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الگوی ساختاری-تفسیری عوامل تأثیرگذار بر توسعهی تابآوری روستاییان
غرب دریاچهی ارومیه در برابر تغییر اقلیم (با تأکید بر خشکسالی)
عليرضا جمشيدی* ،استادیار گروه جغرافیا  -دانشگاه ارومیه
علياکبر عنابستاني ،استاد گروه جغرافیا  -دانشگاه فردوسی مشهد

چکيده
روستاها ،بهعنوان قلب تولیدي جوامع مبتنی بر معیشت کشاورزي ،ازجمله زیستبومهاي زندهاي هستند
که در شرایط بحرانی خشکسالی خسارات عدیدهاي را متحمل میشوند .از طرفی دیگر ،توجه به راهبردهاي
ظرفیتسازي اجتماعات محلی (ساکنان مناطق روستایی) در مواجهه با بحران و ارتقاي ظرفیتهاي آنان در
بازیابی شرایط خود (راهبردهاي تابآورانه) در برابر خشکسالی و رکود کشاورزي ناشی از آن حائز اهمیت
فراوان است؛ لذا هدف از مطالعهي حاضر ،بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعهي تابآوري روستاییان غرب
دریاچهي ارومیه در برابر تغییر اقلیم (با تأکید بر خشکسالی) با استفاده از الگوي ساختاري-تفسیري است.
جامعهي آماري مطالعهي حاضر را نخبگان محلی ،کشاورزان پیشرو و سایر افراد ساکن در مناطق روستایی
موردمطالعه که به نوعی مطلع محلی بودند ( 30نفر) ،تشکیل میدهند .گردآوري دادهها جهت بررسی عوامل
تأثیرگذار بر توسعهي تابآوري به دو صورت اسنادي و پیمایشی صورت گرفت .ابزار پژوهش ،پرسشنامه و
مصاحبه بود .براي تجزیهوتحلیل ساختاري اطالعات جمعآوريشده از نرمافزار میکمک استفاده شده است.
نتایج پژوهش و نحوهي توزیع و پراکنش متغیرهاي استخراجی در صفحهي پراکندگی نشان داد که سیستم
موردمطالعه ناپایدار است .همچنین بر اساس نتایج اثرات مستقیم و غیرمستقیم  20متغیر بهعنوان عوامل
کلیدي انتخاب شدند که از میان آنها  12عامل به معیار اقتصادي 3 ،به معیار اجتماعی و  3به معیار فنی
مربوط شده و بیشترین تأثیر را بر توسعهي تابآوري روستاییان ساکن در غرب دریاچهي ارومیه در مقابل
خشکسالی دارند.
کلمات کليدی :تابآوري ،الگوي ساختاري-تفسیري ،تحلیل اثرات متقاطع ،خشکسالی ،غرب دریاچهي ارومیه.

