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چکيده
سازگاری با خشکسالی بنا به ماهیت پیچیدهی این پدیده ،وابسته به عوامل متعدد اجتماعی ،اقتصادی،
زیستمحیطی ،زیرساختی و مدیریتی است و فرآیند توسعهی روستاهای واقع در شرایط خشکسالی نیز وابسته
به عوامل متعددی است که ناشی از شرایط خشکسالی است .خشک شدن دریاچهی ارومیه هم ضرورت و
اهمیت سازگاری سکونتگاههای روستایی را با شرایط فعلی این دریاچه اجتنابناپذیر کرده است ،لذا پژوهش
حاضر با هدف اصلی شناسایی مؤلفههای کلیدی توسعهی روستایی در سطح روستاهای حوضهی آبریز دریاچهی
ارومیه صورت گرفته است .پژوهش حاضر از نوع کاربردی-اکتشافی و مبتنی بر اصول آیندهپژوهشی است .نتایج
یافتههای پژوهش نشان داد که از مجموع  67متغیر مؤثر بر مدیریت روستایی مبتنی بر خشکسالی دریاچهی
ارومیه 9 ،عامل بهعنوان پیشران کلیدی محسوب میشوند که عبارتاند از؛ کشت محصوالت مقاوم به
خشکسالی ،آموزش و مهارتافزایی روستاییان ،کنترل فرسایش خاک ،توجه به تنوع معیشتی روستاییان،
اجرای طرحهای آبخیزداری ،استفاده از سیستم آبیاری بارانی و قطرهای ،جلب مشارکت روستاییان در اجرای
طرحهای احیای دریاچهی ارومیه ،بیمهی محصوالت کشاورزی و دامی در برابر حوادث و مقابله با ریزگردها .در
نهایت با توجه یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود با اتخاذ رویکرد جامع اجتماعی ،فنی و کشاورزی اقدام به
تسهیل سازگاری روستاییان و سکونتگاههای آنها با شرایط خشکی دریاچهی ارومیه نمود.
واژگان کليدي :خشکسالی ،سازگاری ،توسعهی روستایی ،پیشران کلیدی ،دریاچهی ارومیه.
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از زمان شکلگیری مباحث توسعه ،پارادایمهای متفاوتی از توسعهی روستایی مطرح شده است ،که هر یک از آنها
در زمان خود مورد توجه قرار گرفته و با توجه به حاکمیتهای مختلف سرزمینی ،پیامدهای خاص مکانی و فضایی را
در عرصههای ملی و منطقهای شکل دادهاند( .)Ortiz-Miranda et al, 2010: 663علت شکلگیری نظریات متفاوت
توسعهی روستایی ،ناشی از مقتضیات زمانی و مکانی و تفاوتهای محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
است()Lohmann & Lechtenfeld, 2015: 435؛ بنابراین میتوان گفت که هیچ کدام از این نظریات کامل نبوده و
قابلیت پیادهسازی در همهی جوامع روستایی را ندارد( .)Mikulcak et al, 2015: 250آنچه که در مورد تعاریف و
نظریات توسعهی روستایی مورد اشاره بیشتر صاحبنظران بوده ،این است که روشها و سیاستهای توسعهی روستایی
بایستی منجر به ارتقای سازگاری روستاییان با شرایط محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی شده و در نهایت منجر به شناخت
آنها از ظرفیتها و محدودیتهای توسعه گردد تا روستاییان بتوانند با اتکا به منابع در دسترس به کیفیت زندگی
باالتری دست یابند()Ali & Menke, 2014: 176؛ بنابراین میتوان گفت که شرایط طبیعی و انسانی هر منطقه برای
توسعهی سکونتگاهها دارای امکانات و محدودیتهای است که فرآیند توسعهی روستایی را تسریع بخشیده و یا با کندی
مواجهه میکند .از جمله چالشهای توسعهی روستایی که نه تنها در ایران ،بلکه در بیشتر مناطق زمین مشهود است،
کمبود منابع آبی و وقوع پدیده خشکسالی است(حیدری ساربان و مجنونی توتاخانه .)51 :1395 ،بر اساس گزارش
سازمان ملل تا سال  2030میالدی 69 ،کشور جهان با کمبود آب مواجه خواهد شد و ایران نیز بهعنوان یکی از
بحرانیترین کشورها در این لیست قرار دارد( .)Burchfield et al, 2018: 2496اگرچه بسیاری از ابعاد خشکسالی به
آسانی قابل درک نیست ،اما تحقیقات نشان داده که در میان حوادث طبیعی ،خسارتهای ناشی از خشکسالی،
بیشترین مقدار را شامل میشود .درواقع ،خشکسالی نسبت به سایر بالیای طبیعی ،ازنظر شدت ،طول مدت وقوع،
گسترش منطقه و خسارات جانی و مالی ،بسیار قویتر است .خشکسالی میتواند باعث قحطی ،گرسنگی ،سوءتغذیه،
افزایش مهاجرت ،ناآرامی و آسیبهای اجتماعی و جنگهای منطقهای شود .همچنین ،با بروز خشکسالی و کاهش
جریان آبها موجی عظیمی از مهاجرتهای روستاییان شروع میشود(مجنونی توتاخانه و همکاران.)72-71 :1397 ،
زمانی که خشکسالی آغاز میشود ،بهطورمعمول بخش کشاورزی نخستین بخشی است که تحت تأثیر قرار میگیرد و
از آنجایی که بیش از  80درصد روستاییان در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند ،لذا نخستین اثرات خشکسالی به
صورت از هم پاشیدن شیرازه زندگی روستایی ظاهر میشود .از طرفی بررسیهای علمی نشان داده است که میزان
آسیبپذیری روستاییان در برابر حوادث غیرمترقبهای مانند خشکسالی به میزان سازگاری روستاییان و زیرساختهای
روستاها با پدیدهی خشکسالیها وابسته است(ظاهری و مجنونی توتاخانه .)44 :1398 ،اهمیت برنامهریزی توسعهی
