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 چکيده

اي هستند زنده هايبومزیست ازجملهقلب تولیدي جوامع مبتنی بر معیشت کشاورزي،  عنوانبهروستاها، 

هاي شوند. از طرفی دیگر، توجه به راهبرداي را متحمل میخسارات عدیده سالیخشککه در شرایط بحرانی 

در  آنان هايظرفیت و ارتقاي بحران با مواجهه در محلی )ساکنان مناطق روستایی( اجتماعات سازيظرفیت

ز آن حائز اهمیت و رکود کشاورزي ناشی ا سالیخشکآورانه( در برابر هاي تابخود )راهبرد شرایط بازیابی

آوري روستاییان غرب تاب يتوسعهبررسی عوامل تأثیرگذار بر  ،حاضر يمطالعههدف از  لذافراوان است؛ 

. تفسیري است-( با استفاده از الگوي ساختاريسالیخشک بر یدبا تأکارومیه در برابر تغییر اقلیم )ي دریاچه

حاضر را نخبگان محلی، کشاورزان پیشرو و سایر افراد ساکن در مناطق روستایی  يمطالعهآماري  يجامعه

ها جهت بررسی عوامل وري دادهدهند. گردآنفر(، تشکیل می 30که به نوعی مطلع محلی بودند ) موردمطالعه

پرسشنامه و  ،فت. ابزار پژوهشآوري به دو صورت اسنادي و پیمایشی صورت گرتاب يتوسعهتأثیرگذار بر 

مک استفاده شده است. افزار میکنرماز  شدهيآورجمعاطالعات  ساختاري وتحلیلیهتجزمصاحبه بود. براي 

پراکندگی نشان داد که سیستم  يتوزیع و پراکنش متغیرهاي استخراجی در صفحه ينتایج پژوهش و نحوه

عوامل  عنوانبهمتغیر  20نتایج اثرات مستقیم و غیرمستقیم  بر اساس ناپایدار است. همچنین موردمطالعه

به معیار فنی  3به معیار اجتماعی و  3عامل به معیار اقتصادي،  12 هاآنکلیدي انتخاب شدند که از میان 

ارومیه در مقابل  يدریاچهآوري روستاییان ساکن در غرب تاب يتوسعهتأثیر را بر  ترینبیشمربوط شده و 
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 برابر در ارومیه يدریاچه غرب روستاییان آوريتاب الگوي تدوین و پذیري)تحلیل آسیب يحاضر برگرفته از طرح پسادکتر يمقاله

از پژوهشگران و فناوران  تیصندوق حما یمال تحمای تحت که بوده ۹۶01۵31۴ يشماره به( یسالخشکبر  یدبا تأک) اقلیم تغییر
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 ۲                         جمشيدی و عنابستاني        /  ...آوریتاب یبر توسعه رگذاريعوامل تأث یريتفس-یساختار یالگو

 مقدمه -1

 د.ش خواهد مواجه آن با آینده و حاضر حال در بشر که است مشکالتی ترینپیچیده از یکی اقلیم تغییر

، بلکه اکنون در حال وقوع است )جمشیدي یافتدباي دور اتفاق اي نیست که در آینده، تغییر اقلیم پدیدهدیگرعبارتیبه

هاي پدیدهدهد که هاي اخیر نشان میطی دهه تغییر اقلیم، يدر زمینه هاي جهانیداده (.۶۶: 13۹۴همکاران ب، و 

-هاي گذشته در حال وقوع بوده و باعث معضالت و مشکالت زیادي شدهطبیعی با تکرار زیادي نسبت به دهه

یکی از  سالیخشک ؛است سالیخشک ،تغییر اقلیمترین اشکال یکی از مشخص (.8۶: 13۹۶نژاد و پودینه، اسمعیل)اند

 برگرفتهرا در خشکیمهنمناطق خشک و  یژهوبههاي مختلفی از کشورهاي جهان و مخاطرات طبیعی بوده که بخش

چندین ساله عمل کرده و آثار آن نیز  يدورهو در یک  یجتدربهاست. الزم به توضیح است که این پدیده به دلیل اینکه 

با  همچنین (.1۴8: 13۹7ایمانی و محمدي مشکول، )استآشکار شده، لذا متمایز از دیگر مخاطرات محیطی  جیتدر به

تر از سایر مخاطرات محیطی بوده و ، لذا پیچیدهگیردیبرمتري را درعیهاي وسمحدوده موردنظر يبه اینکه پدیده توجه

خواهد  تریشباي بسیار داراي هزینه ،را داشته و به عبارتی موردنظرجمعیت مناطق ی بر یتوانایی تأثیرگذاري خیلی باال

 ،ياقتصاد يتوسعهو  يکشاورز داتیتول کمبود آب و اثرات آن بر ،سالیخشک(. 32: 13۹7حاجیان و همکاران، )بود

و منابع  یسطح يهاآب انیجر آن بر ریو تأث یمیاقل راتیی. بروز تغشودیمحسوب م یجهان يعمدهي هایاز نگران یکی

و  ابدی شیافزا راتییتغ نیاز ا جوامعي ریپذبیموجب شده که آس ،ینامناسب منابع آب تیریمد به همراه ینیرزمیآب ز

وقوع مکرر  هرچند. دیگرد خواهد يریپذبیآس تریشبهرچه  شیموجب افزا زین یآب يهابحران دیبدون شک، تشد

عوامل  یدگیچیپ اما مطرح نباشد، دیجد يدهیپد کی عنوانبهکشاورزان  يبرا بحران نیموجب شده که ا سالیخشک

 کشاورزانی اصل يهااز دغدغه یکیرا به  دهیپد نیا ،سالیخشکاز  یناشی منف يامدهایپ یدگیتندرهمو  سازنهیزم

مختلفی بررسی منابع (. 80: 13۹۴، الف جمشیدي و همکاران)است نموده لیتبد یبحران طیشرا يساکن در مناطق دارا

هاي زیادي این پدیده بر بخش ي آثار و معضالتدهنده( نشانسالیخشکویژه  طوربهتغییر اقلیم )و  يدر زمینه

ومیر حیوانان (، بیماري و مرگ8۶: 13۹۶نژاد و پودینه، اسمعیل)معیشت و تخریب محیط زندگی ازجملهمختلف زندگی 

(، تخریب منابع طبیعی و Niang et al., 2014: 1199)کشاورزانزدگی محصوالت تولیدي اهلی روستاییان و آفت

کاهش و کمبود  (،Olsson et al., 2014: 1)کاهش درآمد خانوارهاي روستاییان(، Porter et al., 2014: 1)محیطی

-کاهش شدید سفره گندم، ازجملهکاهش عملکرد محصوالت کشاورزي ، (Campbell et al., 2016: 34)مواد غذایی

تیغ، نیا و جهان؛ فاضل۹۵: 13۹۶مریانجی و همکاران، )مهاجرت روستایی وها هاي زیرزمینی و خشکی چشمهبهاي آ

هاي شغلی پایدار، ضعف منابع مالی و اهش کمی و کیفی منابع آب، افزایش بیکاري و نبود فرصتک (،1۴۵: 13۹8

حمایتی دولتی، محدودیت ساختار مزرعه، برهم خوردن توازن  هايسیاستگذاري خانوارهاي روستایی، ناکارآیی سرمایه

 پور و همکاران،، جان13۵: 13۹7کشاورز، )کشاورزي يآینده يجمعیت، محدودیت و نارسایی بازار و ابهام درباره

 .است (۵۵: 13۹8؛ خیز و همکاران، 17: 13۹2؛ پاشازاده و ریاحی، 183: 13۹۶

-روش اصالح از گذشته. است شده ارائه مختلفی راهکاري ،انسانی جوامع رب سالیخشک خطرات کاهش راستاي رد

 در روستایی زندگی ينحوه و مدیریت هايروش اصالح ،سالیخشک اثرات کاهش راستاي در آبی منابع از استفاده هاي

 سالیخشک بارزیان اثرات کاهش در موفق و جدید راهکارهاي از یکی عنوانبه نیز آوريتاب ارتقاي راستاي

 طبیعی، یزآممخاطره بستر در زیستن نظرانصاحب اعتقاد به زیرا(؛ ۵1: 13۹۵ن و مجنونی توتاخانه، حیدري ساربا)است

 مستقر جمعیت ادراک و شناخت میزان و آوريتاب فقدان بلکه نیست، پذیريآسیب و بودن بارخسارت معناي به لزوماً

الزم به توضیح است که (. Zhou et al., 2009: 22)است خسارت ایجاد سبب بودن یزآممخاطره نحوه و نوع درجه، از

رو شدن با هروب يآوري در زمینههاي تاببینی و روشهاي پیشروش ازجملههاي مختلفی روشدر منابع دیگري نیز به 

که براي  سالیخشک يبا مشکالت پدیده شدنمواجه يبینی در زمینههاي پیشاند. روشهاي طبیعی اشاره کردهپدیده

ي ها و مشکالت ناشناختهآوري در جهت مقابله با معضالت، سختیبوده، ولی تاب استفادهقابل ،شده شناختههمگان 
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  3                                              1399 زمستان ،دوم، شماره چهل و يازدهمدوره مطالعات جغرافيايي مناطق خشک، 

؛ روستا و 10۴: 13۹۶شایان و همکاران، )شودو به کار برده می تواند ایجاد نماید، استفادهکه می موردنظر يپدیده

توانایی  طبیعی در برابر اختالالت موجود و هايي در ابتدا براي توصیف مقاومت سیستمآورتاب (.2: 13۹۶همکاران، 

 ,Oxley, 2013: 2; Carpenter)شدمجدد خود استفاده می یدهسازماندر جهت نوسازي و  موردنظرهاي سیستم

2015: 292; Marincioni et al., 2013: 53که ناشی از روشرائه شده آوري اتعاریف متفاوتی از تاب (؛ اما به تازگی-

خالصه،  طوربهاست. بوده هاي مطرح در این حوزه هاي بنیادي موجود در رویکردها و دیدگاههاي گوناگون و تفاوت

 ،نظمی یا اختاللتوانایی یک سیستم اجتماعی یا اکولوژیک نسبت به جذب و مواجهه با بی ؛آوري عبارت است ازتاب

ها دهی و ظرفیت سازگاري را در مقابل تغییرات و تنشبتواند ساختارها عملکرد اساسی، ظرفیت باز سازمان کهيطوربه

آوري مفهومی بسیار ساده نهفته است؛ شرایط در قلب تفکر تاب (؛ لذا18: 13۹۶عنابستانی و همکاران، )حفظ کند

 ،آوريدهد که در رویکرد تابالعات دیگر نشان میبررسی مط(. Pisano, 2012: 9متغیر و مقاومت در برابر تغییرات )

براي مقاومت در برابر خطرات  هاآنپذیري جوامع انسانی مختلف در برابر مخاطرات و سپس تقویت کاهش آسیب ،هدف

به  (.Haynes, & Tanner, 2015: 358; Bastaminia et al., 2017: 270)ناشی از حوادث و بالیاي طبیعی است

شود آن حوادث و آثار حوادث طبیعی که عنوان می يهاي گذشته موجود در زمینهاین رویکرد، دیدگاه درصورت کلی، 

به  ،باشند، رده کرده و در این دیدگاهناپذیر مینیز اجتناب هاآنمنفی اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، محیطی و جسمی 

توان میزان توانایی سازگاري آوري را می، تابگریدعبارتبهمدیریت حوادث براي کاهش آثار مخرب تأکید شده است. 