مقالهي حاضر برگرفته از طرح پسادکتري (تحلیل آسیبپذیري و تدوین الگوي تابآوري روستاییان غرب دریاچهي ارومیه در برابر
تغییر اقلیم (با تأکید بر خشکسالی) به شمارهي  ۹۶01۵31۴بوده که تحت حمایت مالی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
کشور است .مجري طرح حاضر ،دکتر علیاکبر عنابستانی و پژوهشگر دکتر علیرضا جمشیدي است.
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تغییر اقلیم یکی از پیچیدهترین مشکالتی است که بشر در حال حاضر و آینده با آن مواجه خواهد شد.
بهعبارتیدیگر ،تغییر اقلیم پدیدهاي نیست که در آیندهاي دور اتفاق بیافتد ،بلکه اکنون در حال وقوع است (جمشیدي
و همکاران ب .)۶۶ :13۹۴ ،دادههاي جهانی در زمینهي تغییر اقلیم ،طی دهههاي اخیر نشان میدهد که پدیدههاي
طبیعی با تکرار زیادي نسبت به دهه هاي گذشته در حال وقوع بوده و باعث معضالت و مشکالت زیادي شده-
اند(اسمعیلنژاد و پودینه .)8۶ :13۹۶ ،یکی از مشخصترین اشکال تغییر اقلیم ،خشکسالی است؛ خشکسالی یکی از
مخاطرات طبیعی بوده که بخشهاي مختلفی از کشورهاي جهان و بهویژه مناطق خشک و نیمهخشک را دربرگرفته
است .الزم به توضیح است که این پدیده به دلیل اینکه بهتدریج و در یک دورهي چندین ساله عمل کرده و آثار آن نیز
به تدریج آشکار شده ،لذا متمایز از دیگر مخاطرات محیطی است(ایمانی و محمدي مشکول .)1۴8 :13۹7 ،همچنین با
توجه به اینکه پدیدهي موردنظر محدودههاي وسیعتري را دربرمیگیرد ،لذا پیچیدهتر از سایر مخاطرات محیطی بوده و
توانایی تأثیرگذاري خیلی باالیی بر جمعیت مناطق موردنظر را داشته و به عبارتی ،داراي هزینهاي بسیار بیشتر خواهد
بود(حاجیان و همکاران .)32 :13۹7 ،خشکسالی ،کمبود آب و اثرات آن بر تولیدات کشاورزي و توسعهي اقتصادي،
یکی از نگرانیهاي عمدهي جهانی محسوب میشود .بروز تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر جریان آبهاي سطحی و منابع
آب زیرزمینی به همراه مدیریت نامناسب منابع آبی ،موجب شده که آسیبپذیري جوامع از این تغییرات افزایش یابد و
بدون شک ،تشدید بحرانهاي آبی نیز موجب افزایش هرچه بیشتر آسیبپذیري خواهد گردید .هرچند وقوع مکرر
خشکسالی موجب شده که این بحران براي کشاورزان بهعنوان یک پدیدهي جدید مطرح نباشد ،اما پیچیدگی عوامل
زمینهساز و درهمتنیدگی پیامدهاي منفی ناشی از خشکسالی ،این پدیده را به یکی از دغدغههاي اصلی کشاورزان
ساکن در مناطق داراي شرایط بحرانی تبدیل نموده است(جمشیدي و همکاران الف .)80 :13۹۴ ،بررسی منابع مختلفی
در زمینهي تغییر اقلیم (و بهطور ویژه خشکسالی) نشاندهندهي آثار و معضالت زیادي این پدیده بر بخشهاي
مختلف زندگی ازجمله معیشت و تخریب محیط زندگی(اسمعیلنژاد و پودینه ،)8۶ :13۹۶ ،بیماري و مرگومیر حیوانان
اهلی روستاییان و آفتزدگی محصوالت تولیدي کشاورزان( ،)Niang et al., 2014: 1199تخریب منابع طبیعی و
محیطی( ،)Porter et al., 2014: 1کاهش درآمد خانوارهاي روستاییان( ،)Olsson et al., 2014: 1کاهش و کمبود
مواد غذایی( ،)Campbell et al., 2016: 34کاهش عملکرد محصوالت کشاورزي ازجمله گندم ،کاهش شدید سفره-
هاي آبهاي زیرزمینی و خشکی چشمهها و مهاجرت روستایی(مریانجی و همکاران۹۵ :13۹۶ ،؛ فاضلنیا و جهانتیغ،
 ،)1۴۵ :13۹8کاهش کمی و کیفی منابع آب ،افزایش بیکاري و نبود فرصتهاي شغلی پایدار ،ضعف منابع مالی و
سرمایهگذاري خانوارهاي روستایی ،ناکارآیی سیاستهاي حمایتی دولتی ،محدودیت ساختار مزرعه ،برهم خوردن توازن
جمعیت ،محدودیت و نارسایی بازار و ابهام دربارهي آیندهي کشاورزي(کشاورز ،13۵ :13۹7 ،جانپور و همکاران،
183 :13۹۶؛ پاشازاده و ریاحی17 :13۹2 ،؛ خیز و همکاران )۵۵ :13۹8 ،است.
در راستاي کاهش خطرات خشکسالی بر جوامع انسانی ،راهکاري مختلفی ارائه شده است .گذشته از اصالح روش-
هاي استفاده از منابع آبی در راستاي کاهش اثرات خشکسالی ،اصالح روشهاي مدیریت و نحوهي زندگی روستایی در
راستاي ارتقاي تابآوري نیز بهعنوان یکی از راهکارهاي جدید و موفق در کاهش اثرات زیانبار خشکسالی
است(حیدري ساربان و مجنونی توتاخانه)۵1 :13۹۵ ،؛ زیرا به اعتقاد صاحبنظران زیستن در بستر مخاطرهآمیز طبیعی،
لزوماً به معناي خسارتبار بودن و آسیبپذیري نیست ،بلکه فقدان تابآوري و میزان شناخت و ادراک جمعیت مستقر
از درجه ،نوع و نحوه مخاطرهآمیز بودن سبب ایجاد خسارت است( .)Zhou et al., 2009: 22الزم به توضیح است که
در منابع دیگري نیز به روشهاي مختلفی ازجمله روشهاي پیشبینی و روشهاي تابآوري در زمینهي روبهرو شدن با
پدیدههاي طبیعی اشاره کردهاند .روشهاي پیشبینی در زمینهي مواجهشدن با مشکالت پدیدهي خشکسالی که براي
همگان شناخته شده ،قابلاستفاده بوده ،ولی تابآوري در جهت مقابله با معضالت ،سختیها و مشکالت ناشناختهي
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پدیدهي موردنظر که میتواند ایجاد نماید ،استفاده و به کار برده میشود(شایان و همکاران10۴ :13۹۶ ،؛ روستا و