روستایی مبتنی بر خشکسالی ازاینجهت است که خشکسالی ،پدیدهای بیسروصدا و غیرقابل پیشگیری است که به
آرامی محیط را تسخیر میکند و بالیای طبیعی تبدیل میشود .به عبارتی دیگر ،از طریق اقدامات و مدیریتی و آموزشی
میتوان میزان آمادگی روستاییان در برابر خشکسالی را ارتقا بخشیده و مدل توسعه این روستاها را متناسب با کمبود
آب و خشکسالی طراحی نمود( .)Brugger et al, 2013: 1832تهیهی برنامهها و سیاستهای مقابله با خشکسالی
میتواند به کاهش خسارتهای ناشی از خشکسالی کمک نماید و سبب شود که مدیریت ریسک ،جایگزین مدیریت
بحران شود و همچنین منجر به شکلگیری پایههای توسعهی متناسب با کمآبی خواهد شد؛ بنابراین از طریق تدوین
اصول و چارچوبهای کلی توجه به خشکسالی و کمآبی در برنامههای توسعهی روستایی منجر به استفادهی بهینه از
منابع آبوخاک شده و از وارد شدن خسارتهای ناخواسته با روستاییان جلوگیری خواهد شد( Pedro-Monzonís et
.)al, 2015: 482-483
از جمله معضالت طبیعی که از حدود دو دهه پیش در ایران اتفاق افتاده ،خشکسالی دریاچهی ارومیه است که
هزینهی زیادی را در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی متوجه ساکنان روستایی پیرامون خود کرده است .بر
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اساس آمارهای موجود دریاچهی ارومیه نزدیک به  90درصد مساحت خود را در بین سالهای  1999الی  2015از
دست داده است .به عقیدهی صاحبنظران ،امروزه شدت فاجعهی خشکسالی دریاچهی ارومیه به حدی گسترش یافته
است که نه تنها جوامع شهری و روستایی در ایران ،بلکه بسیاری از کشورهای مجاور مانند ترکیه ،یونان ،قبرس،
بلغارستان و حتی ایتالیا نیز تحت تأثیر طوفانهای نمکی خواهند گرفت(ذوالجودی و همکاران.)107 :1396 ،
بررسیهای کارشناسی مشخص کرده که امروزه اثرات خشکسالی دریاچهی ارومیه به صورت سرمازدگی محصوالت
کشاورزی ،تلفات دامهای روستاییان ،افزایش سرطان دستگاه تنفسی و گوارشی انسان ،مشکالت و بیماریهای پوستی،
کاهش کیفیت خاک و افزایش شوری آن ،افت شدید آب سفرههای زیرزمینی ،تخلیهی روستاها و مهاجرت به مناطق
شهری و بروز ناهنجاری های اجتماعی بروز یافته است .از طرفی عدم اتخاذ استراتژی منسجم از سوی مسئوالن و
برنامه ریزان کشور منجر به این شده که تاکنون اقدام مهمی برای احیای این دریاچهی صورت نگرفته و روزبهروز
خطرات و تهدیدات خشکسالی ابعاد بیشتری به خورد گیرد(تقیلو و همکاران.)15 :1394 ،
حوضهی آبریز دریاچهی ارومیه  47096.84کیلومترمربع مساحت دارد که در محدودهی سیاسی چهار استان
آذربایجان شرقی ،اردبیل ،آذربایجان غربی و کردستان قرار گرفته است(تقیلو و همکاران .)14 :1394 ،در سالهای اخیر
با افت سطح آب دریاچهی ارومیه به دالیل مختلف طبیعی و انسانی موردتوجه کارشناسان سیاسی و علمی قرار گرفته
است و راهبردهای متعددی برای احیای آن تجویز شده است(مجنونی توتاخانه و همکاران .)70 :1396 ،مهمترین
راهبردی که میتواند دریاچهی ارومیه را از وضعیت بحرانی نجات دهد ،باید از درون حوضهی آبریز دریاچهی منشأ شود
زیرا علل اصلی خشکی و افت سطح آب آن در محدودهی آن قرار دارد .در بخش مدیریت منابع آبی این منطقه باید به
این امر توجه داشت که بیش  80درصد آب در بخش کشاورزی و روستاهای واقع در حوضهی آبریز مصرف
میشود(ذوالجودی و همکاران)108 :1396 ،؛ بنابراین توجه به توسعهی روستایی و کشاورزی سازگار با شرایط
خشکسالی مهمترین اصل گذار از وضعیت بحرانی و پایهگذاری معیشت پایدار روستایی این منطقه است(پورطاهری و
نعمتی ،)114 :1391 ،اما مسئلهی مهمی که در مدیریت توسعهی روستایی متناسب با وضعیت خشکسالی منطقهی
آبریز دریاچهی ارومیه وجود دارد ،این است که تمامی روستاها در یک محدودهی برنامهریزی واقع نشده است که این
امر میتواند در مدیریت حوضهی آبریز بهعنوان ضعف تلقی شود .این منطقه از نظر وضعیت توپوگرافی ،شاخصهای
توسعهی انسانی ،میزان بارندگی و غیره بسیار ناهمگن است و این ناهمگنی در محدودههای سیاسی و برنامهریزی نیز
به چشم میخورد .در این میان ،استانهای کردستان و غرب استان آذربایجان غربی از محدودیتهای توپوگرافی باالیی
برخوردارند و میتواند دسترسی به خدمات و فرصتهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و زیربنایی روستاهایی که در این
محدوده قرار گرفتهاند با مشکالت چندی روبهرو سازد .لذا برنامهریزی کارآمد توسعهی روستایی مستلزم شناخت و
درک عمیق وقایع و لحاظ کردن آنها در برنامههای مدیران امور روستایی در محدودهی آبریز دریاچهی ارومیه
است()Hayati et al, 2006: 364-365؛ بنابراین این مطالعه میخواهد به سؤال زیر پاسخ دهد که پیشرانهای کلیدی
(مؤلفههای اصلی) توسعه در روستاهای در معرض خشکسالی دریاچهی ارومیه کداماند؟