-در زمان وقوع حادثه یا مخاطره تعریف می موردنظریک سیستم براي تغییر، بدون فروپاشی و از بین رفتن سیستم 

 (.Palliyaguru et al., 2014: 46; Keating et al., 2014: 1; Bastaminia et al., 2017: 270)شود

 يدریاچه يحوضهبینی آن در و پیش سالیخشک( که به پایش 13۹۶نالی و همکاران )زی يمطالعه بر اساس

اند، مشخص شده که روند پرداخته ( بارش201۴تا سال  1۹8۵ساله )از سال  2۹ارومیه با استفاده از اطالعات بلندمدت 

داراي  تريیشبشاخص دما با شدت  ،بینیندراارومیه داراي روندي افزایشی است و  يیاچهدر يحوضهدر  سالیخشک

-اول دهه يیمهن( در 13۹۶آمار اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی ) بر اساس . همچنیناستروندي افزایشی 

این  1383در سال  کهيطوربه ،افت در میزان بارش باران بوده ترینیشباین وضعیت داراي  1380و  13۹0هاي 

به  بوده است. لذا متریلیم 2/1۶7این لحاظ داشته و میانگین بارش در این سال برابر با  ازبدترین وضعیت را حوزه، 

غرب آن با مسائل و  نیزارومیه، اجتماعات انسانی مجاور و  يش میزان بارندگی و خشک شدن دریاچهدنبال کاه

اند. این محیطی مواجه شدهاقتصادي، اجتماعی و زیست (13۹۵ارومیه،  يدریاچه يستاد احیا)هاي متعددآسیب

تر شده و سبب به حاشیه رانده شدن مناطق کلیدي تولیدات کشاورزي و باغداري شده است افزون روزروزبهها، آسیب

هاي نتایج آمارگیري بر اساس باغ، باريقالقاچی، قره ازجملهزیادي روستاهاي  سالیخشکگذشته به علت  ي)در دهه

از آن، درصد زیادي علت رسد که به نظر میاند شدهداراي کاهش شدید در جمعیت  13۹۵تا  137۵نفوس و مسکن 

اي، هاي طایفهها و درگیرينتخشو هاي قومی،(. این امر با مسائل اجتماعی زیادي مانند نزاعمهاجرت بوده است

انزواي  ،در موارديود و همراه ب محیطیزیستهاي ها، مهاجرت، تهدید خالی از سکنه شدن روستاها، آلودگیامنینا

پایدار،  يتوسعهو  توسعه، براي گام نهادن در مسیر بیندراینکشاورزي را سبب شده است. بااهمیت شدید مناطق 

-نموده و باید زمینه مقابلهو تغییرات اقلیمی  سالیخشکآثار منفی هاي متعدد با دولت باید با طراحی و اجراي برنامه

ها و تجارب آنان در برابر این بحران فراهم بر اساس داشته آوري مناطق روستاییسازي و تابمهایی به منظور مقاو

-تاب میزان به وابسته سالیخشک از اثرپذیري روستاها . شدت(۵3: 13۹۵حیدري ساربان و مجنونی توتخانه، )نماید

 دیگر يمنطقه به ايمنطقه از و دیگر وهگر به از گروهی دیگر، ايجامعه به ايجامعه از و بوده روستایی جوامع آوري

 ابعاد از دقیق درک و شناخت آن، تبعات تعدیل و سالیخشک براي مقابله با ضروري گام . نخستیناست متفاوت

 (McManus et al., 2012: 22)است آنان پذیريانعطافو  تحمل يآستانه ارتقاي براي افراد مقاومت و پذیريآسیب
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 4                         جمشيدی و عنابستاني        /  ...آوریتاب یبر توسعه رگذاريعوامل تأث یريتفس-یساختار یالگو

و با توجه به موارد فوق  .است گرفته قرار غفلت مورد ،ایران ازجمله توسعهدرحال کشورهاي اغلب دررسد به نظر می که

 ؛با هدف مطالعهبا عنایت به اهمیت و ضرورت و انجام پژوهش، این 

 ؛سالیخشکارومیه در برابر  يدریاچهآوري روستاییان غرب تاب يتوسعههاي مهم مؤثر بر تحلیل محیطی سازه-

ارومیه  يدریاچهآوري روستاییان غرب تاب يتوسعهبر  گذارگذاري و اثرپذیري متغیرهاي مهم اثرتحلیل ساختاري اثر-

 ؛سالیخشکدر برابر 

ارومیه در برابر  يدریاچهآوري روستاییان غرب تاب يتوسعهگذار بر کلیدي اثر هايیشرانپترین شناسایی مهم-

 در آینده؛ انجام شده است. سالیخشک

 مباني نظری -۲

 و آوريتاب تفاوت بر ،تعاریفاین  تمام در و شودمی مطرح «آوريتاب» يواژه از متعددي تعاریف ،حاضر حال در

 تعادل از سیستم ییرتغعدم براي یازموردن نیروي عنوانبه و مهندسی ریاضیات در مقاومت است. شده تأکید مقاومت

 ينکته دو تعاریف، این در و نمایدمی اشاره تعادل به بازگشت براي یازموردن زمان آوري بهتاب کهیدرحال ؛شودمی تعبیر

 و گرددمی مطرح است، محور-از فرآورده بهتر که محور-یندفرآ يایده یک عنوانبه آوريتاب اول دارد: عمومیت مهم

 ثبات )مقاومت( و پایداري به نسبت که شودمی مطرح سازگاري معناي در مفهومی عنوانبه آوريتاب اینکه دوم

ي آوري یک مفهوم گستردهتوان گفت تابمی دیگرعبارتیبه(. 3: 13۹7اسالمی و ابراهیمی دهکردي، )ارجحیت دارد

نسلی -برون و نسلی-درون عدالت اساسی پایداري يپایداري با توجه به اینکه ایده کهیدرحالتوصیفی تا تجاري است، 

 (.Speranza et al., 2014: 114)است هنجاري ، یک مفهومتوان عنوان کرد که پایداري، لذا میاست

را اتخاذ  يآورنسبت به تاب بومیزیستاز دانشمندان نگاه  یدهد که برخینشان م يآوردر مورد تاب اتیمرور ادب

 يایدر برابر بال يریپذمفهوم انعطاف هاآناند. متمرکز شده ستمیس کی دهیخودسازمان يهاییاند و بر تواناکرده

(. Pickett et al., 2014: 144; Oxley, 2013: 2)کنندیم فیعرت امدیپ ای جهیو نه نت ندیآفر کی عنوانبهرا  یعیطب

 ندیآفر کی عنوانبهرا  یعیطب يایدر برابر بال يآورکنند و تابیانداز بلندمدت توجه مچشم کیبه  گریدانشمندان د

و جبران  یابیباز يبرا یسنجش ای اسیمق عنوانبهتواند یم يآورتاب یعنی ؛کنندیم فیتعر مخاطرهپس از  مدتیطوالن

اشاره  يسازگار وممحققان به مفه یبرخ (.Bodin et al., 2004: 34; Cutter et al., 2010: 2)خسارت به کار رود

، يآورتاب اندعنوان کردهنیز برخی  .شودیم یعیطب يایو مقابله با بال يریادگی ییتوانا شیباعث افزا رایز ؛اندکرده

از  گرید یگذارند. برخیها را با هم به اشتراک ماز روش یهستند که برخ يدیکلمات کل يریپذبیو آس يسازگار

 ;Olsson et al., 2014: 1)شودیمربوط م يداریبه پا مخاطرات و تهدیدهامقاومت در برابر که محققان معتقدند 

Bocchini et al., 2013: 401; Bastaminia et al., 2017: 271يداریگروه از محققان، پا نیا يبه گفته رایز (؛ 

 یزندگ تیفیک باعث بهبود آید،می به دست مدتبه اینکه در طوالنی با توجهو به عبارتی  است مدتیطوالن يماندگار

 کسانی قاًیدق «يداریپا»و  «يآورتاب» يمفهوم دو واژه ، اگرچهدهدینشان م يرآومربوط به تاب اتی. مرور ادبشودمی

توانند ی، ميآوردر صورت تاب داریجوامع پاکه  صورتینبد؛ دارند ی با همتنگاتنگ يدو مفهوم رابطه نیا ، ولیستندین

 يهادوره يبرا داریپا يتوسعهو بلندمدت متمرکز است،  مدتکوتاه يبر سازگار آوريتاب کهیدرحالبمانند.  داریپا

 عنوانبه هاآن جیکه اگر نتا میتوجه داشته باش دی، باحالینباامنظور شده است.  ندهیآ يهانسل يبرا مدتیطوالن

 ,.McPhearson et al)ي عکس داشته باشدنتیجه داریپا يتوسعهو  يآورنشود، ممکن است بهبود تاب تیریمکمل مد

وقوع حادثه  بعد ازدر جهت بهسازي خود  موردنظرتوان به معناي توانایی سیستم آوري را نیز میتاب (.153 :2015

افراد  ي ناشی از حادثه نموده و همچنینهایی است که افراد را قادر به جذب فشارهاي واردهدانست و شامل فعالیت

(. مطابق با 1۵2: 13۹7ایمانی و محمدي مشکول، )دار باشندرا عهده حادثه بعد ازرویدادهاي رویدادها و پس موردنظر

ی به وجود آمده ناشی از یک توانایی یک سیستم در جذب میزان آشفتگاز؛ آوري عبارت است (، تاب2001نظر کارپنتر )

منجر به  ،درنهایتدر همان حوزه و وضعیت قبل از وقوع حادثه شده و  موردنظرکه باعث ماندگاري افراد  حادثه
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 Carpenter et)ها را داشته باشدخصلتیادگیري و سازگاري شده و یا این  باال بردنگیري و در شکل دهیخودسازمان

al., 2001: 766 .)يتوسعهبازگشت به وضعیت و موقعیت پیش از وقوع حادثه در جهت  توان گفتمی ،دیگرعبارتیبه 

 ,Amaratunga & Haigh)آوري استهاي یک سیستم تابمشخصه از ،موردنظرتر سیستم و مناسب تربیشهرچه 

2011: 30.) 

 تحقيق یپيشينه -3

صادقلو و سجاسی حاضر پرداخته شده است.  يمطالعهنزدیک به اهداف ، به بررسی مطالعات مطالعهدر این بخش از 

اقتصادي و -هاي دولتی، ظرفیت اجتماعیاز سه بعد اصلی سیاست و حمایت ،خود يمطالعهدر  (13۹3قیداري )

نشان داد که عوامل مؤثر بر افزایش  هاآن يمطالعه يآوري استفاده نمود. نتیجهمتغیرهاي تاب عنوانبهاقدامات محلی 

تر بیش هاي دولتیها و حمایتبعد سیاست آوري کشاورزان در وضعیت مناسبی قرار ندارد و این امر در رابطه باتاب

 ترینمهممحصوالت کشاورزي،  يبیمه يتوسعههایی مانند نتیجه نشان داد که شاخص ،است. عالوه بر اینمشهود 

و  سالیخشکآگاهی هاي سیستم پایش و پیشبوده و شاخص سالیخشکآوري کشاورزان در برابر گذار بر تابعامل اثر

هاي بعدي اهمیت قرار دارند. گیري از آن در رتبهشاخص توجه به دانش بومی و میزان بهرههمچنین ارزیابی خسارت و 

آوري نشان دادند که اتخاذ رویکرد تنوع معیشتی منجر به تاب ايمطالعهدر (، 13۹3الدین افتخاري و همکاران )رکن

شدیدتري قرار داشتند، این  سالیخشکشده است. در روستاهایی که در معرض  سالیخشکتر خانوارها در شرایط بیش

به این نتیجه رسیدند که میزان  خود يمطالعه( در 13۹۴کاظمی و عندلیب ) خورد.تر به چشم میع معیشتی بیشتنو

-حاکی از همبستگی مستقیم میزان تاب ،نتایجهمچنین بسیار پایین بوده است.  آوري اجتماعی روستاهاي مذکورتاب

هاي درونی و فردي ساکنین است. حیدري ساربان و مجنونی آوري اجتماعی ساکنین با میزان دانش و آگاهی و انگیزش

تر خانوارها در شرایط آوري بیشاتخاذ رویکرد معیشتی منجر به تاب اندنشان دادهدر پژوهشی ( 13۹۵توتخانه )

اند، تنوع معیشتی تري قرار داشتهدشدی سالیخشکروستاهایی که در معرض  شده است. همچنین دریاچه سالیخشک

ترین و عوامل بُعد زیرساختی بیش اند کهاي نشان دادههمطالع( در 13۹۶ر بوده است. عنابستانی و همکاران )تبیش

، میزان موردمطالعههاي از بین شاخص آوري روستاها دارند. همچنینتأثیر را در تاب ترینکمعوامل بُعد اقتصادي 

حوادث مختلف و استفاده از  ينهادها در آموزش مردم در زمینهرضایت روستاییان از عملکرد شوراها و دهیاري، نقش 

 موردمطالعهآوري روستاهاي ترین تأثیر را در تاببیش ،مصالح جدید و بادوام براي پیشگیري از آثار مخرب حوادث

 يدر زمینه( حاکی از توجه به معیارهاي جنسیت، آموزش و ابعاد معیشت 201۵) 1متین و تیلور يمطالعهنتایج دارند. 