همکاران .)2 :13۹۶ ،تابآوري در ابتدا براي توصیف مقاومت سیستمهاي طبیعی در برابر اختالالت موجود و توانایی
سیستمهاي موردنظر در جهت نوسازي و سازماندهی مجدد خود استفاده میشد( Oxley, 2013: 2; Carpenter,
)2015: 292; Marincioni et al., 2013: 53؛ اما به تازگی تعاریف متفاوتی از تابآوري ارائه شده که ناشی از روش-
هاي گوناگون و تفاوتهاي بنیادي موجود در رویکردها و دیدگاههاي مطرح در این حوزه بوده است .بهطور خالصه،
تابآوري عبارت است از؛ توانایی یک سیستم اجتماعی یا اکولوژیک نسبت به جذب و مواجهه با بینظمی یا اختالل،
بهطوريکه بتواند ساختارها عملکرد اساسی ،ظرفیت باز سازماندهی و ظرفیت سازگاري را در مقابل تغییرات و تنشها
حفظ کند(عنابستانی و همکاران)18 :13۹۶ ،؛ لذا در قلب تفکر تابآوري مفهومی بسیار ساده نهفته است؛ شرایط
متغیر و مقاومت در برابر تغییرات ( .)Pisano, 2012: 9بررسی مطالعات دیگر نشان میدهد که در رویکرد تابآوري،
هدف ،کاهش آسیبپذیري جوامع انسانی مختلف در برابر مخاطرات و سپس تقویت آنها براي مقاومت در برابر خطرات
ناشی از حوادث و بالیاي طبیعی است( .)Haynes, & Tanner, 2015: 358; Bastaminia et al., 2017: 270به
صورت کلی ،در این رویکرد ،دیدگاههاي گذشته موجود در زمینهي حوادث طبیعی که عنوان میشود آن حوادث و آثار
منفی اقتصادي ،اجتماعی ،سیاسی ،محیطی و جسمی آنها نیز اجتنابناپذیر میباشند ،رده کرده و در این دیدگاه ،به
مدیریت حوادث براي کاهش آثار مخرب تأکید شده است .بهعبارتدیگر ،تابآوري را میتوان میزان توانایی سازگاري
یک سیستم براي تغییر ،بدون فروپاشی و از بین رفتن سیستم موردنظر در زمان وقوع حادثه یا مخاطره تعریف می-
شود(.)Palliyaguru et al., 2014: 46; Keating et al., 2014: 1; Bastaminia et al., 2017: 270
بر اساس مطالعهي زینالی و همکاران ( )13۹۶که به پایش خشکسالی و پیشبینی آن در حوضهي دریاچهي
ارومیه با استفاده از اطالعات بلندمدت  2۹ساله (از سال  1۹8۵تا سال  )201۴بارش پرداختهاند ،مشخص شده که روند
خشکسالی در حوضهي دریاچهي ارومیه داراي روندي افزایشی است و دراینبین ،شاخص دما با شدت بیشتري داراي
روندي افزایشی است .همچنین بر اساس آمار اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی ( )13۹۶در نیمهي اول دهه-
هاي  13۹0و  1380این وضعیت داراي بیشترین افت در میزان بارش باران بوده ،بهطوريکه در سال  1383این
حوزه ،بدترین وضعیت را از این لحاظ داشته و میانگین بارش در این سال برابر با  1۶7/2میلیمتر بوده است .لذا به
دنبال کاهش میزان بارندگی و خشک شدن دریاچهي ارومیه ،اجتماعات انسانی مجاور و نیز غرب آن با مسائل و
آسیبهاي متعدد(ستاد احیاي دریاچهي ارومیه )13۹۵ ،اقتصادي ،اجتماعی و زیستمحیطی مواجه شدهاند .این
آسیبها ،روزبهروز افزونتر شده و سبب به حاشیه رانده شدن مناطق کلیدي تولیدات کشاورزي و باغداري شده است
(در دههي گذشته به علت خشکسالی روستاهاي زیادي ازجمله قالقاچی ،قرهباغ ،باري بر اساس نتایج آمارگیريهاي
نفوس و مسکن  137۵تا  13۹۵داراي کاهش شدید در جمعیت شدهاند که به نظر میرسد علت درصد زیادي از آن،
مهاجرت بوده است) .این امر با مسائل اجتماعی زیادي مانند نزاعهاي قومی ،خشونتها و درگیريهاي طایفهاي،
ناامنی ها ،مهاجرت ،تهدید خالی از سکنه شدن روستاها ،آلودگیهاي زیستمحیطی همراه بود و در مواردي ،انزواي
شدید مناطق بااهمیت کشاورزي را سبب شده است .دراینبین ،براي گام نهادن در مسیر توسعه و توسعهي پایدار،
دولت باید با طراحی و اجراي برنامههاي متعدد با آثار منفی خشکسالی و تغییرات اقلیمی مقابله نموده و باید زمینه-
هایی به منظور مقاومسازي و تابآوري مناطق روستایی بر اساس داشتهها و تجارب آنان در برابر این بحران فراهم
نماید(حیدري ساربان و مجنونی توتخانه .)۵3 :13۹۵ ،شدت اثرپذیري روستاها از خشکسالی وابسته به میزان تاب-
آوري جوامع روستایی بوده و از جامعهاي به جامعهاي دیگر ،از گروهی به گروه دیگر و از منطقهاي به منطقهي دیگر
متفاوت است .نخستین گام ضروري براي مقابله با خشکسالی و تعدیل تبعات آن ،شناخت و درک دقیق از ابعاد
آسیبپذیري و مقاومت افراد براي ارتقاي آستانهي تحمل و انعطافپذیري آنان است()McManus et al., 2012: 22
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که به نظر میرسد در اغلب کشورهاي درحالتوسعه ازجمله ایران ،مورد غفلت قرار گرفته است .با توجه به موارد فوق و
با عنایت به اهمیت و ضرورت و انجام پژوهش ،این مطالعه با هدف؛
تحلیل محیطی سازههاي مهم مؤثر بر توسعهي تابآوري روستاییان غرب دریاچهي ارومیه در برابر خشکسالی؛تحلیل ساختاري اثرگذاري و اثرپذیري متغیرهاي مهم اثرگذار بر توسعهي تابآوري روستاییان غرب دریاچهي ارومیهدر برابر خشکسالی؛
شناسایی مهمترین پیشرانهاي کلیدي اثرگذار بر توسعهي تابآوري روستاییان غرب دریاچهي ارومیه در برابرخشکسالی در آینده؛ انجام شده است.