تقیلو ( )1393در تحقیق با عنوان «سناریوهای آینده سکونتگاههای روستایی ایران» به این نتیجه رسیده است که
در کنار پیشرانهایی مانند درآمد و اشتغال ،پیشران خشکسالی نیز یکی از پیشرانهای کلیدی توسعهی روستایی در
آینده روستاهای ایران مطرح خواهد شد.
تقیلو و همکاران ( )1395در تحقیق با عنوان «پیشرانهای توسعهی روستایی ایران» اقدام به بررسی انواع عوامل
مؤثر بر توسعهی روستایی ایران نمودند و به این نتیجه رسیدند که از بین عوامل زیستمحیطی ،نقش خشکسالی
بهعنوان مهمترین فاکتور کلیدی توسعهی روستایی مطرح است که در هرگونه برنامهریزی توسعهی روستایی بایستی
مدنظر قرار گیرد .کاظمیثانی ( )1394در پژوهشی با عنوان «ارزیابی اثربخشی استراتژیهای مقابلهای کشاورزان در
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برابر خشکسالی» به این نتیجه رسیدند که اثربخشی استراتژیهای مقابله با خشکسالی که توسط کشاورزان به کار
گرفته شده است ،منجر به کاهش میزان آسیبپذیری روستاهای در برابر خشکسالی شده است؛ بهطوریکه در نیمی از
روستاهای موردمطالعه پیامدهای ناشی از خشکسالی را کاهش داده ،اما در تعدادی دیگر از روستاها خشکسالی منجر
به پیامدهای ناگواری گردیده و بر پیکرهی اقتصادی ،اجتماعی و محیطی این روستاها آثاری جبرانناپذیر وارد کرده
است .جمشیدی و همکاران ( )1394در پژوهشی با عنوان «سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی در شهرستان
سیروان ،استان ایالم :اثرات و گزینههای سازگاری» به این نتیجه رسیدند که  66/05درصد از کشاورزان شهرستان
سیروان از هیچ روشی برای سازگار شدن با تغییرات آبوهوایی به وجود آمده ،استفاده نکردهاند 6/17 .درصد از افراد
موردمطالعه از روش تغییر در زمان کاشت و  5/55درصد از واریتههای جدید و مقاوم به خشکی را برای سازگاری با
تغییرات آبوهوایی استفاده کردهاند .همچنین بر اساس نتایج پژوهش ،متغیرهای سطح اراضی خانوار ،دسترسی به
مراکز خدمات و ترویج ،دسترسی به اعتبارات ،داشتن شغل دوم ،سطح سواد ،سن ،تجربه رویارویی با خشکسالی در
پنج سال گذشته و سطح درآمد خانوار حدود  83درصد واریانس متغیر وابسته یعنی سازگاری با تغییرات آبوهوایی را
تبیین مینمایند .افراخته و همکاران ( )1394در پژوهشی با عنوان «راهبردهای سازگاری روستایی در برابر مخاطرات
خشکسالی مطالعهی موردی :روستای پشتنگ شهرستان روانسر» با استفاده از روش تحقیق  PARو تئوری بنیان به
این نتیجه رسیدند که در محدودهی موردمطالعه ،ظرفیت سازگاری رایج خانوارهای روستایی نسبت به خشکسالی در
قالب پنج طبقهی مفهومی شامل راهبردهای اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی ،فنی و ارتباطی-حمایتی دستهبندی میشود.
سلیمانی و همکاران ( )1395در پژوهش با عنوان «تحلیل فضایی ظرفیت سازگاری سکونتگاههای روستایی شهرستان
روانسر در مواجهه با خشکسالی» ،بر اساس پنج معیار میزان دانش سازگاری ،بهکارگیری استراتژیهای سازگاری،
وجود منابع و نهادههای الزم برای سازگاری ،دسترسی به منابع و نهادههای الزم برای سازگاری و میزان مشاورهی
دریافتی در رابطه با روشهای سازگاری ،اقدام به بررسی میزان سازگاری روستاها با خشکسالی نمودهاند .نتایج
یافته های پژوهش آنان نشان داده است که وجود دانش و مهارت سازگاری بیشترین اثرگذاری را بر میزان سازگاری
داشته است« .بررسی و تحلیل راهبردهای سازگاری کشاورزان با خشکسالی در استان کرمانشاه» عنوان پژوهشی است
که توسط الماسی و همکاران ( )1395صورت پذیرفته است .یافتههای این پژوهش نشان داده که رابطهی مثبت و
معناداری بین شدت و تکرار خشکسالی ادراکشده کشاورزان ،اراضی ملکی ،اراضی آبی ،ویژگیهای فردی و خانوادگی
آنها با راهبردهای مدیریت بحران وجود دارد و بین روستاهای موردبررسی در اتخاذ راهبردهای یادشده تفاوت معنادار
وجود دارد .اسمعیلنژاد و پودینه ( )1396در پژوهشی با عنوان «ارزیابی سازگاری با تغییرات اقلیمی در مناطق
روستایی جنوب خراسان جنوبی» به این نتیجه رسیدند که مهمترین پیامدهای تغییر اقلیم در جنوب خراسان به ترتیب
خشکسالی ،ریز گرد ،سیالب و یخبندان است که تفاوتهای فضایی نیز دارند .عالوه بر این ،بر اساس یافتههای این
پژوهش 90 ،درصد پاسخدهندگان با توجه به متغیرهایی مانند افزایش روزهای گرم ،فراوانی خشکسالیها ،کاهش
بارش و ...بر این باورند که وضعیت جدیدی در اقلیم منطقه رخ داده است .بیشتر پاسخدهندگان به تأثیر مستقیم
تغییرات اقلیمی بر معیشت و کشاورزی در منطقه باور دارند 87 .درصد پاسخدهندگان اقدام به سازگاری با این شرایط
نمودهاند .مهمترین واکنش اقتصادی پاسخ دهندگان فروش دام ،گرفتن وام و قرض از بستگان ،کاهش کاشت و استفاده
از نهادههای کشاورزی و انتخاب کسبوکار جدید و مهاجرت بوده است.
کشاورز و همکاران ( )2013در پژوهشی با عنوان «تجربهی اجتماعی خشکسالی در روستاهای ایران» با استفاده از
رویکرد روش تحقیق کیفی اقدام به بررسی اثرات اجتماعی خشکسالی نموده و به این نتیجه رسیدند که اثرات
خشکسالی در روستاهای ایران به صورت کاهش درآمد خانوار ،کمبود منابع درآمد جایگزین ،افزایش حجم کار ولی با
بازدهی کمتر افزایش ناامنی غذایی سوءتغذیه ،افت وضعیت بهداشتی روستاها ،کاهش دسترسی به آموزشوپرورش،
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استرس ،مهاجرت روستایی فقر و کاهش کیفیت زندگی؛ اثرات روانی و عاطفی ازجمله افسردگی ،ناامیدی و بیگانگی
بروز بافته است.
نتایج یافتههای چن و همکاران ( )2014در پژوهشی با عنوان «سیاستهای حمایتی و سرمایهی اجتماعی در
سازگاری کشاورزان چینی با خشکسالی» نشان داده است که اقدامات الزم جهت حفاظت از تولید محصول در برابر
خشکسالی بیشتر شامل اقدامات غیر مهندسی مانند تغییرات ورودی تولید محصوالت کشاورزی ،تنظیم بذر و تاریخ
برداشت محصول است .همچنین نتایج یافتههای پژوهش نشان میدهد که سیاستهای حمایتی دولت از روستاییان و
کشاورزان در برابر خشکسالی بایستی متمرکز بر انتشار اطالعات هشدار اولیه و خدمات پس از فاجعه باشد تا
کشاورزان بتوانند کمکهای فنی ،پشتیبانی مالی و فیزیکی را بهطور قابلتوجه در جهت بهبود وضعیت خود به کار
گیرند.
کیم و آستاین ( )2013در تحقیق با عنوان «خشکسالی و آیندهی جوامع روستایی :فرصتها و چالشهای سازگار
با تغییرات آبوهوا در منطقهی ویکتوریا ،استرالیا» که تحلیل دادههای با استفاده از نرمافزار میکمک صورت گرفته
است ،به این نتیجه رسیدند که میزان آسیبپذیری روستاهای جنوبی شرق این کشور تحت تأثیر مؤلفههای اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی ازجمله تغییرات آبوهوایی است .کامپوس 1و همکاران ( )2014در پژوهشی با عنوان
«استراتژیهای سازگاری با تغییرات اقلیمی :مطالعهی موردی کشاورزان کوچک در مناطق روستایی مکزیک» با
استفاده از رویکرد پژوهشی نیمهساختاریافته به این نتیجه رسیدند که طیف وسیعی از استراتژیهای انطباقی مبتنی بر
جامعه و فردی قابلبررسی بوده که بر پایهی شناخت کشاورزان از انواع مختلف رویکردهای منافع کشاورزان را تأمین
میکند ،ایجاد شده است .همچنین بر اساس نتایج این پژوهش ،کشاورزان خردهفروشی از تنوع چشمانداز خود برای
ایجاد استراتژیهای انطباق برای تضمین عرضهی کاالها و منافع برای مقابله با عدم اطمینان از وقایع آبوهوایی
استفاده کردهاند .خانوادهها به جای افراد از جامعه به مثابه یک نهاد برای درک بهتر الگوهای رفتار و آرمانهای مربوط
به سازگاری تغییرات آبوهوایی در سطح محلی استفاده میکنند .خورشید عالم )2015( 2در پژوهشی با عنوان
«سازگاری کشاورزان با محیطهای مستعد خشکسالی در بنگالدش» به این نتیجه رسیدند که کشاورزان با تجربهی
بیشتر در بخش کشاورزی ،تحصیالت بهتر ،حقوق امنتر ،دسترسی بهتر به نیروی برق و امکانات سازمانی و آگاهی از
اثرات آبوهوایی بیشتر ،از تمایل بیشتری برای اتخاذ راهبردهای سازگاری با خشکسالی برخوردار هستند.