هاي هاي تاریخی زندگی، در توجه به زمینهها و سرگذشتمعتقدند که روایت هاآنآوري فردي بود. عالوه بر این، تاب

 2تامبو آوري انسان، بسیار مفید هستند.مؤثر بر تاب فرديمنحصربهاقتصادي -فرعی و فرایندهاي تعامالت اجتماعی

مقاوم  ترکمدر برابر تغییرات و تنوع اقلیمی  3د خانوار واقع در دهستان بونگو( نشان داد که سرپرستان زن و مر201۶)

باید  ،گیردآوري اقلیمی خانوار صورت میهستند. همچنین نتایج نشان داد که مداخالتی که با هدف ایجاد قابلیت تاب

آوري در برابر منظور افزایش تابها شود. به اغلب متوجه افزایش درآمد خانوار، بهبود امنیت غذایی و ایجاد دارایی

گیري از تنوع محصول اي اقدامات ترکیبی مانند تغییر زمان کشت، بهرهتغییرات اقلیمی، خانوارها باید قادر به انجام پاره

ایجاد  نیزتغییرات اقلیمی و  يافزایش دانش کشاورزان در زمینه ذور مقاوم به خشکی باشند. همچنینو استفاده از ب

تغییرات اقلیمی و اقدامات سازگاري مناسب، کلیدي  ياطالعات در زمینه يبه منظور ارائه دهندهتوسعهوامل ظرفیت ع

-که پیش ند( نشان داد2017همکاران ) و ۴پایسلو يمطالعهنتایج  است. موردمطالعه يبراي سازگاري موفق در منطقه

                                                           
1- Matin and Taylor 

2- Tambo 

3- Bongo 

4- Pisello 
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 6                         جمشيدی و عنابستاني        /  ...آوریتاب یبر توسعه رگذاريعوامل تأث یريتفس-یساختار یالگو

شود، محیطی میمحیطی که سبب کاهش خطرات زیست يهاي آموزشی کارکنان، در ایجاد رفتارهاي آگاهانهزمینه

، سطوح باالي فهم و آگاهی ممکن است منجر به ظرفیت سازگاري باالتر در مقابل تغییرات درواقعبسیار مؤثر است. 

خود از  يمطالعه( در 2018و همکاران ) ۵آورانه بهتري را سبب خواهد شد. آالماقلیمی شود و رفتارهاي آگاهانه و تاب

. نتایج نداستفاده نمودجوامع روستایی ساحلی بنگالدش آوري با هدف درک بهتر عوامل مؤثر بر شاخص ظرفیت تاب

راهبردهاي معیشت، سطح تحصیالت،  اند از؛آوري عبارتصلی ظرفیت تابنشان داد که محرکان ا هاآن يمطالعه

هاي شغلی، افزایش سطح تحصیالت و اطمینان از دسترسی به آب، غذا و خدمات بهداشتی است. ایجاد فرصت

 احتماالً آوري در برابر تغییرات اقلیمی هستند که هاي تاباستراتژي عنوانبهدسترسی به آب و غذا و خدمات بهداشتی 

 که ند( نشان داد2018و همکاران ) ۶شوند. اسپرنزاپذیر بنگالدشی میهاي آسیبآوري خانوادهسبب ارتقاء ظرفیت تاب

هاي متعددي ریزيهاي کشاورزي در شرایط تغییر اقلیمی موجود است و برنامهچالش يهاي زیادي در زمینهآگاهی

آوري و ، اقداماتی که سبب تاببیندرایناند. اجرا نرسیده يوجود دارد، اما هنوز به مرحله هاآننیز، براي مقابله با 

-اظهار نمودند که تاب هاآناند. عالوه بر این، شود، نادیده گرفته شدهمی هاي آبریزحوضهها و اندازپذیري چشمانعطاف

و اطالعات و دسترسی آنان به منابع  یافته بهبودزارعان  یخودسازمانمقاومت تولید محصوالت زراعی خانوارها و آوري و 

 افزون گشته است.

محیطی، نهادي بر عوامل اقتصادي، اجتماعی، زیرساختی، زیست ازجملهعوامل مختلفی آنچه گفته شد،  بر اساس

آوري در مناطق تاب يانجام شده در زمینه مطالعاتدر بسیاري از طق روستایی تأثیرگذارند. همچنین آوري در مناتاب

به بررسی وضعیت  موردنظرآوري بوده و یا بسیاري از مطالعات تاب ي، محدود به عامل یا عاملینی در زمینهروستایی

تفسیري -ز روش ساختاريبه اینکه ا با توجه مطالعهاست که در این  یدر حالآوري پرداخته شده است. این شاخص تاب

آوري در مناطق تاب يتوسعه( جهت بررسی عوامل تأثیرگذار بر در مناطق روستایی آوري)روشی نو در بررسی تاب

با استفاده از روش پویش محیطی، عالوه بر بررسی منابع و اسناد موجود در  استفاده شده، لذا موردمطالعهروستایی 

در مراحل مختلف جهت تکمیل و تأیید تأثیرگذاري  موردمطالعهاز نظرات افراد آوري در مناطق روستایی تاب يزمینه

 آوري استفاده شده است.بر تاب شدهيآورجمععوامل 

 تحقيق شناسيروش -4

هاي نوین روش بر اساسو روش بررسی،  ايتوسعه-کاربردي تحقیقات نوع از کاربردي پژوهش یک حاضر، پژوهش

تحلیلی و پیمایشی است. در این روش ابتدا، عوامل مؤثر و اساسی مرتبط با موضوع که -به صورت توصیفیپژوهی، آینده

متغیرهاي  ياند و شامل کلیهههاي مختلف )مصاحبه و پیمایش محیطی( شناسایی و جمع شدگیري از روشبا بهره

بر  هاآنپذیري گذاري و اثردرونی و بیرونی سازمان بوده و با تشکیل ماتریس متقابل، روابط بین این عوامل و میزان اثر

 11۹ارومیه که شامل  يغرب دریاچه يشود. روستاهاي منطقههم توسط خبرگان محلی شناسایی و تحلیل می

و خانوارهاي ساکن در این  حاضر بوده يموردمطالعه يمرکزي، نازلو و انزل است، منطقهروستاي واقع در سه بخش 

-هستند که در این مناطق بیش از چهارده هزار و پانصد خانوار ساکن می مطالعهاین  موردنظرآماري  يروستاها جامعه

 برخوردارند موضوع به نسبت کافی اطالعات و دانش از که ( از بین افراديn-30) موردمطالعه ي(. نمونه1باشند )شکل 

به صورت هدفمند اند، دهیاران، اعضاي شوراي اسالمی روستا( که توسط دهیاران و شورا معرفی شده 7)کشاورزان پیشرو

 انتخاب شدند.

                                                           
5-Alam 

6- Speranza 

متوسط به باالي روستایی محل زندگی خود به لحاظ میزان سطح اراضی بوده،  يجزء طبقه ینکهبر اافراد عالوه این دسته از  -7

داراي ارتباط زیادي با مراکز خدمات جهاد کشاورزي، دهیاري و شوراي اسالمی روستا بوده و معموالً زودتر از سایر کشاورزان محل 

 .ترویجی و آموزش کشاورزي هستندو مراکز  يجهاد کشاورزاز طرف  شده یمعرفهاي نوآوري يزندگی خود پذیرنده
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 بخش و دهستان بر اساسجغرافیایی شهرستان ارومیه -تقسیمات سیاسی :1شکل 

 کشور يبردارنقشه: سازمان منبع ينگارنده :میترس

 

 يدریاچهدر غرب  موردمطالعهآوري )عوامل تأثیرگذار( روستاییان تاب يتوسعه الگوي يارائه جهت در این پژوهش

موسوي )پژوهی استآیندههاي روشاین مدل یکی از  .شده است استفاده تفسیري-ساختاري سازيمدل روش از ارومیه

هاي مختلف و از طریق تحقیق با استفاده از روش موردنظر يهامؤلفه(. در این تکنیک، آثار متقابل 82: 13۹۶و کهکی، 

نشان داده  موردنظر يهامؤلفههاي متقابل وابستگی موردنظرگیرد. در ماتریس ساخت یک ماتریس مورد تحلیل قرار می

موالییان و )هاي نیمه کمی و اکتشافی قرار داردروش يالزم به توضیح است که تکنیک حاضر در زمره .شودمی

-در بخش روش مورداستفادههاي اصلی ( که یکی از مدل2008بین پوپر )مدل الماس پیش (.1۴: 13۹۵طالبیان، 

امل، خبرگی، شواهد و خالقیت است. ، شامل چهار بخش اصلی تعپژوهی استشناسی مطالعات مربوط به آینده و آینده

مدل پوپر  بر اساسرسنجی و پنل خبرگان استفاده شده است، لذا ظمرور ادبیات، نهاي حاضر از روش يمطالعهدر 

 سازيمدل مراحل روشگیرد. شواهد، تعامل و خبرگی قرار میهاي در قطب مطالعهشناسی این (، روش2008)

 ;Singhal et al., 2018: 454؛13۹7فر و همکاران، ؛ نظم13۹۵طالبیان،  موالیی و)(ISMتفسیري ) ساختاري

Tripathy et al., 2013: 220 دیگرعبارتیبه، شامل مراحل مختلفی است. قرار گرفته مورداستفاده مطالعه( که در این ،

 ه است.آوري شده که در ادامه تشریح شدرق مختلف جمعاز ط مطالعهدر این  مورداستفادهاطالعات 

با استفاده از  مطالعهتحقیق و نظرسنجی عمومی براي شناسایی متغیرهاي تأثیرگذار: در این  يپیشینه يمطالعه -1

تکنیک تحلیل محیطی )استفاده از اسناد علمی و پژوهشی و مرور منابع دیگران و نظرخواهی از روستاییان( به بررسی 

ارومیه در مقابل تغییرات اقلیمی )با تأکید بر  يدریاچهتاییان واقع در غرب آوري روسترین عوامل تأثیرگذار بر تابمهم

امل مختلف و متنوع وو ع مؤلفه تعداد زیادي( پرداخته شد. الزم به ذکر است که خروجی این مرحله شامل سالیخشک
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است در این مرحله به صورت آوري در برابر عوامل محیطی بود. الزم به توضیح تاب يتوسعهتأثیرگذار بر  يدر زمینه

در زمینه هدف این مرحله  هاآنانتخاب و از  ،موردمطالعه يتصادفی تعدادي از روستاییان ساکن در روستاهاي منطقه

 يبا منطقه تربیشدر اولین بازدید میدانی جهت بررسی اولیه و آشنایی  ،مطالعهشد. این مرحله از نظرسنجی 

 اتفاق افتاد. موردمطالعه

، در این موردنظرو عوامل تأثیرگذار  مؤلفه تعداد زیاديبندي متغیرها توسط نخبگان: پس از استخراج رتبه -2 

که با هم همپوشانی داشته،  ییهاآنارتباط، مبهم و یا موارد تکراري، بی بندي شد وشده دستهآوريموارد جمع ،مرحله

ارومیه در برابر تغییرات  يدریاچهآوري روستاییان ساکن در غرب متغیر تأثیرگذار بر تاب 100 ،درنهایتحذف شدند. 