 -۲مباني نظری
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در حال حاضر ،تعاریف متعددي از واژهي «تابآوري» مطرح میشود و در تمام این تعاریف ،بر تفاوت تابآوري و
مقاومت تأکید شده است .مقاومت در ریاضیات و مهندسی بهعنوان نیروي موردنیاز براي عدمتغییر سیستم از تعادل
تعبیر میشود؛ درحالیکه تابآوري به زمان موردنیاز براي بازگشت به تعادل اشاره مینماید و در این تعاریف ،دو نکتهي
مهم عمومیت دارد :اول تابآوري بهعنوان یک ایدهي فرآیند-محور که بهتر از فرآورده-محور است ،مطرح میگردد و
دوم اینکه تابآوري بهعنوان مفهومی در معناي سازگاري مطرح میشود که نسبت به پایداري و ثبات (مقاومت)
ارجحیت دارد(اسالمی و ابراهیمی دهکردي .)3 :13۹7 ،بهعبارتیدیگر میتوان گفت تابآوري یک مفهوم گستردهي
توصیفی تا تجاري است ،درحالیکه پایداري با توجه به اینکه ایدهي اساسی پایداري عدالت درون-نسلی و برون-نسلی
است ،لذا میتوان عنوان کرد که پایداري ،یک مفهوم هنجاري است(.)Speranza et al., 2014: 114
مرور ادبیات در مورد تابآوري نشان میدهد که برخی از دانشمندان نگاه زیستبومی نسبت به تابآوري را اتخاذ
کردهاند و بر تواناییهاي خودسازماندهی یک سیستم متمرکز شدهاند .آنها مفهوم انعطافپذیري در برابر بالیاي
طبیعی را بهعنوان یک فرآیند و نه نتیجه یا پیامد تعریف میکنند(.)Pickett et al., 2014: 144; Oxley, 2013: 2
دانشمندان دیگر به یک چشمانداز بلندمدت توجه میکنند و تابآوري در برابر بالیاي طبیعی را بهعنوان یک فرآیند
طوالنیمدت پس از مخاطره تعریف میکنند؛ یعنی تابآوري میتواند بهعنوان مقیاس یا سنجشی براي بازیابی و جبران
خسارت به کار رود( .)Bodin et al., 2004: 34; Cutter et al., 2010: 2برخی محققان به مفهوم سازگاري اشاره
کردهاند؛ زیرا باعث افزایش توانایی یادگیري و مقابله با بالیاي طبیعی میشود .برخی نیز عنوان کردهاند تابآوري،
سازگاري و آسیبپذیري کلمات کلیدي هستند که برخی از روشها را با هم به اشتراک میگذارند .برخی دیگر از
محققان معتقدند که مقاومت در برابر مخاطرات و تهدیدها به پایداري مربوط میشود( ;Olsson et al., 2014: 1
)Bocchini et al., 2013: 401; Bastaminia et al., 2017: 271؛ زیرا به گفتهي این گروه از محققان ،پایداري
ماندگاري طوالنیمدت است و به عبارتی با توجه به اینکه در طوالنیمدت به دست میآید ،باعث بهبود کیفیت زندگی
میشود .مرور ادبیات مربوط به تابآوري نشان میدهد ،اگرچه مفهوم دو واژهي «تابآوري» و «پایداري» دقیقاً یکسان
نیستند ،ولی این دو مفهوم رابطهي تنگاتنگی با هم دارند؛ بدینصورت که جوامع پایدار در صورت تابآوري ،میتوانند
پایدار بمانند .درحالیکه تابآوري بر سازگاري کوتاهمدت و بلندمدت متمرکز است ،توسعهي پایدار براي دورههاي
طوالنیمدت براي نسلهاي آینده منظور شده است .بااینحال ،باید توجه داشته باشیم که اگر نتایج آنها بهعنوان
مکمل مدیریت نشود ،ممکن است بهبود تابآوري و توسعهي پایدار نتیجهي عکس داشته باشد( McPhearson et al.,
 .)2015: 153تابآوري را نیز میتوان به معناي توانایی سیستم موردنظر در جهت بهسازي خود بعد از وقوع حادثه
دانست و شامل فعالیتهایی است که افراد را قادر به جذب فشارهاي واردهي ناشی از حادثه نموده و همچنین افراد
موردنظر رویدادها و پسرویدادهاي بعد از حادثه را عهدهدار باشند(ایمانی و محمدي مشکول .)1۵2 :13۹7 ،مطابق با
نظر کارپنتر ( ،)2001تابآوري عبارت است از؛ توانایی یک سیستم در جذب میزان آشفتگی به وجود آمده ناشی از یک
حادثه که باعث ماندگاري افراد موردنظر در همان حوزه و وضعیت قبل از وقوع حادثه شده و درنهایت ،منجر به
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خودسازماندهی در شکلگیري و باال بردن یادگیري و سازگاري شده و یا این خصلتها را داشته باشد( Carpenter et