 -3مباني نظري

1- Campos
2- Khorshed Alam
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بررسی تحوالت جامعهی روستایی کشور طی ادوار گذشته نشان میدهد که بخش روستایی در ابعاد مختلف
اجتماعی-اقتصادی و اکولوژیکی چه در سطح ملی و یا در سطح محلی با دشواریهای اساسی روبهرو بوده است(موسوی
و کشکولی .)220 :1391 ،مشکالت پیش روی توسعهی روستایی کشور ناشی از مسائل و دشواریهایی نظیر تشدید
نابرابریهای منطقهای ،تخلیهی گسترده آبادیها از نیروی کارآمد و سرمایههای مادی ،خشکسالیهای پیدرپی،
کاهش منابع آبی ،کاهش روزافزون محصوالت کشاورزی ،انباشت جمعیت در جوامع شهری و گسترش حاشیهنشینی،
بیکاری ،عدم دخالت نیروهای بومی و تجارب بومی و ...بوده است(قائد رحمتی و همکاران .)74 :1392 ،آنچه در این
مفاهیم به روشنی قابلدرک است ،عبارت است از؛ اینکه در بحثهای عملی و تئوریکی توسعهی روستایی بایستی
ظرفیتها و توانمندیهای محیطی شناسایی شده و از طریق تنظیم روابط روستاییان با محیط ،پایههای توسعهی پایدار
روستایی شکل گیرد( .)Bock, 2016: 555در این رابطه و به منظور شکلدهی به توسعهی روستایی مبتنی بر
خصوصیات محیطی بایستی مفاهیمی مانند نحوهی شناسایی ظرفیتها ،نحوهی تعامل انسان با محیط ،ابزارها ،امکانات،
محدودیتها و ...مطرح و پاسخ مناسب داده شود که به منظور یافتن پاسخ علمی به آنها بایستی از صاحبنظران آگاه
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به مسائل روستایی در سطح ملی ،منطقهای و محلی استفاده نمود که همان محلیگرایی در الگوی توسعه در روستاها
است()Silva & Mosimane, 2013: 27؛ زیرا به اعتقاد صاحبنظران ،توسعهی روستایی باید مرکز هر بحث و مذاکره
در فرآیند توسعهی ملی باشد( .)Naldi et al, 2015: 93در حقیقت توسعهی روستایی ،کلید همهی جریانهای توسعه
است؛ بنابراین محلیسازی الگوی توسعهی روستایی عبارت است از؛ استفاده آگاهانه از الگوها ،روشها و فنون توسعه و
تطابق آن با شرایط ویژهی منطقه در کنار به روز کردن و تقویت تکنیکها و روشهای با شرایط محلی است( Singh et
.)al, 2014: 39
آنچه امروزه ادامهی حیات سکونتگاههای روستایی را در بیشتر نقاط زمین و مخصوصاً در مناطقی با شرایط
آبوهوایی ایران ،به مخاطره میاندازد ،پدیدهی تغییرات اقلیمی و خشکسالی است(حیدری ساربان و مجنونی توتاخانه،
 .)52 :1395اگرچه تعاریف متفاوتی برای این پدیده ارائه شده ،لیکن در کل ،خشکسالی حاصل کمبود بارش در طی
یک دورهی ممتد زمانی معموالً یک فصل یا بیشتر بوده است و این کمبود منجر به نقصان آب برای برخی فعالیتها،
گروهها و یا یک بخش زیستمحیطی میشود(مجنونی توتاخانه و همکاران .)71 :1396 ،در راستای کاهش خطرات
خشکسالی بر جوامع انسانی راهکاری مختلفی ارائه شده است .ازجمله راهکارهای مهمی و موفقی که از گذشتههای
دور طرح بوده و در طی سالیان اخیر نیز موردتوجه قرار گرفته است ،مدیریت توسعهی روستایی بر حسب شرایط
آبوهوایی منطقه و مخصوصاً شرایط خشکسالی است(افراخته و همکاران .)345 :1394 ،شاید بتوان گفت که مدیریت
روستایی مبتنی بر خشکسالی یا همان سازگاری روستاهای با خشکسالی ریشه در تاریخ کهن ایران دارد و حفر
قناتها نیز در راستای بهبود همین سازگاری بوده است(رنجبر نائبی و همکاران .)42 :1396 ،خاستگاه و مبنای نظری
توسعهی مبتنی بر سازگاری زیستمحیطی نظریهی انتخاب طبیعی داروین است .از نظر داروین ،سازگاری ،پاسخ
موجود زنده به محیط یا آبوهوای خاصی است که در آن زندگی میکند و درنهایت منجر به ادامهی حیات موجودات
زنده با توجه به امکانات و محدودیتهای محیطی میشود(.)Chen et al, 2014: 193; Wu et al, 2016: 16
نظریهی توسعهی درک شرایط محیطی و ادامهی حیات با آن از طریق مطالعات اوروالو 3به صورت علمی گسترش یافت
و برای اولین بار بحث توسعهی مبتنی بر خشکسالی نیز مطرح گردید .وی مطالعاتی موردی دربارهی سازگاریهای
گذشته نسبت به تغییرات اقلیمی در آمریکای مرکز ،گرینلند و آمریکای شمالی انجام داده است .درواقع ،ازنظر وی
انسانها ذاتاً توانایی دارند تا خود و محیط زندگیشان متناسب با تغییرات محیطی تنظیم نموده و پیشرفت
نمایند( .)Palmer, 2014: 365اهمیت سازگاری با شرایط خشکسالی امروزه نیز با وجود گذشت سالیان زیادی ،هنوز
پابرجا بوده و به اعتقاد دانشمندان یک سیاست و راهبرد اصولی برای کاستن از اثرات خشکسالی بر جوامع انسانی و
مخصوصاً جوامع روستایی است( .)Fisher et al, 2015: 283آالم 4اعتقاد دارد که بررسی میزان سازگاری روستاها با
خشکسالی از سطح ملی به سطح محلی ،به منظور ارتقای و پایدارسازی وضعیت معیشتی آنها ضرورتی اجتنابناپذیر
است( .)Alam, 2015: 196بیشتر مباحث مربوط به سازگاری روستاها با شرایط خشکسالی مربوط به تئوری کنش
سازگاری بوده که در چارچوب اصول معیشت پایدار مطرح میشود .تئوری کنش سازگاری بیانگر آن است که فرآیند
سازگاری نسبت به خشکسالی ،میانجی و روابط بین محرک محیطی و سه هستهی تابعی؛ یعنی سازگاری واحد معرض
قرار گرفتن ،کنشگران و پذیرندگان قلمداد میشود( .)McLeman et al, 2008: 380در چارچوب معیشت پایدار نیز
توانایی اتخاذ راهبردهای معیشتی قابلاتکا ،توسط روستاییان ،به عواملی بستگی دارد که عبارتاند از؛ کیفیت
سرمایهگذاری ،کیفیت سرمایهی انسانی ،مهارت ،دانش ،کیفیت منابع محیطی و درنهایت توانایی روستاییان و مدیران
برای شناخت آیندههای محتمل که همگی آنها منجر به تعدیل شدن آسیبهای ناشی از آثار خشکسالی بر
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روستاییان میشود( .)German & Schoneveld, 2012: 765آنچه در این میان مطرح میشود این است که چگونه و
از طریق چه ابزارهایی میتوان برنامهریزی مبتنی بر سازگاری روستاها با شرایط خشکسالی را تدوین نمود؟
در این رابطه ،بررسی نظریات مطرحشده در باب توسعهی روستایی مبتنی بر شرایط خشکسالی حاکی از این است
که صاحبنظران و پژوهشگران عرصهی روستایی بر این عقیده هستند که روستاییان و مدیران محلی بایستی بتوانند با
تکیه بر دانش و مهارتهای بومی و نیز شناخت فرصتها و تهدیدات محلی ،روستاها را به سمت توسعه هدایت
کنند()Kiem & Austin, 2013: 1308؛ به عبارتی ،بتوانند متناسب با ویژگیهای فعلی ،آینده را درک و تحلیل
نموده و متناسب با عدم قطعیتها ،برنامهریزی نمایند(تقیلو و همکاران)3 :1395 ،؛ بنابراین از نظر آنان ،روستاییان
بایستی از طریق شناخت قطعیتها و عدم قطعیتها و وجود آیندههای محتمل بتوانند میزان سازگاری روستاهای محل
سکونت خود را در برابر خشکسالی مدیریت نمایند؛ بنابراین میتوان گفت که شناسایی پیشرانهای کلیدی مؤثر بر
توسعهی روستایی مبتنی بر خشکسالی بایستی عبارت باشد از؛ مجموعه تالشهایی است که با استفاده از
تجزیهوتحلیل منابع ایجادکنندهی خشکسالی ،الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات پدیده خشکسالی ،به تجسم آیندههای
محتمل که خشکسالی برای جوامع روستایی رقم خواهد زد و نوعی خاصی از و برنامهریزی به توسعهی روستایی
مبتنی بر شرایط خشکسالی خواهد پرداخت()Gray & Mueller, 2012: 134؛ بنابراین میتوان گفت که توسعهی
مبتنی بر شرایط خشکسالی عبارت است از؛ فرآیند تالش سیستماتیک برای نگاه به آینده بلندمدت روستاها،
تکنولوژی روستایی ،محیط زیست روستایی ،اقتصاد و اجتماع ویژه در نظام روستایی است که با هدف شناسایی
چالشهای نوظهور ناشی از وقوع پدیدهی خشکسالی(تقیلو و همکاران .)7-6 :1395 ،بهطورکلی برخی از مؤلفههای
اصلی توسعهی روستایی مبتنی بر شرایط خشکسالی به صورت جدول شمارهی ( )1ارائه شده است.
جدول  :1مؤلفههای اصلی مؤثر بر مدیریت توسعهی روستایی مبتنی بر شرایط خشکسالی
ابعاد
اقتصادی
اجتماعی
زیستمحیطی
زیرساختی-
نهادی