 21هاي اقتصادي تعداد متغیرهاي مربوط به ظرفیت ،( استخراج گردید. در این مرحلهسالیخشکبر  یدبا تأکاقلیمی )

در  یبخشتنوعمورد،  7 محیطییستزمورد،  ۶مورد، امنیتی  20مورد، اجتماعی  1۵مورد، فنی  17مورد، نهادي 

-مورد بوده که در لیست مرحله 8بخش کشاورزي  يهادر فعالیت یبخشتنوعمورد و  ۶بخش غیرکشاورزي  يهافعالیت

-، پس از جمعدیگرعبارتیبهآوري شده پرداخته شد. بندي متغیرهاي جمعدوم قرار گرفتند. در این مرحله به اولویت ي

 ینترمهمبندي و شناسایی استفاده از نظرخواهی از نخبگان محلی به اولویت در مرحله اول، با شدهمطرحبندي موارد 

آوري پرداخته شد. الزم به توضیح است، در این مرحله فقط از نخبگان محلی )دهیاران، متغیرهاي تأثیرگذار بر تاب

یک از  اهمیت هر مطالعهمورددوم، افراد  يشد. در مرحلهنظرسنجی اعضاي شوراي اسالمی روستاها، کشاورزان پیشرو( 

( تا خیلی زیاد 0) آوريتاب يتوسعهرا از طریق طیف هیچ یا بدون اهمیت و تأثیرگذاري بر  موردنظرمتغیرهاي  100

 بندي نمودند.( اولویت۵)

سوم،  يبر همدیگر: در مرحله موردنظر( با خبرگان براي بررسی و آثار متغیرهاي نظرسنجیبرگزاري مصاحبه ) -3 

. در این (1)جدول  قرار گرفتند مورداستفاده ،اهمیت بودند ترینبیشدوم که داراي  ياز مرحله شدهییشناسامتغیر  72

 72مرحله با استفاده از نظرات نخبگان محلی )دهیاران، اعضاي شوراي اسالمی روستاها، کشاورزان پیشرو( آثار متقابل 

مشخص شد. الزم به توضیح است که در این مرحله یک  سالیخشکر آوري در برابتاب يتوسعهمتغیر تأثیرگذار بر 

تشکیل شد. براي مشخص شدن اثر متقابل هر  موردنظربراي بررسی اثرات متقابل بین متغیرهاي  72در  72ماتریس 

در این  وجود دارد؟ بنابراین موردنظرمستقیمی بین دو متغیر  يشد که آیا رابطه سؤال( X2و  X1 مثالً دو متغیر )

 ،درمجموعپرسیده شد و  موردنظر سؤالبار  71، موردنظرماتریس  72، براي هریک از متغیرهاي ستون یک تا مطالعه

پیشنهادي گوده و  يمطابق با شیوه ،مطالعهدر این  پاسخ استخراج گردید. ۵112ماتریس نامتقارن اثرات متقابل با 

اگر تأثیر متقابلی بین دو  بود که صورتینبد مورداستفادهمک، ماتریس یکافزار م( براي استفاده در نرم2011دورانس )

ضعیف بوده، عدد یک تعلق گرفته،  موردنظروجود نداشته باشد، عدد صفر تعلق گرفته، اگر تأثیر متقابل  موردنظرمتغیر 

تعلق گرفته  3باشد، عدد  شدید موردنظراگر تأثیر متقابل بین دو متغیر  ،درنهایتو  2عدد  ،اگر تأثیر متوسط بوده

 است.

حاضر  يمطالعهو تکمیل آن،  موردنظرماتریس  یريگشکلهاي آماري: با تشکیل ماتریس آثار متقابل و تحلیل -۴ 

مک مورد تحلیل قرار افزار میکاز طریق نرم شدهیلتشکماتریس بزرگ  ،چهارم گردید. در این مرحله يوارد مرحله

 گرفت.

افزار الگوریتمی براي انجام شده است. در این نرم (MICMAC) مکافزار میکفوق توسط نرم تمامی اعمال ریاضی

آثار هاي ترین نقشههاي اثرات مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. مهمتعیین موقعیت هریک از متغیرها بر روي نقشه

ع آثار حاصل از جمع سطري و ستونی را کند، جمتر نتایج کمک میتر و دقیقمستقیم و غیرمستقیم که به تفسیر سریع

با مشخص شدن  (. همچنین1۶: 13۹۵ان و طالبیان، موالیی)نمایدتأثیرگذاري و وابستگی مشخص می دو محورروي 

گیري کرد. تصمیم يهامؤلفهاز نقش و آثار هریک  يدربارهتوان بر روي نقشه دوبعدي، می هامؤلفهوضعیت هریک از 

و بازدید میدانی و  موردنظربه اینکه از منابع و اسناد، مصاحبه با افراد  با توجه مطالعهدر این الزم به توضیح است، 
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از  کردند( استفاده شده است، لذااستفاده از نظرات ناظرین )دو نفر کارشناس که به محقق در حین مصاحبه کمک می

 جهت بررسی پایایی استفاده شده است. ،هاي کیفی بودهروش سه سوسازي که یکی از روش
 

 (سالیخشکتغییرات اقلیمی ) يآوري روستاییان بر زمینهعوامل تأثیرگذار بر تاب :1جدول 

معيار 

 اصلي
 منابع زير معيار معيار اصلي منابع زير معيار

ت
في

ظر
ی

اد
ص

قت
ی ا

ها
 

 (X1درآمد ) یبخشتنوع

ویلسون و همکاران 

(، حاجیان و 2018)

(، 13۹7)همکاران 

همکاران  و آرویري

(، ایمانی و 201۵)

محمدي مشکول 

نژاد (، اسمعیل13۹7)

(، 13۹۶و پودینه )

صادقلو و سجاسی 

(، 13۹3قیداري )

شرفی و زرافشانی 

 يطاهرپور(، 138۹)

(، 13۹2و همکاران )

همکاران  و کووتر

الدین (، رکن201۴)

افتخاري و همکاران 

بهزادفر و (، 13۹3)

 (13۹۶همکاران )

 

هاي مصاحبه یافته

 اولیه

 

ي
اع

تم
اج

 

هاي مردمی تشکل يتوسعه

(X35) 

ایمانی و محمدي 

(، 13۹7مشکول )

(، 13۹8نیا )شریفی

ندایی طوسی و 

(، 13۹8نژاد )حسینی

شرفی و زرافشانی 

بهزادفر و  (،138۹)

(، 13۹۶همکاران )

(، 200۶ساپیرستین )

آبادي و همکاران 

(، اندرس 2013)

 (، الشهري و201۵)

 (،201۵همکاران )

 

 يهاي مصاحبهیافته

 اولیه

 

 افزایش سطح درآمد خانوار

(X2) 

 يافزایش دانش در زمینه

 (X36)تغییر اقلیم 

هاي شغلی متنوع وجود فرصت

 (X3در منطقه )
 (X37)امید به آینده 

 (X4تنوع محصوالت تولیدي )
در  توجه به دانش بومی

 (38X)  8آبیاري يزمینه

الحسنه امکان دریافت وام قرض

(X5) 

احساس تعلق به جامعه 

(X39) 

امکانات رفاهی مناسب خانوار 

(X6) 

خرید سهم آب دیگر 

 (X40)روستاییان 

داشتن درآمد جایگزین در زمان 

 (X7بحران )

افزایش باورهاي مذهبی و 

 (X41)امیدواري به آینده 

تسهیالت مالی ویژه  يارائه

(X8) 

هاي شغلی موقت مهاجرت

(X42) 

به اقتصاد خانوار  بخشیتنوع

(X9) 

وجود مشارکت بین ساکنان 

روستا در امورد مختلف 

(X43) 

وجود درآمدهاي غیرکشاورزي 

(X10) 

واگذاري سهم آب به صورت 

ی در جهت استفاده شچرخ

 (X44بهینه از آن )

 (X45)بعد خانوار  (X11) ترتنوع معیشتی بیش

 (X12پوشش بیمه )
میزان مشارکت اجتماعی 

 (X46)زنان در جامعه 

 (X13انداز )پس
تجارب اجتماعی قبلی 

(X47) 

خانوار  سرپرست میزان درآمد

(X14) 

اجتماعی  يمیزان سرمایه

(X48) 

 (X15سطح درآمد روستا )
سطح تحصیالت خانوار 

(X49) 

 (X50)سطح سواد منطقه  (X16منطقه ) وکارکسبنوع 

 (X17وضعیت اشتغال )
هاي نهادهاي فعالیت

غیردولتی در زمان بحران 

                                                           
 این مورد شامل مواردي از قبیل استفاده از آبیاري در شب، استفاده از آبیاري در زمان خنک شدن هوا، آشنایی با زمان پژمردگی و ... - 8
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(X51) 

ی
اد

نه
 

هماهنگی بین نیروهاي دولتی و 

هاي مرتبط با بخش سازمان

 (X18روستایی و کشاورزي )

صادقلو و سجاسی 

(، 13۹3قیداري )

شرفی و زرافشانی 

پورطاهري (، 138۹)

 (،13۹2و همکاران )

اسدي عزیزآبادي و 

(، 13۹7همکاران )

ایمانی و محمدي 

 (،13۹7مشکول )

عبدالهی و همکاران 

(، ایمانی و 13۹7)

محمدي مشکول 

 و (، بارتون13۹7)

 (،2001همکاران )

آبادي و همکاران 

(، الشهري و 2013)

(، 200۵همکاران )

عنابستانی و همکاران 

(13۹۶) 

 (X52جامعه )آموزش 

 (X19بیمه ) يتوسعه

بسترهاي مناسب براي همکاري 

هاي مرتبط نیروها و سازمان

(X20) ي
يت

من
ا

 

 (X53امنیت اجتماعی)

بهزادفر و همکاران 

(13۹۶) 
 (X54امنیت اقتصادي)

میزان مشارکت اقتصادي 

 (X55زنان در جامعه)

 (X21کاهش مالیات )

وع
تن

ش
بخ

 ي
ت

الي
فع

ها
 ی

ی
رز

او
ش

رک
غي

 
تنوع منابع درآمدي از 

دهی در بخش خدمات

کشاورزي )مانند 

محصوالت  یدوفروشخر

 یدوفروشخرباغی، 

محصوالت زیردرختی، تهیه و 

 (X56ها( )فروش نهاده

(، 13۹۴اسماعیلی )

الدین افتخاري و رکن

(، 13۹3همکاران )

حاجیان و همکاران 

نژاد (، اسمعیل13۹7)

 (13۹۶و پودینه )

 يهاي مصاحبهیافته

 اولیه

 

تمدید زمان بازپرداخت اقساط 

(X22) 

هاي خانگی درآمدزا فعالیت

 (X57)صنایع دستی( )

هاي مالی، وجود وجود مشوق

هاي فنی، آگاهی از مشوق

نهادهاي مرتبط با مدیریت 

-بحران، آمادگی شوراها، آموزش

هاي الزم به مردم براي واکنش 

 (X23مناسب )

فعالیت در بخش خدمات 

 خریدوفروشساختمانی )

مصالح ساختمانی، 

استادکاري، کارگري ساده(، 

فعالیت در بخش صنعت 

(X58) 

وضعیت رضایتمندي از عملکرد 

هاي مرتبط با نهادها و سازمان

بخش روستایی و کشاورزي 

(X24) 

 بخشيتنوع

-در فعاليت

ها در بخش 

 کشاورزی

تنوع درآمدي حاصل از 

مشاغل خانگی )فرآوري و 

 فروش محصوالت باغی و

 (X59زراعی( )

(، 13۹۴اسماعیلی )

الدین افتخاري و رکن

(، 13۹3همکاران )

حاجیان و همکاران 

(13۹7) 

 

 

 يهاي مصاحبهیافته

 اولیه

 

