی فصلنامه، (آباد خرم شهرستان مرکزی بخش ی:مورد

ی  دریاچه آبریز یحوضه در روستاها یافتگیتوسعه سطح تحلیل .(1394رضا )خسروبیگی،  ،آفتاب، احمد ،اکبرتقیلو، علی -4

 .13-28 (، صص33) 10های انسانی، یزی سکونتگاهرمطالعات برنامه ،ارومیه

 20 ریزی و آمایش فضا،ایران، برنامه هایی روستا توسعه های پیشران .(1395سلطانی، ناصر، آفتاب، احمد ) ،اکبرتقیلو، علی -5

 .1-28 صص (،4)

اقلیمی  تغییرات با کشاورزان سازگاری .(1394ابراهیمی، محمدصادق ) ،اهللهدایتآبادی، سیدنوری زمان ،جمشیدی، علیرضا -6

 صص (،2) 4 ریزی روستایی،پژوهش و برنامه ی فصلنامهسازگاری،  هایو گزینه اثرات: ایالم استان سیروان، شهرستان در

95-79. 

 پیرامون روستایی خانوارهای یآور تاب در معیشتی تنوع نقش (.1395مجنونی توتاخانه، وکیل ) ،لحیدری ساربان، وکی -7

 .49-70 صص (،4) 3، تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سالی خشکبرابر  در ی ارومیه دریاچه

 یحوضه ترسالی و سالی خشک های  دوره بین ارتباط بررسی (.1396عی بهرام، غفاریان، پروین )صنا ،ذوالجودی، مجتبی -8

 .106-119 (، صص2) 32تحقیقات جغرافیایی،  ی فصلنامهشمالی،  اطلس نوسان دور از پیوند الگوی با ی ارومیه دریاچه آبریز

 یتخلیه در ها چشمه و ها چاه قنوات، نقش یمقایسه (.1396چترسیماب، زهرا ) ،ی، پرویزگرشاسب ،رنجبر نائبی، سعیده -9

 .38-49ص ص (،1) 1آبخوان و قنات،  یکشور، مجله اصلی آبخیز های هضحو در زیرزمینی های سفره

 یها سکونتگاه سازگاری ظرفیت فضایی تحلیل (.1395طهماسبی، اصغر ) ،ور، فرهادعزیزپ ،افراخته، حسن ،سلیمانی، عادل -10

 .65-78 صص (،2) 3تحلیل فضایی مخاطرات محیطی،  ی فصلنامه، سالی خشک با مواجهه روانسر در شهرستان روستایی

 الگوهای تغییر در ی ارومیه دریاچه شدن  خشک خطر ادراک نقش بررسی» (.1398مجنونی توتاخانه، علی ) ،مدظاهری، مح -11

 .43-54(، صص 33) 9ی، امنطقهریزی برنامه ی فصلنامه، «پیرامونی روستاییان رفتاری

ی ها دهستان بندیسطح و توسعه یا شاخصه تحلیل (.1392براری، مهدی ) ،ی، رضاالممالک یمستوف ،قائد رحمتی، صفر -12

 .71-86، صص 30ی  شمارهیزد، جغرافیا و توسعه،  استان

 ی فصلنامه ،سالی خشکای کشاورزان در برابر های مقابلهارزیابی اثربخشی استراتژی (.1394) ، نسریناهللعطاثانی  میکاظ -13

 .109-118 صص (،2) 5یریت بحران،   ری و مددانش پیشگی

در  سالی خشک با کشاورزان سازگاری یراهبردها تحلیل و بررسی (.1395قوچی، پرستو ) ،توکلی، جعفر ،الماسی، هادی -14

 .217-242 صص (،1) 7ی روستایی، ها پژوهش ی فصلنامهکرمانشاه، استان 

 بر ی ارومیه دریاچه سالی خشکبررسی اثرات  (.1396بناب، مجتبی )رح مف ،حیدری ساربان، وکیل ،مجنونی توتاخانه، علی -15

 .67-89، صص(4) 6ریزی روستایی، پژوهش و برنامهی مجله ی،روستایی هاسکونتگاه آوریتابتغییرات 

راهبرد  یی اقتصادی جهت ارائهها تیفعالی نیگزمکانی و بند سطح (.1391) علی، یکشکولباقری  ،نجفموسوی، میر -16

 .217-238 ، صص(32) 10، انجمن جغرافیایی ایران، ANPی ا شبکهیی بر اساس مدل تحلیل ی روستا توسعه
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