مؤلفهها و مأخذ آنها
درآمد ،پسانداز ،حمایتهای مالی ،سرمایهگذاری ،نرخ سود ،فروش محصول (ظاهری و مجنونی1398 ،؛
الماسی و همکاران1395 ،؛ تقیلو و همکاران)Palmer, 2014; 1395 ،
دانش و مهارت ،پایگاه اجتماعی ،جنسیت ،تجربهی قبلی خشکسالی ،تعداد خانوار ساکن روستا( Kiem
)and Austin, 2013; Hansen et al, 2019; German & Schoneveld, 2012
دورههای خشکسالی ،منابع آب در دسترس ،کیفیت خاک ،نوع محصول ( ;Austin et al, 2018
)Singh et al, 2014
نهادهای خودیار ،نهادهای دولتی ،زیرساختهای انتقال آب ،سیستمهای پشتیبانی(افراخته و همکاران،
1394؛ ظاهری و مجنونی توتاخانه1398 ،؛ تقیلو و همکاران)1395 ،

 -4روش تحقيق

 -1-4اعضاي گروه کارشناسي
اعضای گروه کارشناسی پژوهش حاضر در دو سطح انتخاب گردید .در سطح اول یک گروه  87نفری از افراد آشنا
به مسائل روستایی شامل اساتید دانشگاهی ،کارشناسان ادارات ،پژوهشگران و مسئوالن NGOها انتخاب شده و با
مشورت آنها و نیز بررسی منابع کتابخانهای ،مؤلفههای مورداستفاده در پژوهش شناسایی گردید .مجموع مؤلفههای
شناساییشده  86مؤلفه بود و مبنای انتخاب  87کارشناس ،در دسترس بودن آنها بوده است .به عبارتی ،تمامی

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

این تحقیق از نظر نوع تحقیق ،کاربردی و از نظر ماهیت بر اساس روشهای جدید علم آیندهپژوهی ،از نوع
پژوهشهای تحلیلی و اکتشافی است .برای تجزیهوتحلیل اطالعات با بهکارگیری تکنیک پویش محیطی ،تحلیل اثرات
متقابل /ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت و از نرمافزار تخصصی میکمک استفاده شده است.
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کارشناسان شناسایی شدند و نخبگان دانشگاهی آشنا به مسائل توسعهی روستایی در محدودهی موردمطالعه ،دعوت به
همکاری گردید .در سطح دوم ،از پژوهشگران برای تکمیل پرسشنامهای دلفی و همچنین مقایسه اثرات متقاطع بین
مؤلفهها دعوت به همکاری شد که در این مرحله  52نفر از افراد جهت تکمیل پرسشنامه اعالم آمادگی کردند .در
مرحلهی دوم ،اعضای گروه دلفی در این پژوهش شامل  11نفر دکتری و دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی
روستایی 4 ،نفر دکتری جغرافیا طبیعی 14 ،نفر با مدرک دکتری در رشتههای کشاورزی 8 ،نفر با مدرک دکتری
محیطزیست و منابع طبیعی 3 ،نفر دکتری اقتصاد 2 ،نفر دکتری جامعهشناسی 1 ،نفر دکتری معماری 3 ،از کارکنان
جهاد کشاورزی (رئیس و معاونین این نهاد) 2 ،نفر از کارکنان بنیاد مسکن انقالب اسالمی(رئیس و معاونین) 1 ،نفر با
مدرک دکتری مدیریت بحران 1 ،نفر دکتری علوم سیاسی و  1نفر با مدرک دکتری حقوق بوده است .بعد از جمعآوری
نظرات کارشناسان ،درنهایت  67مؤلفهی مرتبط با شرایط دریاچهی ارومیه شناسایی شد که درنهایت  67مؤلفهی
جمعآوریشده که میتوان در قالب چهار گروه از طبقهبندی نمود (جدول  .)2الزم به توضیح است که نرمافزار میکمک
میتواند یک ماتریس با تعداد مؤلفهی  100* 100در تحلیل کرده و اثرات متقاطع آن را از طریق جداول و نمودارهای
گرافیکی به نمایش بگذارد که در این تحقیق ماتریس  67*67تشکیل شده و با استفاده از نرمافزار میکمک تحلیل
گردید .همچنین با توجه به اینکه اهمیت مؤلفهها یکسان نبوده و هر کدام از آنها دارای میزان مشخص از اثرگذاری در
توسعهی روستایی در شرایط خشکسالی بودهاند ،لذا کارشناسان به هنگام مقایسهی زوجی به این امر توجه داشته و در
هنگام تعیین امتیاز و اهمیت مؤلفهها به ماهیت و اهمیت آنها رد توسعهی روستایی توجه داشتهاند.
جدول  :2ابعاد و عاملهای توسعهی روستایی مبتنی بر خشکسالی دریاچهی ارومیه
شاخصهای محیطی
درصد زمینهای کشاورزی مناسب و حاصلخیز ،میزان و عرضه محصوالت کشاورزی و دامداری تولیدی ،کشت محصوالت
مقاوم به خشکی ،بارورسازی ابرها ،رهاسازی منابع آب سدها ،کنترل فرسایش خاک ،تراکم دام به مرتع ،جمعیت ساکن در مناطق
کوهستانی و کوهپایهای آسیبپذیر ،وضعیت مراتع مدیریتشده ،سکونتگاههای بهرهمند از شبکهی فاضالب ،میزان بارندگی،
دسترسی به شبکهی شهر ،تخریب جنگل ،تعداد و تنوع جاذبههای باارزش طبیعی ،رودخانههای جاری دائمی و فصلی ،فاصله از
گسل ،سیلخیزی ،فاصله از گسلهای فعال ،میزان تبخیر ،توپوگرافی ،شیب ،جهت شیب ،درصد زمینهای زارعی آبی ،درصد
زمینهای زراعی دیم ،کاهش آسیبپذیری یا ارتقای تابآوری ،غنیسازی آب کشاورزی ،نوسازی سیستمهای انتقال آب ،اجرای
طرحهای آبخیزداری ،مقابله با ریزگردهای شور برخاسته از بستر دریاچه
شاخصهای نهادی-زیرساختی

شاخصهای اقتصادی
ارزش ملک ،میزان درآمد ماهانهی روستاییان ،فعالیت پستبانک ،سرمایهگذاری بخش خصوصی ،سرمایهگذاری دولتی،
دسترسی به وامهای بانکی ،فروش منصفانه محصوالت کشاورزی ،واحدهای تجاری روستا ،کارگاههای تولیدی روستا ،مساکن
بادوام ،بهسازی و مقاومسازی بافت فرسوده روستا ،تنوع منابع درآمدی خانوار (تنوع معیشتی) ،جاذبههای گردشگری فعال در
روستا ،تلفات دام و مزارع
شاخصهای اجتماعی
جمعیت ساکن روستایی ،نرخ رشد جمعیت ،نرخ باسوادی مردان ،نرخ باسوادی زنان ،درصد اجارهنشینی ،نرخ اشتغال زنان،
نرخ اشتغال مردان ،تعداد مهاجرت ،رضایت از کیفیت مسکن ،رضایت کیفیت زندگی روستایی ،میزان مشارکت روستاییان در
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فعالیت شورا و دهیار ،دفتر خدمات کشاورزی ،دفاتر  ،ITCمرکز بهداشت ،سرانه آموزشی روستایی ،دسترسی به اینترنت،
تلفن ثابت ،آنتن دهی موبایل ،دسترسی به آب شرب ،دسترسی به گاز شهری ،شبکهی برق پایدار ،فضای سبز و پارک روستا،
عضویت در تعاونی روستایی ،اجرای الگوهای رایج اسکان مجدد (ادغام روستاها و جابهجایی روستاها) ،کیفیت راههای روستایی،
نرخ دسترسی به وسایط نقلیه عمومی ،سیستم جمعآوری زباله ،تعداد  NGOها ،طرح هادی روستایی ،مهارتهای فنی و حرفهای
روستاییان ،سیستم آبیاری بارانی و قطرهای ،بیمهی محصوالت دامی و کشاورزی
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فعالیتهای مربوط به مقابله با خشکسالی دریاچهی ارومیه ،تنوع قومی ،برگزاری مراسمات مذهبی و آیینهای روستایی ،نزاعهای
و ناهنجاریهای روستایی ،مهارتهای ظرفیتسازی و توانمندسازی روستایی