هاي گوي نهادها و سازمانجواب

مرتبط در زمینه نیازهاي ضروري 

روستاییان در زمان بحران 

(X25) 

کارگري در مزارع دیگران 

(X60) 

هاي مرتبط با ایجاد سازمان

و تعریف عملکرد  موردنظربحران 

 (X26) هاآن

تنوع درآمدي حاصل از 

 (X61پرورش دام )

-افزایش دانش و آگاهی در زمینه

از طریق آموزش  سالیخشک ي

(X27) 

تنوع درآمدي حاصل از 

فروش محصوالت فراوري 

 (X62) دامی

فعالیت مناسب نهادهاي مختلف 

دولتی و غیردولتی در بخش 

 يآموزش روستاییان در زمینه

 (X28آوري )و تاب سالیخشک

تنوع درآمدي حاصل از 

 (X63پرورش طیور)
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عملکرد مناسب دهیار و 

شوراهاي اسالمی روستا در زمینه 

 (X29) سالیخشکمقابله با 

ز
ت

س
ي

ي
يط

مح
 

هاي آبیاري اصالح شیوه

(X64) 

ایمانی و محمدي 

(، 13۹7مشکول )

شایان و همکاران 

صادقلو و (، 13۹۶)

سجاسی قیداري 

(، پورطاهري و 13۹3)

(، 13۹2همکاران )

(؛ 13۹۶) فیروزتادونی

 يهاي مصاحبهیافته

 اولیه

ي
فن

 

 هاي سنتی آبیارياصالح روش

(X30) 
ازکیا و ایمانی 

(1387) 

ایمانی و محمدي 

 (13۹7مشکول )

 

 

 يهاي مصاحبهیافته

 اولیه

 

 

 

صادقلو و سجاسی 

(، 13۹3قیداري )

شرفی و زرافشانی 

(، پورطاهري 138۹)

 (13۹2و همکاران )

 

ورزي هاي خاکاصالح شیوه

(X65) 

 ۹کشاورز مدیریت منابع آب

(X31) 
هاي آب عدم استفاده از چاه

 تنوع در کاشت محصوالت (X67) یرمجازغ

(X32) 

 هاي مقاومرقماستفاده از 

(X33) 

ي
فن

 

استفاده از شخم عمیق در 

 (X68مناطق زراعی )
 

 

 

نژاد و پودینه اسمعیل

(13۹۶) 

 

 يهاي مصاحبهیافته

 اولیه

 

هاي انتقال سیمانی کردن کانال

 (X34) آب

 (X69تغییر تقویم زراعی )

 

استفاده از فنون حفظ رطوبت 

 (X70ها )خاک در باغ

ورزي هاي خاکروش استفاده از

 (X66) حفاظتی

در یکپارچه کردن قطعات 

 (X71امکان ) حد

 کشت یرزکم کردن سطح 

 (X72) آبی

 13۹۹هاي تحقیق، مأخذ: یافته

 های تحقيقيافته -5
 آوری روستاييانتاب یتوسعهتحليل ساختاری عوامل تأثيرگذار بر  -5-1

)درصد  10نرخ پرشدگی کهنشان داد  پژوهشهدف اصلی  يدر زمینه موردمطالعهجزئیات پاسخ افراد  نتایج بررسی

 ۵18۴هاي موجود )از کل سلول ،درصد است. به عبارتی 3۴/80( برابر با Pو یا  3تا  1هاي پرشده با اعداد سلول

)صدیق و همکاران، تتوان گفزمینه میاین در  سلول با استفاده از اعداد غیر از صفر تکمیل شده است. ۴1۶۵سلول(، 

بوده و در  تربیشکه هرچه نرخ پرشدگی یک ماتریس باالتر باشد، پیچیدگی روابط مستقیم بین متغیرها ( 21۶: 13۹8

 يدرجه بررسی . همچنیني همراه خواهد بودتربیشغیرمستقیم و بالقوه با عدم قطعیت این شرایط تمرکز بر روابط 

 يترین درجهبه مناسب شچرخ دو باربا  مورداستفادهاطالعات نشان داد که شده آوريمطلوبیت اطالعات جمع

 شده را دارد.آوريصد رسیده و این امر نشان از روایی مناسب و باالي اطالعات جمع در 100شدگی و بهینه یتمطلوب

 های اثراتنقشه  -5-۲

توان در محوري را می موردمطالعهي اطالعات موجود در ماتریس تحلیل ساختاري مربوط به هریک از متغیرها

محور افقی و جمع امتیازهاي  ي، جمع امتیازهاي سطري یک متغیر بر رويدوبعدترسیم نمود. در این نمودار دوبعدي 

یک  ،شود. الزم به توضیح است که ماتریس تحلیل ساختاريستونی متغیرها بر روي محور عمودي نشان داده می

در ماتریس تحلیل ساختاري نشانگر تأثیرگذاري یک متغیر بر دیگر متقارن است. جمع سطري  يدوبعدماتریس 

 ينحوهست. نسبت به سایر متغیرها موردنظرمتغیرها و مجموع ستونی نیز نشانگر میزان تأثیرپذیري یا وابستگی متغیر 

                                                           
هاي هر کشاورز نیازمنديبندي زمان دریافت آب بین خود کشاورزان، تقسیم مجدد میزان تقسیماین مورد شامل مواردي از قبیل  -۹

 )رودخانه، چاه عمیق، چاه نیمه عمیق( و ... موردنظراز منبع آب  کنندهاستفاده

10- Fillrate 
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پایداري و یا ناپایداري سیستم  يهدهندنشانپراکندگی(  يدر نمودار دوبعدي )صفحه یموردبررستوزیع متغیرهاي 

به  با توجهتوان به چهار بخش تقسیم نمود و پراکندگی را می ي(. به صورت کلی، صفحهGodet, 2006: 189)است

متغیرهاي  -2؛ یدووجهمتغیرهاي  -1 :اینکه جمع مقادیر ماتریسی در کدام ناحیه قرار بگیرد، چهار دسته متغیر

 هستند. ییشناساقابل( 3و  2)شکل  متغیرهاي مستقل -۴؛ تأثیرپذیرمتغیرهاي  -3 ؛تأثیرگذار

متغیرهاي تنظیمی مشخص نمود. این  عنوانبهتوان دیگر از متغیرها را می يالبته الزم به توضیح است که دسته

اهرم ثانویه  عنوانبهگسترده قرار گرفته و حالت تنظیمی دارند و در بعضی از مواقع  يمتغیرها در نزدیکی مرکز صفحه

گیرند، این متغیرها قابلیت کار میه ریزان و مدیران براي اهداف خود بهایی که برنامهکنند. بسته به سیاستعمل می

( را یدووجه)متغیرهاي کننده یا متغیرهاي هدف و ریسک ارتقاء به متغیرهاي تأثیرگذار، متغیرهاي تعیین

 (.1۵۵: 13۹۶موسوي و کهکی، )دارند

 اثرات مستقيمتحليل  -5-3

متنوع در  یشغل هايوجود فرصت، نتایج تحلیل اثرات مستقیم نشان داد که متغیرهاي 2نتایج شکل  بر اساس

(، سطح X17) اشتغال تیوضع(، X16منطقه ) وکارکسب(، نوع X2) (، افزایش سطح درآمد کل خانوارX3) منطقه

( داراي X7( و داشتن درآمد جایگزین در زمان بحران )X14) خانوارسرپرست درآمد  زانیم(، X15درآمد روستا )

در مناطق روستایی  سالیخشک يآوري در زمینهتاب يتوسعهتأثیرگذاري و تأثیرپذیري در سیستم  ترینبیش

شوند. الزم به توضیح است که این متغیرها در بخش متغیرها محسوب می ینترمهم ،هستند و به عبارتی موردمطالعه

در بخش  همچنینبه متغیرهاي کلیدي را نیز دارا هستند.  شدنیلتبدمتغیرهاي ریسک قرار گرفته، لذا استعداد 

اي دیگر از متغیرها وجود دارند که در پایین خط قطري بخش (، دسته2)باال و سمت راست شکل  یدووجهمتغیرهاي 

؛ (X11) تنوع معیشتی بیشتر(؛ X6) مناسب خانوار یامکانات رفاهغیرهاي وجهی قرار گرفته و شامل مربوط به مت

 احساس تعلق به جامعه(؛ X37) ندهیبه آ دیام؛ (X31) منابع آب تیریمد؛ (X30ي )اریآب یسنت هاياصالح روش

(X39 ؛)اجتماع تیامن( یX53) در بخش کشاورز یدهخدماتاز  يتنوع منابع درآمد؛( يX56 ؛)یخانگ هايیتفعال 

 کپارچه؛ ی(X70ها )فنون حفظ رطوبت خاک در باغ(؛ X64ي )اریآب هايوهیاصالح ش؛ (X57) (یدست عیدرآمدزا )صنا

متغیرهاي  عنوانبهشوند؛ و از این متغیرها ( میX72ی )آب زیر کشتکاهش سطح (؛ X71) امکان در حدکردن قطعات 

 موردنظرنمایانگر اهداف ممکن در سیستم  ،دیگرعبارتیبهیرها نتایج تکاملی سیستم هستند؛ . این متغشودهدف یاد می

 .یافت دستو تکامل سیستم  موردنظرتوان به هدف می موردنظردر متغیرهاي  يکاردستبوده و با 

شامل  ،داراي تأثیرگذاري باالیی هستند ،و به عبارتی متغیرهاي پیشران که باعث تغییر در سیستم خواهد شد

 یقبل یتجارب اجتماع ؛(X28) در بخش آموزش یردولتیو غ یمختلف دولت يمناسب نهادها تیفعالمتغیرهاي 

(X47) خانوار التیسطح تحص؛ (X49) سطح سواد منطقه؛ (X50) در زمان بحران یردولتیغ ينهادها هايتیفعال؛ 

(X51 .است )متغیرهاي مستقل  عنوانبهقرار دارند و  2اي دیگر از متغیرها که در سمت چپ و پایین شکل دسته

 يمناسب برا يبسترهاشوند. این متغیرها خود شامل دو دسته متغیرهاي مستقل از سیستم )مانند شناخته می

و  موردنظررتبط با بحران م هايسازمان جادیا(؛ X23ها )وجود مشوق(؛ X20) مرتبط هايو سازمان روهاین يهمکار

زمان  دیتمد(؛ X21) اتیکاهش مال(( یا مستقل از نتیجه )مانند X45) بعد خانوار(؛ X26) هاآنعملکرد  فیتعر

ي و کشاورز ییمرتبط با بخش روستا هاياز عملکرد نهادها و سازمان يتمندیرضا تیوضع(؛ X22) بازپرداخت اقساط

(X24 ؛)مرتبط هاينهادها و سازمان گويجواب (X25 ؛)گرانیدر مزارع د يکارگر (X60؛) در  قیاستفاده از شخم عم

شوند. به صورت کلی این دسته از متغیرها داراي تأثیرپذیري و تأثیرگذاري پایینی (( شناخته میX68ی )مناطق زراع

 در سیستم هستند.

سهم  يواگذار؛ (X42) موقت یشغل هايمهاجرت؛ (X19) مهیب يتوسعهشامل  مطالعهمتغیرهاي تأثیرپذیر در این 

است. این متغیرها که در قسمت  (X69) یزراع میتقو رییتغ؛ (X44) نهیبه يدر جهت استفاده یآب به صورت چرخ
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  13                                              1399 زمستان ،دوم، شماره چهل و يازدهمدوره مطالعات جغرافيايي مناطق خشک، 

شود. این متغیرها از تأثیرپذیري نیز یاد می «متغیر نتیجه» عنوانبه هاآنقرار دارند و از  2پایین و سمت راست شکل 

توان گفت که این دسته یستم و تأثیرگذاري بسیار پایین در سیستم برخوردار هستند. به صورت کلی میبسیار باال از س

( بوده و اگر متغیرهاي مستقل و تأثیرگذار روند 2متغیرهاي مستقل )سمت پایین و چپ شکل  ياز متغیرها نتیجه

وجود دارند و  موردنظراي دیگر از متغیرهاي در سیستم دستهمثبتی داشته باشند، این متغیرها نیز مثبت خواهند بود. 