 .)al., 2001: 766بهعبارتیدیگر ،میتوان گفت بازگشت به وضعیت و موقعیت پیش از وقوع حادثه در جهت توسعهي
هرچه بیشتر و مناسبتر سیستم موردنظر ،از مشخصههاي یک سیستم تابآوري است( Amaratunga & Haigh,
.)2011: 30

 -3پيشينهی تحقيق

1- Matin and Taylor
2- Tambo
3- Bongo
4- Pisello
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در این بخش از مطالعه ،به بررسی مطالعات نزدیک به اهداف مطالعهي حاضر پرداخته شده است .صادقلو و سجاسی
قیداري ( )13۹3در مطالعهي خود ،از سه بعد اصلی سیاست و حمایتهاي دولتی ،ظرفیت اجتماعی-اقتصادي و
اقدامات محلی بهعنوان متغیرهاي تابآوري استفاده نمود .نتیجهي مطالعهي آنها نشان داد که عوامل مؤثر بر افزایش
تاب آوري کشاورزان در وضعیت مناسبی قرار ندارد و این امر در رابطه با بعد سیاستها و حمایتهاي دولتی بیشتر
مشهود است .عالوه بر این ،نتیجه نشان داد که شاخصهایی مانند توسعهي بیمهي محصوالت کشاورزي ،مهمترین
عامل اثرگذار بر تابآوري کشاورزان در برابر خشکسالی بوده و شاخصهاي سیستم پایش و پیشآگاهی خشکسالی و
ارزیابی خسارت و همچنین شاخص توجه به دانش بومی و میزان بهرهگیري از آن در رتبههاي بعدي اهمیت قرار دارند.
رکنالدین افتخاري و همکاران ( ،)13۹3در مطالعهاي نشان دادند که اتخاذ رویکرد تنوع معیشتی منجر به تابآوري
بیشتر خانوارها در شرایط خشکسالی شده است .در روستاهایی که در معرض خشکسالی شدیدتري قرار داشتند ،این
تنوع معیشتی بیشتر به چشم میخورد .کاظمی و عندلیب ( )13۹۴در مطالعهي خود به این نتیجه رسیدند که میزان
تابآوري اجتماعی روستاهاي مذکور بسیار پایین بوده است .همچنین نتایج ،حاکی از همبستگی مستقیم میزان تاب-
آوري اجتماعی ساکنین با میزان دانش و آگاهی و انگیزشهاي درونی و فردي ساکنین است .حیدري ساربان و مجنونی
توتخانه ( )13۹۵در پژوهشی نشان دادهاند اتخاذ رویکرد معیشتی منجر به تابآوري بیشتر خانوارها در شرایط
خشکسالی دریاچه شده است .همچنین روستاهایی که در معرض خشکسالی شدیدتري قرار داشتهاند ،تنوع معیشتی
بیشتر بوده است .عنابستانی و همکاران ( )13۹۶در مطالعهاي نشان دادهاند که عوامل بُعد زیرساختی بیشترین و
عوامل بُعد اقتصادي کمترین تأثیر را در تابآوري روستاها دارند .همچنین از بین شاخصهاي موردمطالعه ،میزان
رضایت روستاییان از عملکرد شوراها و دهیاري ،نقش نهادها در آموزش مردم در زمینهي حوادث مختلف و استفاده از
مصالح جدید و بادوام براي پیشگیري از آثار مخرب حوادث ،بیشترین تأثیر را در تابآوري روستاهاي موردمطالعه
دارند .نتایج مطالعهي متین و تیلور ) 201۵( 1حاکی از توجه به معیارهاي جنسیت ،آموزش و ابعاد معیشت در زمینهي
تابآوري فردي بود .عالوه بر این ،آنها معتقدند که روایتها و سرگذشتهاي تاریخی زندگی ،در توجه به زمینههاي
فرعی و فرایندهاي تعامالت اجتماعی-اقتصادي منحصربهفردي مؤثر بر تابآوري انسان ،بسیار مفید هستند .تامبو2
( )201۶نشان داد که سرپرستان زن و مرد خانوار واقع در دهستان بونگو 3در برابر تغییرات و تنوع اقلیمی کمتر مقاوم
هستند .همچنین نتایج نشان داد که مداخالتی که با هدف ایجاد قابلیت تابآوري اقلیمی خانوار صورت میگیرد ،باید
اغلب متوجه افزایش درآمد خانوار ،بهبود امنیت غذایی و ایجاد داراییها شود .به منظور افزایش تابآوري در برابر
تغییرات اقلیمی ،خانوارها باید قادر به انجام پارهاي اقدامات ترکیبی مانند تغییر زمان کشت ،بهرهگیري از تنوع محصول
و استفاده از بذور مقاوم به خشکی باشند .همچنین افزایش دانش کشاورزان در زمینهي تغییرات اقلیمی و نیز ایجاد
ظرفیت عوامل توسعهدهنده به منظور ارائهي اطالعات در زمینهي تغییرات اقلیمی و اقدامات سازگاري مناسب ،کلیدي
براي سازگاري موفق در منطقهي موردمطالعه است .نتایج مطالعهي پایسلو ۴و همکاران ( )2017نشان دادند که پیش-
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زمینههاي آموزشی کارکنان ،در ایجاد رفتارهاي آگاهانهي محیطی که سبب کاهش خطرات زیستمحیطی میشود،
بسیار مؤثر است .درواقع  ،سطوح باالي فهم و آگاهی ممکن است منجر به ظرفیت سازگاري باالتر در مقابل تغییرات
اقلیمی شود و رفتارهاي آگاهانه و تابآورانه بهتري را سبب خواهد شد .آالم ۵و همکاران ( )2018در مطالعهي خود از
شاخص ظرفیت تابآوري با هدف درک بهتر عوامل مؤثر بر جوامع روستایی ساحلی بنگالدش استفاده نمودند .نتایج
مطالعهي آنها نشان داد که محرکان اصلی ظرفیت تابآوري عبارتاند از؛ راهبردهاي معیشت ،سطح تحصیالت،
دسترسی به آب ،غذا و خدمات بهداشتی است .ایجاد فرصت هاي شغلی ،افزایش سطح تحصیالت و اطمینان از
دسترسی به آب و غذا و خدمات بهداشتی بهعنوان استراتژيهاي تابآوري در برابر تغییرات اقلیمی هستند که احتما ًال
سبب ارتقاء ظرفیت تابآوري خانوادههاي آسیبپذیر بنگالدشی میشوند .اسپرنزا ۶و همکاران ( )2018نشان دادند که
آگاهیهاي زیادي در زمینهي چالشهاي کشاورزي در شرایط تغییر اقلیمی موجود است و برنامهریزيهاي متعددي
نیز ،براي مقابله با آنها وجود دارد ،اما هنوز به مرحلهي اجرا نرسیدهاند .دراینبین ،اقداماتی که سبب تابآوري و
انعطافپذیري چشماندازها و حوضههاي آبریز میشود ،نادیده گرفته شدهاند .عالوه بر این ،آنها اظهار نمودند که تاب-
آوري و مقاومت تولید محصوالت زراعی خانوارها و خودسازمانی زارعان بهبود یافته و دسترسی آنان به منابع و اطالعات
افزون گشته است.
بر اساس آنچه گفته شد ،عوامل مختلفی ازجمله عوامل اقتصادي ،اجتماعی ،زیرساختی ،زیستمحیطی ،نهادي بر
تابآوري در مناطق روستایی تأثیرگذارند .همچنین در بسیاري از مطالعات انجام شده در زمینهي تابآوري در مناطق
روستایی ،محدود به عامل یا عاملینی در زمینهي تابآوري بوده و یا بسیاري از مطالعات موردنظر به بررسی وضعیت
شاخص تابآوري پرداخته شده است .این در حالی است که در این مطالعه با توجه به اینکه از روش ساختاري-تفسیري
(روشی نو در بررسی تابآوري در مناطق روستایی) جهت بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعهي تابآوري در مناطق
روستایی موردمطالعه استفاده شده ،لذا با استفاده از روش پویش محیطی ،عالوه بر بررسی منابع و اسناد موجود در
زمینهي تابآوري در مناطق روستایی از نظرات افراد موردمطالعه در مراحل مختلف جهت تکمیل و تأیید تأثیرگذاري
عوامل جمعآوريشده بر تابآوري استفاده شده است.