 -2-4بسترشناسي پژوهش
حوضهی آبریز دریاچهی ارومیه در مختصات جغرافیایی '  44ْ 13تا '  47ْ 54طول شرقی و '  35ْ 41تا ' 38ْ 30
عرض شمالی قرار دارد .بخش شمالی آن از یک محدودهی کموبیش مسطح تشکیل شده است که بین ارتفاعات
گستردهی شرقی ،جنوبی و غربی حوضه محصور است .حد غربی این حوضه را ارتفاعات مرز ایران و ترکیه تشکیل
می دهد که از غرب سلماس تا غرب اشنویه و شمال پیرانشهر کشیده شده است .کمترین ارتفاع این حوضه ،دریاچهی
ارومیه است که  1275متر از سطح دریا ارتفاع دارد .مساحت حوضهی آبریز رودخانهها حدود  47096کیلومترمربع
است .حوضهی آبریز این دریاچه حدود نیمی از استان آذربایجان غربی ،بخش نسبتاً بزرگی از استان آذربایجان ،قسمتی
از استان کردستان و بخش محدودی از استانهای اردبیل و زنجان را شامل میشود .بر اساس آمار ،بارندگی سالیانه در
حوضهی دریاچهی ارومیه از  300تا  700میلیمتر در سال متغیر است و میانگین آن به  411میلیمتر میرسد.
کل محدودهی حوضهی آبریز دریاچهی ارومیه  47096.8کیلومترمربع است که از آن  131228کیلومتر کمتر از 5
درصد 13508 ،کیلومترمربع بین  5تا  12درصد و  20460کیلومترمربع بیشتر از  12درصد شیب دارد .تعداد
روستاهای این محدودهها به ترتیب برابر با  829 ،1041و  658و درمجموع  2528روستا است (شکل .)1

همچنین برخی از ویژگیهای طبیعی و انسانی روستاهای واقع در محدودهی حوضهی آبریز دریاچهی ارومیه به
صورت جدول ( )3است.
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جدول  :3ویژگیهای طبیعی و اجتماعی روستاهای حوضهی آبریز دریاچهی ارومیه به تفکیک استان
ار
دبیل

کردستا
ن

آذربایجان
شرقی

آذربایجان
غربی

مجموع/
میانگین

شاخصها
کمتر از 5
درصد

6
0.9

22679.
2

744530.8

545530.6

13128.02

بین  5تا 12

9
04.2

12962
8.5

616522.4

603783.8

13508.39

بیشتر از
 12درصد

3
092

37247
4.7

649969.2

1020508

20460.44

باسوادی زنان

3
78/6

69/50

82/60

78/13

77/14

باسوادی مردان

6
84/5

75/63

86/51

80/62

81/85

نرخ مهاجرت در  5سال

0
1/5

1/11

1/01

1/02

1/04

نرخ اشتغال زنان

5
97/8

96/67

98/85

97/45

97/63

نرخ اشتغال مردان

2
98/3

97/69

98/09

97/07

97/77

شیب

 -5يافتههاي پژوهش
 -1-5عوامل کليدي مؤثر بر توسعهي مبتني بر کمآبي
آنگونه که قبالً نیز مطرح شد 67 ،عامل بهعنوان عوامل مؤثر بر مدیریت توسعهی سکونتگاههای روستایی پیرامونی
دریاچهی ارومیه مبتنی بر شرایط خشکسالی انتخاب گردیده است .در ادامه 67 ،عامل با نرمافزار میکمک برای
استخراج عوامل اصلی تأثیرگذار بر توسعهی روستایی مبتنی بر خشکسالی مورد تحلیل قرار گرفته است .ابعاد ماتریس
 67×67بود در که  4بخش مختلف تنظیم شده است .درجهی پرشدگی ماتریس  87/19درصد است که نشان میدهد
عوامل انتخابشده تأثیر نسبتاً زیاد و پراکندهای بر همدیگر داشته و درواقع سیستم از وضعیت ناپایداری برخوردار بوده
است .سایر اطالعات ماتریس به صورت جدول شمارهی ( )4به دست آمده است.

شاخص

ابعاد
ماتریس

تعداد
تکرار

تعداد
صفر

تعداد
یک

تعداد
دو

تعداد
سه

تعداد P

جمع

درجهی
پرشدگی

مقدار

67*67

2

874

1205

1541

671

98

4489

%87/19

 -2-5تأثيرات مستقيم متغيرها بر همديگر
متغيرهاي تعيينکننده يا تأثيرگذار :وجود چندین عامل تأثیرگذار در نزدیکی منطقهی شمال غربی نشان
میدهد که چندین عامل بر کل سیستم تأثیرگذار هستند این متغیرها عبارتاند از؛ کشت محصوالت مقاوم به کمآبی و
خشکسالی ،کنترل فرسایش خاک ،مدیریت رودخانههای دائمی و فصلی ،استفاده از سیستمهای نوین انتقال آب و
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جدول  :4تحلیل اولیه دادههای ماتریس و تأثیرات متقاطع
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استفاده از روشهای نوین آبیاری ،بیمهی محصوالت کشاورزی و دامی ،توجه به رویکرد تنوع معیشتی روستاییان
منطقه ،جلب مشارکت روستاییان در فعالیتهای عمرانی و احیای دریاچه ،استفاده از فناوری باروری سازی ابرها.
متغيرهاي دووجهي :این متغیرها دارای دو ویژگی مشترک تأثیرگذاری باال و تأثیرپذیری باال هستند و هر عملی
روی آنها در متغیرهای دیگر نیز تغییر خواهد کرد .از مجموع  67متغیر 16 ،متغیر در این گروه قرار دارند .متغیرهای
دووجهی خود به دو دسته متغیرهای ریسک و متغیرهای هدف تقسیم میشوند.
متغيرهاي ريسک :این متغیرها در نمودار حولوحوش خط قطری ناحیهی شمال شرقی نمودار قرار دارند و
ظرفیت بسیار باالیی جهت تبدیلشدن به بازیگران کلیدی سیستم را دارا هستند که شامل موارد زیر است :تراکم دام،
جمعیت ساکن در نقاط روستایی ،مراتع مدیریتشده ،میزان بارندگی ،تنوع جاذبههای طبیعی باارزش ،درصد زمینهای
زراعی آبی ،درصد زمینهای زراعی دیم ،وجود فضای سبز و پارک روستایی ،عضویت روستاییان در تعاونیها ،ارتقای
مهارتهای فنی و حرفهایی ،ظرفیتسازی و توانمندسازی روستاییان.
بررسی وضعیت محدودهی موردمطالعه نشان میدهد که از نظر متغیرهای تراکم جمعیت ،استان آذربایجان شرقی،
نسبت به بقیهی استانها از تراکم جمعیت بیشتری در روستاهای پیرامونی دریاچهی ارومیه برخوردار بوده و همین
امر از نظر مدیریت مراتع ،تراکم دام ،درصد زمینهای زراعی آبی و دیم و عضویت روستاییان در تعاونیها این استان را
بیشتر از سه استان دیگر تحت تأثیر قرار داده است .به عبارتی میتوان گفت که در صورت توجه به متغیرهای ریسک
استان آذربایجان غربی از شرایط مساعدتری برای تبدیلشدن به احیای دریاچهی ارومیه برخوردار است.
متغيرهاي هدف :این متغیرها زیر ناحیهی قطری شمال شرقی صفحه قرار میگیرند ،این متغیرها درواقع نتایج
تکاملی سیستم و نمایانگر اهداف ممکن در یک سیستم هستند .با دستکاری و ایجاد تغییرات در این متغیرها به
تکامل سیستم برنامه و هدف خود دست یافت .متغیرهای این گروه عبارتاند از؛ عرضهی محصوالت دامی و کشاورزی
تولیدشده در روستاها به چرخهی مصرف ،رهاسازی آب سدها ،تراکم دام به مراتع ،سرانههای آموزشی ،سرانهی مراکز
بهداشتی ،دسترسی به اینترنت و تلفن ثابت ،آنتن دهی موبایل ،وجود مساکن با دوام .بررسی متغیرهای قرار گرفته در
این بخش از صفحه نشان میدهد که از نظر متغیرهایی مانند عرضهی محصوالت دامی و کشاورزی ،رهاسازی آب
سدها ،تراکم دام به مراتع ،استان آذربایجان غربی و از نظر متغیرهایی مانند آنتندهی موبایل ،مساکن بادوام ،سرانههای
آموزشی ،دسترسی به اینترنت و تلفن همراه و سرانهی مراکز بهداشتی ،استان آذربایجان شرقی از شرایط بهتری
برخوردار است .همچنین از نظر متغیرهای هدف که ماهیت طبیعی و کشاورزی دارند ،مناطق نیمهشمالی دریاچه و از
نظر متغیرهایی که ماهیت اقتصادی یا زیرساختی دارند ،نیمهی جنوبی استان از شرایط مناسبتری برخوردار است.
متغيرهاي تأثيرپذير :این متغیرها در قسمت جنوبی شرقی شکل قرار گرفتهاند و میتوان آنها را متغیرهای