قرار دارند و شامل متغیرهایی  2شوند. این متغیرها که در نزدیکی مرکز شکل متغیرهاي تنظیمی شناخته می عنوانبه

 وریحاصل از پرورش ط يتنوع درآمد؛ (X41) ندهیبه آ يدواریو ام یمذهب يباورها شیافزا؛ (X12) مهیپوشش ب نظیر

(X63) ورزيخاک هايوهیاصالح ش؛ (X65) یحفاظت ورزيخاک هاياستفاده از روش؛ (X66 )این متغیرها است .

ریزان و مدیران هایی که برنامهکنند. بسته به سیاستاهرم ثانویه نیز عمل می عنوانبهحالت تنظیمی دارند و گاهی 

و یا  کنندهتعیینبرند، این متغیرها قابلیت ارتقاء به متغیرهاي تأثیرگذار، متغیرهاي کار میه براي اهداف خود ب

 متغیرهاي هدف و ریسک را دارند.
 

 
 تأثیرپذیري-أثیرگذاريدر محور ت هاآنو جایگاه  یمپراکندگی متغیرهاي مستق :2شکل 

 

 
 تأثیرپذیري-رگذاريدر محور تأثی هاآنپراکندگی متغیرهاي غیرمستقیم و جایگاه  :3شکل 
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اطالعات حاصل از بررسی میزان که توان عنوان کرد اي میو در چارچوبی مقایسه 3اطالعات شکل  بر اساس

آوري روستاییان غرب تاب يتوسعهوضعیت ناپایدار سیستم  يدهندهاثرگذاري غیرمستقیم متغیرها بر همدیگر، نشان

حول خط قطري بوده و  تربیشتوزیع متغیرها  کهيطوربه ؛( بودهسالیخشکارومیه در برابر تغییر اقلیم ) يدریاچه

به  طرفیکاز، این متغیرها دیگرعبارتیبه، مستقل و اهرمی ثانویه دارند. یدووجهماهیتی  تربیش موردنظرمتغیرهاي 

 شوند.دید اثر اولیه میو از طرفی دیگر به دلیل ماهیت ناپایدارشان باعث تش یل تأثیرگذاري و تأثیرپذیري باالدل
 

 موردمطالعه يمنطقهآوري در برابر تغییر اقلیم در تاب يتوسعهمؤثر بر مستقیم اثرگذاري و اثرپذیري متغیرهاي  :2جدول 

متغيرهای 

يا  کنندهتعيين

 تأثيرگذار

X28 =؛ در بخش آموزش یردولتیو غ یمختلف دولت يمناسب نهادها تیفعالX47  =یتجارب اجتماع 

 یردولتیغ ينهادها هايتیفعال= X51؛ سطح سواد منطقه=  X50؛ خانوار التیسطح تحص=  X49ی؛قبل

 در زمان بحران

متغيرهای 

 يدووجه

 ريسک

X27 = ؛سالیخشک ينهیدر زم یدانش و آگاه شیافزاX35  =هايتشکل يتوسعه 

ی؛ اجتماع يهیسرما زانیم = X48؛ میاقل رییتغ ينهیدانش در زم شیافزا=  X36ی؛ مردم

X52 = ؛ آموزش جامعهX54 = ي؛ اقتصاد تیامنX55 = زنان  يمشارکت اقتصاد زانیم

حاصل از  يتنوع درآمد=  X61ی؛ حاصل از مشاغل خانگ يتنوع درآمد = X59؛ در جامعه

؛ متنوع در منطقه یشغل يهافرصتوجود =  X3؛ درآمد بخشیتنوع=  X1؛ پرورش دام

X7  = ؛ در زمان بحران نیگزیجاداشتن درآمدX8  =؛ژهیو یمال التیتسه يارائهX9  =

انداز؛ پس=  X13ي؛ رکشاورزیغ يوجود درآمدها=  X10؛به اقتصاد خانوار بخشیتنوع

X14  =؛ خانوار سرپرست درآمد زانیمX15  =؛سطح درآمد روستا X16 = وکارکسبنوع 

 ؛اشتغال تیوضع=  X17؛منطقه

 هدف

X6  = ؛مناسب خانوار یرفاهامکاناتX11  =؛تنوع معیشتی بیشترX30  =اصالح روش-

=  X39؛ ندهیبه آ دیام=  X37؛ کشاورزي منابع آب تیریمد=  X31ي؛اریآب یسنت هاي

از  يتنوع منابع درآمد=  X56ی؛ اجتماع تیامن=  X53؛احساس تعلق به جامعه

 X64؛(یدست عیدرآمدزا )صنا یخانگ هايیتفعال=  X57ي؛در بخش کشاورز یدهخدمات

 کپارچه= ی X71ها؛ فنون حفظ رطوبت خاک در باغ=  X70ي؛اریآب هايوهیاصالح ش=  

 یآب زیر کشتکاهش سطح =  X72؛ امکان در حدکردن قطعات 

 متغيرهای تأثيرپذير
X19  =؛ مهیب يتوسعهX42  =؛ موقت یشغل يهامهاجرتX44  =سهم آب به  يواگذار

 یزراع میتقو رییتغ=  X69؛ نهیبه يدر جهت استفاده یصورت چرخ

متغيرهای 

 مستقل

 سيستم
X20  =؛ مرتبط هايو سازمان روهاین يهمکار يمناسب برا يبسترهاX23 = وجود

؛ هاآنعملکرد  فیو تعر موردنظرمرتبط با بحران  هايسازمان جادیا=  X26ها؛ مشوق

X45  =بعد خانوار 

 نتيجه

X21  =؛ اتیکاهش مالX22  =؛ زمان بازپرداخت اقساط دیتمدX24  =تیوضع 

= X25ي؛ و کشاورز ییمرتبط با بخش روستا يهاسازماناز عملکرد نهادها و  يتمندیرضا

استفاده =  X68؛گرانیدر مزارع د يکارگر=  X60؛ مرتبط هاينهادها و سازمان گويجواب

 ی.در مناطق زراع قیاز شخم عم

متغيرهای 

 تنظيمي

X12 =؛ مهیپوشش بX41  =؛ ندهیبه آ يدواریو ام یمذهب يباورها شیافزاX63  =حاصل  يتنوع درآمد

 یحفاظت ورزيخاک هاياستفاده از روش=  X66ورزي؛ خاک هايوهیاصالح ش=  X65؛ وریاز پرورش ط

 13۹۹هاي تحقیق، مأخذ: یافته
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  15                                              1399 زمستان ،دوم، شماره چهل و يازدهمدوره مطالعات جغرافيايي مناطق خشک، 

آوري روستاییان غرب تاب يتوسعهعوامل کلیدي مؤثر بر ، یرمستقیمغنتایج تحلیل آثار مستقیم و  ياز مقایسه

تأثیرگذاري و  ازنظرآمدند. نیروهاي پیشران کلیدي  به دست( سالیخشکارومیه در برابر تغییر اقلیم ) يدریاچه

-طور که مشاهده می(. همان3در ادامه نشان داده شده است )جدول  2و جدول  3و  2هاي شکل بر اساستأثیرپذیري 

وجود  موردنظراند. در میان متغیرهاي ین اهمیت انتخاب شدهترکمبه  ترینبیشپیشران کلیدي به ترتیب از  20 ،دشو

 يدر زمینه موردنظرآوري روستاییان تاب يتوسعهتأثیر را بر  ترینبیش ،(X3) متنوع در منطقه یشغل هايفرصت

مؤثرترین عوامل  ،(X14) خانوارسرپرست درآمد  زانیم( و X17خانوار ) اشتغال تیوضع دارد. همچنین مطالعههدف 

الزم به توضیح است که عوامل  3متغیرهاي انتخابی در جدول  يهستند. در زمینه مطالعههدف  يیدي در زمینهکل

 اند.نیز تکرار شده یرمستقیمغجایی در عوامل کلیدي تأثیرگذار هکلیدي تأثیرگذار مستقیم با چند پله جاب
 

 موردمطالعه يدر منطقهآوري در برابر تغییر اقلیم تاب يتوسعه برعوامل کلیدي مؤثر  :3 جدول

 عوامل کليدی تأثيرگذار غيرمستقيم عوامل کليدی تأثيرگذار مستقيم

 متغير رتبه
ميزان 

 تأثيرگذاری
 متغير

ميزان 

 تأثيرگذاری

1 
 متنوع در منطقه یشغل هايوجود فرصت

(X3) 
 1۹1 (X17) اشتغال تیوضع 1۹۴

 1۹1 (X14) خانوارسرپرست درآمد  زانیم 1۹0 (X14) خانوارسرپرست درآمد  زانیم 2

 1۹0 (X17) اشتغال تیوضع 3
متنوع در  یشغل هايوجود فرصت

 (X3) منطقه
1۹0 

 18۹ (X15) سطح درآمد روستا 187 (X15) سطح درآمد روستا ۴

 18۶ (X16)منطقه  وکارکسبنوع  18۶ (X16)منطقه  وکارکسبنوع  ۵

 18۴ (X2) افزایش سطح درآمد کل خانوار 183 (X2) افزایش سطح درآمد کل خانوار ۶

7 
داشتن درآمد جایگزین در زمان بحران 

(X7) 
182 

 داشتن درآمد جایگزین در زمان بحران

(X7) 
18۴ 

 180 (X13) اندازپس 178 (X13)انداز پس 8

 177 (X54) ياقتصاد تیامن 177 (X54) ياقتصاد تیامن ۹

 177 (X10) وجود درآمدهاي غیرکشاورزي 17۶ (X10) وجود درآمدهاي غیرکشاورزي 10

 17۶ (X9) به اقتصاد خانوار بخشیتنوع 173 (X35) هاي مردمیتشکل يتوسعه 11

 172 (X1) درآمد بخشیتنوع 170 (X9) به اقتصاد خانوار بخشیتنوع 12

 1۶۹ (X8) تسهیالت مالی ویژه يارائه 1۶۹ (X8) تسهیالت مالی ویژه يارائه 13

 1۶8 (X4) تنوع محصوالت تولیدي 1۶7 (X1) درآمد بخشیتنوع 1۴

 1۶8 (X52) آموزش جامعه 1۶7 (X52) آموزش جامعه 1۵

1۶ 
 امکان در حدکردن قطعات  کپارچهی

(X71) 
 1۶7 (X35) هاي مردمیتشکل يتوسعه 1۶۴

 1۶۴ (X4) محصوالت تولیديتنوع  17
 یحاصل از مشاغل خانگ يتنوع درآمد

(X59) 
1۶۴ 

18 
 يافزایش دانش و آگاهی در زمینه

 (X27) سالیخشک
1۶3 

 يافزایش دانش و آگاهی در زمینه

 (X27) سالیخشک
1۶3 

 1۶1 (X48) یاجتماع يهیسرما زانیم 1۹
 زنان در جامعه يمشارکت اقتصاد زانیم

(X55) 
1۶3 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            15 / 22

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1593-en.html
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20 
 یحاصل از مشاغل خانگ يتنوع درآمد

(X59) 
 1۶2 (X48) یاجتماع يهیسرما زانیم 1۶0

 13۹۹هاي تحقیق، مأخذ: یافته

 گيرینتيجهبحث و  -6

خروج از شرایط طبیعی اقلیمی با پیامدهاي مخرب در اجتماعات طبیعی و انسانی است که  يپدیده ؛سالیخشک

هاي انسانی، اقدامات هاي منفی آن بر سکونتگاهگذاريظهور یافته است. به دنبال گسترش اثر هاي اخیرطی سال در

انتخابی مند هاي قاعدهروشیکی از  ؛آوريمتعدد به منظور سازگاري و یا مقاومت در برابر آن انجام شده است. تاب