 -4روششناسي تحقيق

5-Alam
6- Speranza
 -7این دسته از افراد عالوه بر اینکه جزء طبقهي متوسط به باالي روستایی محل زندگی خود به لحاظ میزان سطح اراضی بوده،
داراي ارتباط زیادي با مراکز خدمات جهاد کشاورزي ،دهیاري و شوراي اسالمی روستا بوده و معموالً زودتر از سایر کشاورزان محل
زندگی خود پذیرندهي نوآوريهاي معرفی شده از طرف جهاد کشاورزي و مراکز ترویجی و آموزش کشاورزي هستند.
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پژوهش حاضر ،یک پژوهش کاربردي از نوع تحقیقات کاربردي-توسعهاي و روش بررسی ،بر اساس روشهاي نوین
آیندهپژوهی ،به صورت توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است .در این روش ابتدا ،عوامل مؤثر و اساسی مرتبط با موضوع که
با بهرهگیري از روشهاي مختلف (مصاحبه و پیمایش محیطی) شناسایی و جمع شدهاند و شامل کلیهي متغیرهاي
درونی و بیرونی سازمان بوده و با تشکیل ماتریس متقابل ،روابط بین این عوامل و میزان اثرگذاري و اثرپذیري آنها بر
هم توسط خبرگان محلی شناسایی و تحلیل میشود .روستاهاي منطقهي غرب دریاچهي ارومیه که شامل 11۹
روستاي واقع در سه بخش مرکزي ،نازلو و انزل است ،منطقهي موردمطالعهي حاضر بوده و خانوارهاي ساکن در این
روستاها جامعهي آماري موردنظر این مطالعه هستند که در این مناطق بیش از چهارده هزار و پانصد خانوار ساکن می-
باشند (شکل  .)1نمونهي موردمطالعه ( )n-30از بین افرادي که از دانش و اطالعات کافی نسبت به موضوع برخوردارند
(کشاورزان پیشرو 7که توسط دهیاران و شورا معرفی شدهاند ،دهیاران ،اعضاي شوراي اسالمی روستا) به صورت هدفمند
انتخاب شدند.
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شکل  :1تقسیمات سیاسی-جغرافیایی شهرستان ارومیه بر اساس بخش و دهستان
ترسیم :نگارندهي منبع :سازمان نقشهبرداري کشور
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در این پژوهش جهت ارائهي الگوي توسعهي تابآوري (عوامل تأثیرگذار) روستاییان موردمطالعه در غرب دریاچهي
ارومیه از روش مدلسازي ساختاري-تفسیري استفاده شده است .این مدل یکی از روشهاي آیندهپژوهی است(موسوي
و کهکی .)82 :13۹۶ ،در این تکنیک ،آثار متقابل مؤلفههاي موردنظر تحقیق با استفاده از روشهاي مختلف و از طریق
ساخت یک ماتریس مورد تحلیل قرار میگیرد .در ماتریس موردنظر وابستگیهاي متقابل مؤلفههاي موردنظر نشان داده
میشود .الزم به توضیح است که تکنیک حاضر در زمرهي روشهاي نیمه کمی و اکتشافی قرار دارد(موالییان و
طالبیان .)1۴ :13۹۵ ،مدل الماس پیشبین پوپر ( )2008که یکی از مدلهاي اصلی مورداستفاده در بخش روش-
شناسی مطالعات مربوط به آینده و آیندهپژوهی است ،شامل چهار بخش اصلی تعامل ،خبرگی ،شواهد و خالقیت است.
در مطالعهي حاضر از روشهاي مرور ادبیات ،نظرسنجی و پنل خبرگان استفاده شده است ،لذا بر اساس مدل پوپر
( ،)2008روششناسی این مطالعه در قطبهاي شواهد ،تعامل و خبرگی قرار میگیرد .مراحل روش مدلسازي
ساختاري تفسیري (()ISMموالیی و طالبیان13۹۵ ،؛ نظمفر و همکاران13۹7 ،؛ ;Singhal et al., 2018: 454
 )Tripathy et al., 2013: 220که در این مطالعه مورداستفاده قرار گرفته ،شامل مراحل مختلفی است .بهعبارتیدیگر،
اطالعات مورداستفاده در این مطالعه از طرق مختلف جمعآوري شده که در ادامه تشریح شده است.
 -1مطالعهي پیشینهي تحقیق و نظرسنجی عمومی براي شناسایی متغیرهاي تأثیرگذار :در این مطالعه با استفاده از
تکنیک تحلیل محیطی (استفاده از اسناد علمی و پژوهشی و مرور منابع دیگران و نظرخواهی از روستاییان) به بررسی
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تابآوري روستاییان واقع در غرب دریاچهي ارومیه در مقابل تغییرات اقلیمی (با تأکید بر
خشکسالی) پرداخته شد .الزم به ذکر است که خروجی این مرحله شامل تعداد زیادي مؤلفه و عوامل مختلف و متنوع
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در زمینهي تأثیرگذار بر توسعهي تابآوري در برابر عوامل محیطی بود .الزم به توضیح است در این مرحله به صورت
تصادفی تعدادي از روستاییان ساکن در روستاهاي منطقهي موردمطالعه ،انتخاب و از آنها در زمینه هدف این مرحله
نظرسنجی شد .این مرحله از مطالعه ،در اولین بازدید میدانی جهت بررسی اولیه و آشنایی بیشتر با منطقهي
موردمطالعه اتفاق افتاد.
 -2رتبهبندي متغیرها توسط نخبگان :پس از استخراج تعداد زیادي مؤلفه و عوامل تأثیرگذار موردنظر ،در این
مرحله ،موارد جمعآوريشده دستهبندي شد و موارد تکراري ،بیارتباط ،مبهم و یا آنهایی که با هم همپوشانی داشته،
حذف شدند .درنهایت 100 ،متغیر تأثیرگذار بر تابآوري روستاییان ساکن در غرب دریاچهي ارومیه در برابر تغییرات
اقلیمی (با تأکید بر خشکسالی) استخراج گردید .در این مرحله ،تعداد متغیرهاي مربوط به ظرفیتهاي اقتصادي 21
مورد ،نهادي  17مورد ،فنی  1۵مورد ،اجتماعی  20مورد ،امنیتی  ۶مورد ،زیستمحیطی  7مورد ،تنوعبخشی در
فعالیتهاي بخش غیرکشاورزي  ۶مورد و تنوعبخشی در فعالیتهاي بخش کشاورزي  8مورد بوده که در لیست مرحله-
ي دوم قرار گرفتند .در این مرحله به اولویتبندي متغیرهاي جمعآوري شده پرداخته شد .بهعبارتیدیگر ،پس از جمع-
بندي موارد مطرحشده در مرحله اول ،با استفاده از نظرخواهی از نخبگان محلی به اولویتبندي و شناسایی مهمترین
متغیرهاي تأثیرگذار بر تاب آوري پرداخته شد .الزم به توضیح است ،در این مرحله فقط از نخبگان محلی (دهیاران،
اعضاي شوراي اسالمی روستاها ،کشاورزان پیشرو) نظرسنجی شد .در مرحلهي دوم ،افراد موردمطالعه اهمیت هر یک از
 100متغیرهاي موردنظر را از طریق طیف هیچ یا بدون اهمیت و تأثیرگذاري بر توسعهي تابآوري ( )0تا خیلی زیاد
( )۵اولویتبندي نمودند.
 -3برگزاري مصاحبه (نظرسنجی) با خبرگان براي بررسی و آثار متغیرهاي موردنظر بر همدیگر :در مرحلهي سوم،
 72متغیر شناساییشده از مرحلهي دوم که داراي بیشترین اهمیت بودند ،مورداستفاده قرار گرفتند (جدول  .)1در این
مرحله با استفاده از نظرات نخبگان محلی (دهیاران ،اعضاي شوراي اسالمی روستاها ،کشاورزان پیشرو) آثار متقابل 72
متغیر تأثیرگذار بر توسعهي تابآوري در برابر خشکسالی مشخص شد .الزم به توضیح است که در این مرحله یک
ماتریس  72در  72براي بررسی اثرات متقابل بین متغیرهاي موردنظر تشکیل شد .براي مشخص شدن اثر متقابل هر
ال  X1و  )X2سؤال شد که آیا رابطهي مستقیمی بین دو متغیر موردنظر وجود دارد؟ بنابراین در این
دو متغیر (مث ً
مطالعه ،براي هریک از متغیرهاي ستون یک تا  72ماتریس موردنظر 71 ،بار سؤال موردنظر پرسیده شد و درمجموع،
ماتریس نامتقارن اثرات متقابل با  ۵112پاسخ استخراج گردید .در این مطالعه ،مطابق با شیوهي پیشنهادي گوده و
دورانس ( )2011براي استفاده در نرمافزار میکمک ،ماتریس مورداستفاده بدینصورت بود که اگر تأثیر متقابلی بین دو
متغیر موردنظر وجود نداشته باشد ،عدد صفر تعلق گرفته ،اگر تأثیر متقابل موردنظر ضعیف بوده ،عدد یک تعلق گرفته،
اگر تأثیر متوسط بوده ،عدد  2و درنهایت ،اگر تأثیر متقابل بین دو متغیر موردنظر شدید باشد ،عدد  3تعلق گرفته
است.
 -۴تشکیل ماتریس آثار متقابل و تحلیلهاي آماري :با شکلگیري ماتریس موردنظر و تکمیل آن ،مطالعهي حاضر
وارد مرحلهي چهارم گردید .در این مرحله ،ماتریس بزرگ تشکیلشده از طریق نرمافزار میکمک مورد تحلیل قرار
گرفت.
تمامی اعمال ریاضی فوق توسط نرمافزار میکمک ( )MICMACانجام شده است .در این نرمافزار الگوریتمی براي
تعیین موقعیت هریک از متغیرها بر روي نقشههاي اثرات مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد .مهمترین نقشههاي آثار
مستقیم و غیرمستقیم که به تفسیر سریعتر و دقیقتر نتایج کمک میکند ،جمع آثار حاصل از جمع سطري و ستونی را
روي دو محور تأثیرگذاري و وابستگی مشخص مینماید(موالییان و طالبیان .)1۶ :13۹۵ ،همچنین با مشخص شدن
وضعیت هریک از مؤلفهها بر روي نقشه دوبعدي ،میتوان دربارهي نقش و آثار هریک از مؤلفههاي تصمیمگیري کرد.
الزم به توضیح است ،در این مطالعه با توجه به اینکه از منابع و اسناد ،مصاحبه با افراد موردنظر و بازدید میدانی و
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استفاده از نظرات ناظرین (دو نفر کارشناس که به محقق در حین مصاحبه کمک میکردند) استفاده شده است ،لذا از
روش سه سوسازي که یکی از روشهاي کیفی بوده ،جهت بررسی پایایی استفاده شده است.
جدول  :1عوامل تأثیرگذار بر تابآوري روستاییان بر زمینهي تغییرات اقلیمی (خشکسالی)
معيار
اصلي