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

نتیجه نیز نامید .این متغیرها از تأثیرپذیری بسیار باال از سیستم و تأثیرگذاری بسیار پایین در سیستم برخوردار هستند.
این متغیرها عبارتاند از:
دسترسی به آب شرب ،دسترسی به گاز شهری ،دسترسی به شبکهی برق پایدار ،کیفیت راههای ارتباطی ،دسترسی
به وسایط نقلیه NGO ،ها ،درآمد ماهیانه ،فروش منصفانهی محصوالت کشاورزی و دامی ،کیفیت زندگی .بهطورکلی از
نظر متغیرهای قرار گرفته در این بخش ،به ترتیب استانهای آذربایجان شرقی و از شرایط مناسبتری برخوردار بوده و
با افزایش فاصله از سمت جنوب به سمت شمال از میزان برخورداری نواحی کاسته میشود .همچنین بررسی سطح
برخورداری روستاها نیز حاکی از این است که با نزدیکی به سمت مرزها از میزان برخورداری روستاها کاسته میشود.
در حالت کلی ،روستاهای با سطح برخورداری باال در محدودهی بین  10الی  30کیلومتری خط ساحلی دریاچهی
ارومیه قرار دارند.
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متغيرهاي مستقل :این متغیرها دارای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایینی هستند .این متغیرها در قسمت جنوب
غربی شکل قرار گرفتند .متغیرهای مستقل را میتوان به دو دستهی متغیرهای مستقل از سیستم و متغیرهای اهرمی
ثانویه سیستم تقسیم کرد.
متغيرهاي مستقل از سيستم :الگوهای رایج اسکان موقت ،وجود طرح هادی روستایی ،نرخ رشد جمعیت،
باسوادی زنان ،باسوادی مردان ،اجاره نشینی ،تلفات دام و مزارع ،نزاع و درگیری در روستا ،رضایت از کیفیت مسکن
روستایی .همانند متغیرهای تأثیرپذیر ،بهجز متغیرهای نرخ رشد جمعیت و تلفات دام و مزارع ،مناطق روستایی استان
آذربایجان شرقی بهتر از مناطق روستایی آذربایجان غربی هستند .همچنین در رابطه با متغیرهای مانند درگیری و نزاع
اطالعی در دست نیست.
متغيرهاي اهرمي ثانويه سيستم :مهاجرت از روستا به شهر ،برگزاری مراسمات مذهبی و آیینهای فرهنگی،
استفاده از جاذبههای گردشگری روستایی .در رابطه با متغیرهای قرار گرفته در این محدوده ،هیچ نظمی در بین
استانها و یا مناطق مختلف دریاچهی ارومیه مشاهده نشد .بهجز متغیر برخورداری از جاذبههای گردشگری که در
روستاهای واقع در مناطق کوهستانی بیشتر از روستاهای مناطق دشتی بوده است.
متغيرهاي تنظيمي :این متغیرها در نزدیکی مرکز شکل قرار گرفتهاند .درواقع ،حالت تنظیمی دارند و گاهی
بهعنوان اهرم ثانویه عمل میکنند .بسته به سیاستهایی که شهرداری برای اهداف خود به کار میگیرد ،این متغیرها
قابلیت ارتقاء به متغیرهای تأثیرگذار ،متغیرهای تعیینکننده یا متغیرهای هدف و ریسک را دارند .این متغیرها
عبارتاند از:
دسترسی به مسکن بادوام ،مقاومسازی بافت فرسودهی روستایی ،کارگاههای تولیدی ،واحدهای تجاری روستایی،
فعالیت دهیاری و شورا ،فعالیت دفاتر خدمات کشاورزی ،وجود دفاتر ITCروستایی (شکلهای  2و .)3
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شکل  :2نمودار پراکندگی متغیرها مستقیم و جایگاه آنها در محور تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
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شکل  :3نقشهی روابط مستقیم بین متغیرها (تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی) منبع

آنگونه که در بخش روش تحقیق توضیح داده شده است ،آن مقدار تأثیری که یک عامل از عوامل دیگر میپذیرد،
بهعنوان تأثیرپذیری و آن مقدار تأثیری که یک عامل بر عوامل دیگر میگذارد ،بهعنوان تأثیرگذاری ثبت شده است.
مقدار تأثیری که میگذارند ،توسط نرمافزار میکمک به توانهای  3،4 ،2و ...رسانده و بر این اساس ،اثرات غیرمستقیم
متغیرها سنجیده میشود در چارچوبی مقایسهای میتوان گفت اطالعات بهدستآمده از تحلیل میزان اثرگذاری
غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر ،تأییدکنندهی وضعیت ناپایداری سیستم خالقیت شهر میانه اندام بناب در سطح باالیی
است (شکلهای  7و .)8
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شکل  :4نقشهی پراکندگی متغیرها غیرمستقیم و جایگاه آنها در محور تأثیرگذاری و تأثیرپذیری

14

شناسايي و تحليل پيشرانهاي کليدي مؤثر بر توسعهي روستاهاي /...رمضاني و خداپناه

شکل  :5نقشهی روابط غیرمستقیم بین متغیرها (تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی)

آنچه از مقایسهی نتایج تحلیل اثرهای مستقیم و غیرمستقیم به دست آمده ،یافتن عوامل کلیدی مؤثر بر
برنامهریزی توسعهی روستایی مبتنی بر شرایط خشکسالی دریاچهی ارومیه است .در این راستا ،با توجه به  67مؤلفهی
موردبررسی 9 ،پیشران کلیدی به ترتیب از بیشترین به کمترین اهمیت انتخاب شد که عبارتاند از؛ کشت محصوالت
مقاوم به خشکسالی ،آموزش و مهارت افزایی روستاییان ،کنترل فرسایش خاک ،توجه به تنوع معیشتی روستاییان،
اجرای طرحهای آبخیزداری ،استفاده از سیستم آبیاری بارانی و قطرهای ،جلب مشارکت روستاییان در اجرای طرحهای
احیای دریاچهی ارومیه ،بیمهی محصوالت کشاورزی و دامی در برابر حوادث و مقابله با ریزگردها (جدول .)5
جدول  :5عوامل کلیدی مؤثر بر توسعهی روستایی مبتنی بر خشکسالی دریاچهی ارومیه
ابعاد اثرات