به  پژوهانهآیندهپژوهش با دیدگاهی  این راست. بر این اساس، د سالیخشک يساکنان مناطق انسانی تحت نفوذ پدیده

بنابراین، با ؛ است موردمطالعه يساکنان منطقه يآورانهاقدامات تاب يتوسعهگذار بر دنبال شناسایی متغیرهاي مهم اثر

آوري در تاب يتوسعهگذار بر هاي اثرهاي اکتشافی در تحلیل محیطی به گردآوري تمامی شاخصهگیري از روشبهره

و با استفاده از نظرات خبرگان موضوعی  شدهيگردآور، متغیرهاي فراوانی ینجااپرداخته است. در  سالیخشکبرابر 

-تاب يتوسعه يگذار بر آیندهمتغیر اثر 72 درنهایتاند. بندي شدهروستایی، متغیرهاي اصلی و مهم شناسایی و اولویت

ر اساس تمرکز این پژوهش بر روش تحلیل ساختاري تفسیري و نیاز انتخاب شدند. ب سالیخشکآوري ساکنان در برابر 

و در اختیار  شدهیمترسعمیق، در این مرحله، متغیرهاي انتخابی در فضاي ماتریس تحلیل اثرات متقابل  يمطالعهبه 

فکري، اند، قرار گرفت. همهاي روستایی دخیلریزيها و برنامهگیريگروهی از خبرگان روستایی که در تصمیم

تحلیل اثرات متقابل  يالذکر، منجر به پر شدن پرسشنامهتعامل گروهی خبرگان فوق برخوردهاي دیدگاهی و نهایتاً

نتایج تحلیل  ،ازآنپساول، سنجیده شد.  يدر مرحله شدهانتخابمتغیر  72شده و در این حالت، اثرات متقابل 

، حاکی از بروز شدهاستخراجهاي به نمایش گذاشته شد. نمودارپذیري اثر-گذاريساختاري در قالب نمودارهاي اثر

گذاري و اثرپذیري نشان که طیف متغیري از اثر ياگونهبه اثرپذیري بود؛-گذاريرفتارهاي متفاوت متغیرها در فضاي اثر

حکایت از ناپایداري  ،موردمطالعه يآوري روستاییان منطقهتاب يتوسعه، سیستم آمدهدستبهداده شد. بر اساس نتایج 

-اساس، با توجه به رتبهروست. بر این هداشته که در این صورت شناسایی متغیرهاي کلیدي اندکی با مشکل و تضاد روب

 عنوانبهپذیري مستقیم باال شناسایی شده که گذاري و اثرمتغیر با اثر 20مک، میک افزارنرمگرفته در بندي صورت

 اند.همتغیرهاي کلیدي انتخاب شد

تغییرات  يآوري روستاییان بر زمینهتاب يتوسعه عوامل تأثیرگذار بر يدر زمینه آمدهدستبهنتایج  بر اساس

هاي ظرفیت يآمده در طبقهدستوسیعی از متغیرهاي کلیدي به توان اظهار نمود که بخش( میسالیخشکاقلیمی )

سرپرست درآمد  زانیم»، («X3) متنوع در منطقه یشغل هايوجود فرصت»اقتصادي قرار دارند. این متغیرها شامل 

افزایش »، («X16منطقه ) وکارکسبنوع »، («X15سطح درآمد روستا )»، («X17) اشتغال تیوضع»، («X14) خانوار

وجود »، («X13انداز )پس»، («X7داشتن درآمد جایگزین در زمان بحران )»، («X2) سطح درآمد کل خانوار

، («X8تسهیالت مالی ویژه ) يارائه»، («X9به اقتصاد خانوار ) بخشیتنوع»، («X10) کشاورزيدرآمدهاي غیر

(، حاجیان و همکاران 201۶مطالعات تامبو ) يبا نتیجه آمدهدستبه ينتیجهباشند. ، می(«X1درآمد ) بخشیتنوع»

که به منظور  استاست، توجه به این نکته  ذکرقابل آنچه( همخوانی دارد. 13۹3( و صادقلو و سجاسی قیداري )13۹7)

هاي اقتصادي و در آینده باید بر ظرفیت سالیخشکارومیه در برابر  يدریاچهغرب  يآوري ساکنان منطقهتاب يتوسعه

ها و رفع موانع تقویت این شاخصه يوسوسمتهاي آینده را به ریزيي نمود و برنامهتربیشهاي آن تمرکز شاخصه

در آینده، بر چگونگی  شدهگفته يآوري ساکنان منطقه، تابدیگرعبارتیبهمسیر ارتقاء آنان سوق داد.  موجود در

، متغیرهاي فوق در آینده با عدم آمدهدستبهسیستم ناپایدار  بر اساسها وابسته است. وضعیت آینده این شاخص

یعنی؛ هر یک از متغیرهاي ؛ بردطلوبیت پیش میکه وضعیت سیستم را رو به بحران و یا م هستندهایی مواجه قطعیت
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  1۷                                              1399 زمستان ،دوم، شماره چهل و يازدهمدوره مطالعات جغرافيايي مناطق خشک، 

 لذا،. استآوري و یا به ضرر آن دهند که به نفع تابهاي احتمالی مختلفی را در آینده نشان میوضعیت موردنظر

 قرار گیرد. موردنظرارومیه  يدریاچهاقتصادي غرب  يریزي آیندههاي اقتصادي منطقه باید در برنامهظرفیت

 آموزش جامعه»، («X35) هاي مردمیتشکل يتوسعه» هایی مانندمتغیر فوق، معیار اجتماعی با شاخصعالوه بر 

(X52») ،«اجتماع يهیسرما زانیم( یX48 »)ارومیه  يدریاچهآوري ساکنان غرب تاب يتوسعه ينیز باید در آینده

اجتماعی و ایجاد  ياهمیت آموزش و وجود سرمایههاي معیار اجتماعی حکایت از قرار گیرد. توجه به شاخصه موردنظر

؛ شوددر آینده را متذکر می سالیخشکآورانه در برابر هاي مردمی در مناطق روستایی را به منظور اقدامات تابتشکل

بر آوري و کمک به اقدامات مقاومتی در براتاب يتوسعههاي به منظور ترسیم برنامه ریزان روستاییبنابراین، برنامه

 يعدم توجه به آموزش جامعه و نادیده گرفتن سرمایه چراکهقرار دهند؛  مدنظررا  هاآناقلیمی باید -تغییرات محیطی

سیستم  ياحتمالی آینده هاي مردمی منجر به بروز رفتارهاي مخرب شده و وضعیتاجتماعی و منزوي کردن تشکل

متین و (، 2017با نتایج مطالعاتی نظیر پایسلو و همکاران ) آمدهتدسبه ينتیجهنماید. آوري ساکنان را بحرانی میتاب

معیارهاي دیگري مانند ( همخوانی دارد. 13۹۴( و کاظمی و عندلیبی )13۹۶(، عنابستانی و همکاران )201۵تیلور )

آگاهی افزایش دانش و »شاخص ، معیار نهادي با («X71) امکان در حدکردن قطعات  کپارچهی»معیار فنی با شاخص 

 يریزي آیندهباید در برنامه(« X54ي )اقتصاد تیامن»شاخص و معیار امنیتی با (« X27) سالیخشک يدر زمینه

در نظر گرفته شوند. یکی دیگر از معیارهاي  سالیخشکارومیه در برابر  يدریاچهآوري ساکنان غرب تاب يتوسعه

حاصل  يتنوع درآمد»بحث  ،در آینده سالیخشکدر برابر  نظرمورد يآوري ساکنان منطقهکلیدي مؤثر بر سیستم تاب

هاي کشاورزي باید در فعالیت بخشیتنوعیکی از معیارهاي مرتبط با متغیر  عنوانبه( است که X59ی )از مشاغل خانگ

را در آینده بر اساس وجود  موردمطالعه يآوري ساکنان منطقهتاب يتوسعه يآینده ،۴قرار گیرد. شکل  مدنظر

 دهد؛ بنابراینلوب متغیرهاي فوق را نشان میهاي احتمالی مطها در متغیرهاي کلیدي و یا وضعیتها و ضعفکاستی

ارومیه  يدریاچهآوري ساکنان غرب تاب يتوسعه يگذار بر آیندهو اثر کنندهتعیینتوان اظهار نمود که متغیرهاي می

 ،اجتماعی معیارهاي اقتصادي منطقه، معیار اصلی، ظرفیت ۶در قالب  شدهگفتهمتغیر  20شامل  سالیخشکدر برابر 

 هاي کشاورزي است.در فعالیت بخشیتنوعو  بعد امنیتی ،عامل نهاد ،معیار فنی

 

 
 سالیخشکارومیه در برابر  يدریاچهآوري ساکنان غرب تاب يتوسعه يآینده :۴شکل 
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، سالیخشک يدر زمینه موردمطالعهمناطق روستایی آوري تاب يتوسعهو در راستاي  دست بهبر اساس نتایج   

 هستند: ارائهقابلپیشنهادهاي زیر 

، پیشنهاد سالیخشکآوري ساکنان در برابر تاب يتوسعههاي اقتصادي منطقه در با توجه به اهمیت ظرفیت( الف

 است: یبررسقابلزیر 

اي و همچنین شناسایی اصولی منطقه وکارکسبهاي بومزیستمنظور شناسایی و ترسیم  ریزي الزم بهبرنامه -1

 ؛باصرفههاي اقتصادي اي به منظور انتخاب فرصتهاي منطقهمزیت

 نیروهاي اقتصادي در فضاهاي معلق؛ يهدرروهاي اقتصادي مطلوب و ممانعت از تمرکز بر فرصت -2

 منطقه؛ساز در هاي اقتصادي متنوعتأمین و یا احیاء زیرساخت يزمینهاعتباري دولت در -هاي مالیحمایت-3

 نیزو  سالیخشکسازي تولید و روي آوردن به محصوالت جدید مقاوم در برابر تشویق مولدان کشاورزي به متنوع-۴

 شت متنوع از سوي متصدیان مربوطه؛الگوهاي ک

ی و مشاغل خانگاندازي راه هاي اقتصادي( به منظورسمن) یردولتیغهاي الزم از سوي مراکز دولتی و حمایت -۴

 صورت گیرد. هاي فوق به کسب درآمد از این راهترغیب ساکنان روستا

هاي خانگی و کوچک در وکارکسبهاي مکمل فضاهاي الزم را به منظور ارتقاء جایگاه دولت با تدوین طرح -۵

 اقتصاد روستایی فراهم نماید. 

پیشنهاد  سالیخشکفوق در برابر  يآوري ساکنان منطقهتاب ،ذاري معیار اجتماعی در آیندهگبا توجه به اثر (ب

 گردد:می

مردمی که منجر به افزایش اقدامات مقاومتی و یا  خودجوشهاي هاي الزم به منظور ایجاد و رشد تشکلزمینه -1

 شود، فراهم گردد.اورانه در برابر تغییرات محیطی میتاب

هاي مردمی نوآورانه به منظور تحریک و ترغیب مردم به مشارکت در بازسازي و احیاء هاي الزم از طرححمایت -2

 صورت گیرد. سالیخشکدر جریان  شدهیبتخر هايیرساختزها و سازه

هاي ارتباطی بین مردم و مسئوالن به صورت شفاف و حضور متصدیان بخش کشاورزي در ها و کانالایجاد پل -3

 هاآنتولیدي روستا و مزارع کشاورزان، به منظور ملموس شدن مطالبات آموزشی کشاورزان و نیازهاي اعتباري  فضاهاي

 فراهم گردد.