زير معيار

منابع

معيار اصلي

زير معيار

تنوعبخشی درآمد ()X1

توسعهي تشکلهاي مردمی
()X35

افزایش سطح درآمد خانوار
()X2

افزایش دانش در زمینهي
تغییر اقلیم ()X36

وجود فرصتهاي شغلی متنوع
در منطقه ()X3

امید به آینده ()X37

تنوع محصوالت تولیدي ()X4
امکان دریافت وام قرضالحسنه
()X5
امکانات رفاهی مناسب خانوار
()X6
داشتن درآمد جایگزین در زمان
بحران ()X7

تنوعبخشی به اقتصاد خانوار
()X9
وجود درآمدهاي غیرکشاورزي
()X10
تنوع معیشتی بیشتر ()X11
پوشش بیمه ()X12
پسانداز ()X13

یافتههاي مصاحبه
اولیه

توجه به دانش بومی در
زمینهي آبیاري)X38( 8
احساس تعلق به جامعه
()X39
خرید سهم آب دیگر
روستاییان ()X40
افزایش باورهاي مذهبی و
امیدواري به آینده ()X41
مهاجرتهاي شغلی موقت
()X42

اجتماعي

ظرفيتهای اقتصادی

ارائهي تسهیالت مالی ویژه
()X8

ویلسون و همکاران
( ،)2018حاجیان و
همکاران (،)13۹7
آرویري و همکاران
( ،)201۵ایمانی و
محمدي مشکول
( ،)13۹7اسمعیلنژاد
و پودینه (،)13۹۶
صادقلو و سجاسی
قیداري (،)13۹3
شرفی و زرافشانی
( ،)138۹پورطاهري
و همکاران (،)13۹2
کووتر و همکاران
( ،)201۴رکنالدین
افتخاري و همکاران
( ،)13۹3بهزادفر و
همکاران ()13۹۶

منابع

وجود مشارکت بین ساکنان
روستا در امورد مختلف
()X43
واگذاري سهم آب به صورت
چرخشی در جهت استفاده
بهینه از آن ()X44
بعد خانوار ()X45
میزان مشارکت اجتماعی
زنان در جامعه ()X46

ایمانی و محمدي
مشکول (،)13۹7
شریفینیا (،)13۹8
ندایی طوسی و
حسینینژاد (،)13۹8
شرفی و زرافشانی
( ،)138۹بهزادفر و
همکاران (،)13۹۶
ساپیرستین (،)200۶
آبادي و همکاران
( ،)2013اندرس
( ،)201۵الشهري و
همکاران (،)201۵
یافتههاي مصاحبهي
اولیه

تجارب اجتماعی قبلی
()X47

سطح درآمد روستا ()X15

سطح تحصیالت خانوار
()X49

نوع کسبوکار منطقه ()X16

سطح سواد منطقه ()X50

وضعیت اشتغال ()X17

فعالیتهاي نهادهاي
غیردولتی در زمان بحران
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میزان درآمد سرپرست خانوار
()X14

میزان سرمایهي اجتماعی
()X48
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()X51
هماهنگی بین نیروهاي دولتی و
سازمانهاي مرتبط با بخش
روستایی و کشاورزي ()X18

آموزش جامعه ()X52

توسعهي بیمه ()X19
امنیت اجتماعی()X53

تمدید زمان بازپرداخت اقساط
()X22

نهادی

وجود مشوقهاي مالی ،وجود
مشوقهاي فنی ،آگاهی از
نهادهاي مرتبط با مدیریت
بحران ،آمادگی شوراها ،آموزش-
هاي الزم به مردم براي واکنش
مناسب ()X23
وضعیت رضایتمندي از عملکرد
نهادها و سازمانهاي مرتبط با
بخش روستایی و کشاورزي
()X24
جوابگوي نهادها و سازمانهاي
مرتبط در زمینه نیازهاي ضروري
روستاییان در زمان بحران
()X25

افزایش دانش و آگاهی در زمینه-
ي خشکسالی از طریق آموزش
()X27
فعالیت مناسب نهادهاي مختلف
دولتی و غیردولتی در بخش
آموزش روستاییان در زمینهي
خشکسالی و تابآوري ()X28

میزان مشارکت اقتصادي
زنان در جامعه()X55
تنوع منابع درآمدي از
خدماتدهی در بخش
کشاورزي (مانند
خریدوفروش محصوالت
باغی ،خریدوفروش
محصوالت زیردرختی ،تهیه و
فروش نهادهها) ()X56
فعالیتهاي خانگی درآمدزا
(صنایع دستی) ()X57
فعالیت در بخش خدمات
ساختمانی (خریدوفروش
مصالح ساختمانی،
استادکاري ،کارگري ساده)،
فعالیت در بخش صنعت
()X58