عوامل کلیدی تأثیرگذار مستقیم

1

کشت محصوالت مقاوم به خشکسالی

311

306

210

197

2

آموزش و مهارت افزایی روستاییان

295

277

198

195

3

کنترل فرسایش خاک

287

280

187

195

4

توجه به تنوع معیشتی روستاییان

270

265

180

188

5

اجرای طرحهای آبخیزداری

265

249

171

184

6

استفاده از سیستم آبیاری بارانی و قطرهای

256

247

170

175

7

جلب مشارکت روستاییان در اجرای طرحهای احیای
دریاچهی ارومیه

247

238

167

172

8

بیمهی محصوالت کشاورزی و دامیدر برابر حوادث

242

228

165

164

9

مقابله با ریزگردها

237

224

165

164
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تأثیرپذیری
مستقیم

تأثیرپذیری
غیرمستقیم
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 -6نتيجهگيري و پيشنهادها
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آنگونه که در این پژوهش بحث شد ،کشور ایران بهعنوان یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کرهی زمین با
مشکل کمآبی مواجه است؛ و دراینبین ،وجود مشکالت و تبعات ناشی از کمآبی و خشکسالی و سوء مدیریتها منجر
به بروز حوادث ناخواستهای مانند خشکسالی دریاچه و تاالبها شده است .عوامل متعددی مانند رشد فزایندهی
جمعیت و نیاز به محصوالت کشاورزی و دامی و محدودیت منابع آبوخاک بهعنوان بستر اصلی تولیدات کشاورزی
مسئلهی کمآبی را بهگونهای بسیار جدی فرا روی کشور قرار داده است .درواقع ،خشکسالی نیز بهعنوان یک مخاطرهی
طبیعی نیازمند اتخاذ تدابیری است تا بتوان خسارتهای ناشی از آن را میتوان به حداقل رساند .در این میان نوع
برنامههای مدیریتی مبتنی بر خشکسالی بایستی برگرفته از شرایط محیطی ،اقتصاد و اجتماعی هر منطقه باشد تا
بتواند موفق باشد ،لذا هدف اصلی این پژوهش که بررسی پیشرانهای کلیدی توسعهی روستایی سازگار با خشکشدن
دریاچهی ارومیه بود ،با شناسایی  67متغیر در سطح روستاهای منطقه اقدام به بررسی و تحلیل پیشرانهای کلیدی
توسعهی روستایی مبتنی بر خشکسالی نموده است .یافتههای پژوهش نشان داد که از مجموع  67متغیر و 4488
چرخش صورتگرفته در مدل 9 ،عامل بهعنوان پیشران کلیدی توسعهی روستایی مبتنی بر خشکسالی هستند که
عبارتاند از :کشت محصوالت مقاوم به خشکسالی ،آموزش و مهارت افزایی روستاییان ،کنترل فرسایش خاک ،توجه به
تنوع معیشتی روستاییان ،اجرای طرحهای آبخیزداری ،استفاده از سیستم آبیاری بارانی و قطرهای ،جلب مشارکت
روستاییان در اجرای طرحهای احیای دریاچهی ارومیه ،بیمهی محصوالت کشاورزی و دامی در برابر حوادث و مقابله با
ریزگردها .نتایج یافتههای پژوهش در زمینهی عوامل مؤثر بر مدیریت توسعهی روستایی مبتنی بر خشکسالی با نتایج
یافتههای حیدری ساربان و مجنونی توتاخانه ( )1395در زمینهی نقش تنوع معیشتی در کاهش اثرات خشکسالی،
مجنونی توتاخانه و همکاران ( )1396در زمینهی استفاده از روشهای آبیاری نوین و بیمهی محصوالت کشاورزی ،چن
و همکاران ( )2014در خصوص مشارکت اجتماعی روستاییان در مدیریت خشکسالی ،یافتههای مک لمن ( )2008در
خصوص اجرای طرحهای آبخیزداری ،محصوالت مقاوم به خشکسالی ،آموزش و مهارت روستاییان و کشاورزان
همخوانی دارد .همچنین یافتههای این پژوهش نشان داد که پیشرانهای کلیدی مؤثر بر مدیریت روستایی مبتنی بر
خشکسالی در شرایط دریاچهی ارومیه به تناسب شرایط جغرافیایی متفاوت است .به عبارتی ،برخی از پیشرانها که
عمدتاً پیشرانها با ماهیت طبیعی هستند ،در مناطق شمالی دریاچهی ارومیه از شرایط مناسبتری برخوردار هستند،
درحالی که برخی از متغیرها که عمدتاً مربوط به ابعاد اقتصادی و زیرساختی هستند ،در قسمتهای جنوبی و نیز در
روستاهای استان آذربایجان شرقی در مقایسه با روستاهای استان آذربایجان غربی از شرایط مناسبتری برخوردار
هستند .درنهایت با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود که از طریق تدوین یک برنامه با ابعاد زمانی میان
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت و با در نظر گرفتن تمامی جوانب مالی ،مدیریتی ،فنی و تکنولوژیکی آن اقدام به
فرهنگسازی در بین روستاییان در خص وص لزوم تغییر الگوی کشت گردد .به منظور موفقیت این طرح و جلوگیری از
هدررفت منابع ،میتوان از طریق بررسیهای فضایی ،روستاهایی را که در برابر خشکشدن دریاچهی ارومیه آسیبپذیر
هستند ،در اولویت (برنامهریزی کوتاهمدت) قرار داد .البته آنگونه که مطرح گردید ،بایستی استفاده از محصوالت مقاوم
به خشکسالی ،همراه با برنامههای اجرایی طرحهای آبخیزداری و استفاده از فناوری آبیاری قطرهای باشد .در خصوص
جلب مشارکت روستاییان نیز پیشنهاد می شود .همواره به برگزاری جلسات همفکری ،آموزش و مهارت ،استفاده از
روشها و ابزارهای نوین ارتباطی شناسایی ظرفیتها و توانمندیهای روستاییان در جهت استفاده در برنامههای احیای
دریاچهی ارومیه استفاده گردد .البته این برنامهها هم بایستی با در نظر موقعیت جغرافیایی روستاها باشد .در رابطه با
تنوع معیشتی هم الزم به توضیح است که روستاهای منطقه به دالیلی ازجمله موقعیت جغرافیایی ممتاز ،خاک
حاصلخیز ،کشت انواع محصوالت ازجمله گیاهان دارویی ،وجود تعداد زیاد جاذبههای گردشگری و ...از توانمندی باالیی
برای ایجاد منابع مختلف درآمدی برای روستایی برخوردار هستند .لذا در این خصوص پیشنهاد میشود که از طریق
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اصالح رویههای مدیریتی و فرهنگسازی در روستاهای از طریق آموزش و مهارتافزایی اقدام به ایجاد تنوع معیشتی
نمود .درنهایت پیشنهاد میشود از طریق بیمهی محصوالت کشاورزی و دامی ،ضمن کاهش آسیبهای مادی به
روستاییان ،از نظر روحی و روانی نیز در روستاییان حس آرامش ایجاد گردد و ضمن کاهش ضریب آسیبپذیری
ساکنین روستاهای واقع در محدودهی دریاچهی ارومیه ،انگیزه و امید کافی در آنان برای برنامهی مشارکت سازنده در
برنامههای توسعهی روستایی خود ایجاد نمود.

 -7منابع
 -1اسمعیلنژاد ،مرتضی ،پودینه ،محمدرضا ( .)1396ارزیابی سازگاری با تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی جنوب خراسان
جنوبی ،مجله مخاطرات محیط طبیعی ،)11( 6 ،صص .85-100
 -2افراخته ،حسن ،عزیرپور ،فرهاد ،طهماسبی ،اصغر ،سلیمانی ،عادل ( .)1394راهبردهای سازگاری روستایی در برابر مخاطرات
خشکسالی (مطالعهی موردی :روستای پشتنگ شهرستان روانسر) ،فصلنامهی دانش مخاطرات ،)3( 2 ،صص .341-354
 -3پورطاهری ،مهدی ،نعمتی ،رضا ( .)1391اولویتبندی مسائل توسعهی روستایی با تأکید بر دیدگاه روستاییان (مطالعهی
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