هاي مسئول هاي هدفمند بین سازمانی از سوي متصدیان و سازمانافزاییهاي مبتنی بر همتدوین طرح -۴

و فنون مقابله و سازگاري و همچنین اقدامات مدیریت مهارتی -هاي آموزشیکشاورزي به منظور استفاده از ظرفیت

 .هاگیريهاي مختلف در راستاي رفع موانع مشارکتی و تشویق مردم به حضور در تصمیمبحران ادارات و سازمان

 منابع -۷

 انتشارات اطالعات، تهران. پایدار روستایی، يتوسعه(. 1387ایمانی، علی ) ،ازکیا، مصطفی -1

-هاي فرسودهآوري بافت(. سنجش و ارزیابی میزان تاب13۹7خواه، محسن )وطن ،اهللمهسا، زیاري، کرامتاسدي عزیزآبادي،  -2

ریزي پژوهش و برنامه يفصلنامهکرج(،  شهرکالن يموردي: بافت فرسوده يشهري در برابر مخاطرات محیطی )نمونه ي

 .111-122، صص 3۵ يشمارهشهري، سال نهم، 

 يغیررسمی )محله محالت در اجتماعی آوريتاب میزان (. سنجش13۹7، امین )يدهکرد یمیابراه ،اسالمی، عارفه -3

 .1-۹یک، صص  يشمارهمعماري شناسی، سال اول،  يفصلنامهآمل(،  آبادامت: یموردبررس

جنوب خراسان  ناطق روستایی(. ارزیابی سازگاري با تغییرات اقلیمی در م13۹۶پودینه، محمدرضا ) ،نژاد، مرتضیاسمعیل -۴

 .8۵-100یازدهم، صص  يشمارهمخاطرات محیط طبیعی، سال ششم،  يمجلهجنوبی، 
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 در روستایی مناطق آوريتاب و معیشتی هايسرمایه ینماب يرابطه (. تحلیل13۹7محمدي مشکول، علی ) ،ایمانی، بهرام -۵

هفت،  يدورهجغرافیا و مخاطرات محیطی،  يفصلنامهاردبیل(،  شهرستان روستاهاي: موردمطالعه) سالیخشک مقابل

 .1۴7-1۶3صص ، ۴ يشماره

بر نواحی روستایی شهرستان گرمی  سالیخشکاثرات اقتصادي و اجتماعی (. 13۹2ریاحی، وحید ) ،پاشازاده، اصغر -۶

 .17-37، صص 2۵ يشماره انسانی، هايسکونتگاهریزي مطالعات برنامه يمجله، (وموردي: دهستان آزادل يمطالعه)

در  سالیخشک(. نقش رویکرد مدیریت ریسک 13۹2کاظمی، نسرین ) ،الدین افتخاري، عبدالرضاپورطاهري، مهدي، رکن -7

دهستان  :موردي يمطالعه)از دیدگاه مسئولین و کارشناسان( پذیري اقتصادي، اجتماعی کشاورزان روستایی )کاهش آسیب

 .1-22یک، صص  يدورهچهارم،  يشمارهي روستایی، هاپژوهش يفصلنامه ،(سولدوز آذربایجان غربی

 هايیسالخشکیامدهاي بحران مهاجرت ناشی از (. پ13۹۶زرگري، مطهره ) ،آبادي، ریحانهپروز، محسن، صالحجان -8

 .183-1۹۹، صص ۵2 يشماره، 1۵ يدوره جغرافیا، يفصلنامه، در استان سیستان و بلوچستان مدتکوتاه

الف(. سازگاري کشاورزان با تغییرات  13۹۴ابراهیمی، محمدصادق )، اهللآبادي، سیدهدایتري زمانجمشیدي، علیرضا، نو -۹

ریزي روستایی، سال چهارم، پژوهش و برنامه يمجلههاي سازگاري، اقلیمی در شهرستان سیروان، استان ایالم: اثرات و گزینه

 .7۹-۹۵دوم، صص  يشماره

ابر ب(. درک سازگاري کشاورزان در بر 13۹۴ابراهیمی، محمدصادق ) ،اهللآبادي، سیدهدایتجمشیدي، علیرضا، نوري زمان -10

، 18، سال توسعهروستا و  يفصلنامه ،(مناطق روستایی شهرستان چرداول، استان ایالم :موردي يمطالعهتغییرات اقلیمی )

 .۶۵-88دوم، صص  يشماره

 آوريتاب بر یزراع یرغ و زراعی اقتصادي هايفعالیت تنوع (. نقش13۹7مفیدي، عباس ) ،حاجیان، نرگس، قاسمی، مریم -11

جغرافیا و مخاطرات  يفصلنامه چناران(، شهرستان: موردي يمطالعه) سالیخشک در معرض روستایی کشاورز خانوارهاي

 .31-۵1، صص 28 يشمارهمحیطی، 

آوري خانوارهاي روستایی پیرامون (. نقش تنوع معیشتی در تاب13۹۵مجنونی توتاخانه، علی ) ،حیدري ساربان، وکیل -12

 .۴۹-70، صص ۴ يشمارهتحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال سوم،  ينشریه ،سالیخشکارومیه در برابر  يدریاچه

تولید و  يدر حوزه سالیخشک ايمنطقه ارزیابی پیامدهاي ملی و(. 13۹8زاده، زکریا )فرج ،خیز، زهره، زیبایی، منصور -13

 .۵۵-81، صص 10۶، پیاپی توسعهاقتصاد کشاورزي و  يفصلنامه ،اشتغال با استفاده از مدل تحلیل تعادل عمومی

بافت  :موردي يمطالعهآوري کالبدي، در برابر زلزله )(. تاب13۹۶ایستگلدي، مصطفی ) ،زاده، عیسیروستا، مجتبی، ابراهیم -1۴

 .1-18، صص ۴۶ يشماره، يتوسعهجغرافیا و  يمجله، (شهر مرزي زاهدان يفرسوده

ارومیه با استفاده از شاخص فازي،  يدریاچه يحوضهدر  سالیخشک(. پایش 13۹۶زینالی، بتول، صفریان زنگیر، وحید ) -1۵

 .37-۶2، صص 12 يشمارهششم،  يدورهمخاطرات محیط طبیعی،  يفصلنامه

-دفتر مطالعات آب و محیط ارومیه. يدریاچه(. مطالعات و مستندات آثار خشک شدن 13۹۵ارومیه ) يدریاچهستاد احیاء  -1۶

 ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران.ارومیه يدریاچهزیست، دبیرخانه مرکزي ستاد احیاي 

هاي یداري سکونتگاهآوري بر پاهاي تاب(. تحلیل تأثیرات ارتقاي شاخص13۹۶بازوند، سجاد ) ،شایان، محسن، پایدار، ابوذر -17

مدیریت مخاطرات محیطی،  يفصلنامهدشت(، : نواحی روستایی شهرستان زرینموردمطالعهروستایی در مقابل سیالب )

 .103-121چهارم، صص  يدورهدوم،  يشماره

 سالیخشکپذیري اقتصادي و اجتماعی کشاورزان در برابر (. سنجش آسیب138۹زرافشانی، کیومرث ) ،شرفی، لیدا -18

چهارم،  يشمارههاي روستایی، پژوهش يفصلنامه، (هاي کرمانشاه، صحنه و روانسرکاران شهرستانموردي: گندم يمطالعه)

 .1۵۴-12۹یک، صص  يدوره

و  FANPمدل  از استفاده سیالب با برابر در روستایی نواحی اجتماعی يآورتاب میزان ارزیابی (.13۹8نیا، زهرا )شریفی -1۹

WASPAS (شهرستان چهاردانگه بخش: موردي يمطالعه ،)30 يشمارهجغرافیا و مخاطرات محیطی،  يفصلنامه ساري ،

 .2۶-1صص 

 تحلیل و (. شناسایی13۹8فث، برایان ) ،صدیق، الهام، سلمان ماهینی، عبدالرسول، میرکریمی، سیدحامد، دلیري، حسین -20

، 11 يدورهآمایش سرزمین،  يفصلنامهگرگان،  شهرستان در پژوهیآینده بر اساس ايمنطقه آمایش کلیدي هايپیشران

 .20۵-233دوم، صص  يشماره
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 ۲۰                         جمشيدی و عنابستاني        /  ...آوریتاب یبر توسعه رگذاريعوامل تأث یريتفس-یساختار یالگو

محیطی اجتماعات شهري -نهادي و کالبدي يآورتاب(. 13۹7صباحی گراغانی، یاسر ) ،اهللاصغر، شرفی، حجتعبدالهی، علی -21

 يشماره، 11 يدورهآمایش محیط،  يفصلنامه موردي: شهر کرمان(، يمطالعه) طبیعی، زلزله يهابحراندر جهت کاهش 

 .18۶-1۵۶، صص 332

آوري (. تحلیل فضایی سطح تاب13۹۶دربان آستانه، محمدرضا ) ،، جوانشیري، مهدي، محمودي، حمیدهاکبریعلعنابستانی،  -22

تحلیل فضایی  ينشریه : بخش مرکزي شهرستان فاروج(،موردمطالعههاي روستایی در برابر مخاطرات محیطی )سکونتگاه

 .17-38، صص ۴ يشمارهمخاطرات محیطی، سال چهارم، 

اقلیمی در مناطق روستایی  سالیخشکبررسی پیامدهاي مکانی و فضایی (. 13۹8تیغ، حسنعلی )جهان، نیا، غریبفاضل -23

 .1۴۵-1۵7دوم، صص  يشمارهروستایی، سال ششم،  يتوسعهراهبردي  يفصلنامه ،شهرستان کازرون

 يمطالعه) سالیخشکمحیطی و اقتصادي با تأکید بر آوري اجتماعی در برابر عوامل زیست(. تاب13۹۶ونی، فریبا )فیروزتاد -2۴

 ، دانشگاه شیراز، شیراز.شناسییتجمع-رشناسی ارشد رشته علوم اجتماعیکا ينامهیانپا بخش خفر شهرستان(، :موردي

ریزي پژوهش و برنامه يمجله، سالیخشکروستایی در شرایط  يتوسعهواکاوي تنگناهاي (. 13۹7کشاورز، مرضیه ) -2۵

 .13۵-1۵۶دوم، صص  يشمارهروستایی، سال هفتم، 

بر تولید گندم و مهاجرت روستایی  سالیخشکتحلیل اثرات (. 13۹۶عباسی، حامد ) ،مریانجی، زهره، حسینی، سیداکبر -2۶

 .۹۵-112یک، صص  يشمارهروستایی، سال ششم،  يتوسعهاقتصاد فضا و  يفصلنامه، استان همدان

ارومیه، انتشارات دانشگاه ارومیه، پژوهشی در آمایش سرزمین، (. آینده13۹۶السادات )موسوي، میرنجف و کهکی، فاطمه -27

 چاپ اول.

مجلس و  يفصلنامه سائل ایران با روش تحلیل ساختاري،پژوهی مآینده (.13۹۵طالبیان، حامد )، موالییان، محمدمهدي -28

 .۵-32، صص 8۶ يشماره، 23راهبرد، سال 

: یموردپژوهشریزي فضایی اي در برنامهآوري منطقه(. تحلیل وضعیت تاب13۹8نژاد، رزا )حسینی ،ندایی طوسی، سحر -2۹

فضایی مخاطرات محیطی، سال ششم،  يفصلنامهو بختیاري و یزد(،  چهارمحالهاي اصفهان، مرکزي ایران )استان يمنطقه

 .3۵-۵2دوم، صص  يرهشما

ریزي شهر بر برنامه مؤثر(. تحلیل عوامل کلیدي 13۹7موسوي، میرنجف ) ،غفاري گیالنده، عطا ،فر، حسین، آفتاب، احمدنظم -30

 .1-22یک، صص  يشمارهششم،  يدورهریزي شهري، هاي جغرافیاي برنامهپژوهشموردي: ارومیه(،  يمطالعهخالق )

31- Alshehri, S.A., Rezgui, Y., Haijiang, Li., (2015). Disaster community resilience assessment 

method: a consensus-based Delphi and AHP approach. Natural Hazards, 78 (1), 395-416. 

32- Amaratunga, D., Haigh, R., (2011). Post-Disaster Reconstruction of The Built Environment 

-Building for Resilience, Wiley-Blackwell, U.K. 
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resilience: evidence from rural Vietnam. World development, 70: 59-77. 
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