اسماعیلی (،)13۹۴
رکنالدین افتخاري و
همکاران (،)13۹3
حاجیان و همکاران
( ،)13۹7اسمعیلنژاد
و پودینه ()13۹۶
یافتههاي مصاحبهي
اولیه

تنوع درآمدي حاصل از
مشاغل خانگی (فرآوري و
فروش محصوالت باغی و
زراعی) ()X59

تنوعبخشي
در فعاليت-
ها در بخش
کشاورزی

کارگري در مزارع دیگران
()X60

تنوع درآمدي حاصل از
پرورش دام ()X61
تنوع درآمدي حاصل از
فروش محصوالت فراوري
دامی ()X62
تنوع درآمدي حاصل از
پرورش طیور()X63

اسماعیلی (،)13۹۴
رکنالدین افتخاري و
همکاران (،)13۹3
حاجیان و همکاران
()13۹7

یافتههاي مصاحبهي
اولیه
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ایجاد سازمانهاي مرتبط با
بحران موردنظر و تعریف عملکرد
آنها ()X26

صادقلو و سجاسی
قیداري (،)13۹3
شرفی و زرافشانی
( ،)138۹پورطاهري
و همکاران (،)13۹2
اسدي عزیزآبادي و
همکاران (،)13۹7
ایمانی و محمدي
مشکول (،)13۹7
عبدالهی و همکاران
( ،)13۹7ایمانی و
محمدي مشکول
( ،)13۹7بارتون و
همکاران (،)2001
آبادي و همکاران
( ،)2013الشهري و
همکاران (،)200۵
عنابستانی و همکاران
()13۹۶

تنوعبخشي فعاليتهای غيرکشاورزی

کاهش مالیات ()X21

امنيتي

بسترهاي مناسب براي همکاري
نیروها و سازمانهاي مرتبط
()X20

امنیت اقتصادي()X54

بهزادفر و همکاران
()13۹۶
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عملکرد مناسب دهیار و
شوراهاي اسالمی روستا در زمینه
مقابله با خشکسالی ()X29

مدیریت منابع آب کشاورز
()X31

۹

تنوع در کاشت محصوالت
()X32

فني

استفاده از رقمهاي مقاوم
()X33

ازکیا و ایمانی
()1387
ایمانی و محمدي
مشکول ()13۹7

زيستمحيطي

اصالح روشهاي سنتی آبیاري
()X30

اصالح شیوههاي آبیاري
()X64
اصالح شیوههاي خاکورزي
()X65

عدم استفاده از چاههاي آب
غیرمجاز ()X67

یافتههاي مصاحبهي
اولیه
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ایمانی و محمدي
مشکول (،)13۹7
شایان و همکاران
( ،)13۹۶صادقلو و
سجاسی قیداري
( ،)13۹3پورطاهري و
همکاران (،)13۹2
فیروزتادونی ()13۹۶؛
یافتههاي مصاحبهي
اولیه

استفاده از شخم عمیق در
مناطق زراعی ()X68
تغییر تقویم زراعی ()X69

استفاده از روشهاي خاکورزي
حفاظتی ()X66

صادقلو و سجاسی
قیداري (،)13۹3
شرفی و زرافشانی
( ،)138۹پورطاهري
و همکاران ()13۹2

فني

سیمانی کردن کانالهاي انتقال
آب ()X34

استفاده از فنون حفظ رطوبت
خاک در باغها ()X70
یکپارچه کردن قطعات در
حد امکان ()X71
کم کردن سطح زیر کشت
آبی ()X72

اسمعیلنژاد و پودینه
()13۹۶
یافتههاي مصاحبهي
اولیه

مأخذ :یافتههاي تحقیق13۹۹ ،

 -5يافتههای تحقيق
 -1-5تحليل ساختاری عوامل تأثيرگذار بر توسعهی تابآوری روستاييان
نتایج بررسی جزئیات پاسخ افراد موردمطالعه در زمینهي هدف اصلی پژوهش نشان داد که نرخ پرشدگی( 10درصد
سلولهاي پرشده با اعداد  1تا  3و یا  )Pبرابر با  80/3۴درصد است .به عبارتی ،از کل سلولهاي موجود (۵18۴
سلول) ۴1۶۵ ،سلول با استفاده از اعداد غیر از صفر تکمیل شده است .در این زمینه میتوان گفت(صدیق و همکاران،
 )21۶ :13۹8که هرچه نرخ پرشدگی یک ماتریس باالتر باشد ،پیچیدگی روابط مستقیم بین متغیرها بیشتر بوده و در
این شرایط تمرکز بر روابط غیرمستقیم و بالقوه با عدم قطعیت بیشتري همراه خواهد بود .همچنین بررسی درجهي
مطلوبیت اطالعات جمعآوريشده نشان داد که اطالعات مورداستفاده با دو بار چرخش به مناسبترین درجهي
مطلوبیت و بهینهشدگی  100در صد رسیده و این امر نشان از روایی مناسب و باالي اطالعات جمعآوريشده را دارد.

 -5-۲نقشههای اثرات

 -۹این مورد شامل مواردي از قبیل تقسیمبندي زمان دریافت آب بین خود کشاورزان ،تقسیم مجدد میزان نیازمنديهاي هر کشاورز
استفادهکننده از منبع آب موردنظر (رودخانه ،چاه عمیق ،چاه نیمه عمیق) و ...
10- Fillrate
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اطالعات موجود در ماتریس تحلیل ساختاري مربوط به هریک از متغیرهاي موردمطالعه را میتوان در محوري
دوبعدي ترسیم نمود .در این نمودار دوبعدي ،جمع امتیازهاي سطري یک متغیر بر روي محور افقی و جمع امتیازهاي
ستونی متغیرها بر روي محور عمودي نشان داده میشود .الزم به توضیح است که ماتریس تحلیل ساختاري ،یک
ماتریس دوبعدي متقارن است .جمع سطري در ماتریس تحلیل ساختاري نشانگر تأثیرگذاري یک متغیر بر دیگر
متغیرها و مجموع ستونی نیز نشانگر میزان تأثیرپذیري یا وابستگی متغیر موردنظر نسبت به سایر متغیرهاست .نحوهي

الگوی ساختاری-تفسيری عوامل تأثيرگذار بر توسعهی تابآوری / ...جمشيدی و عنابستاني

1۲

توزیع متغیرهاي موردبررسی در نمودار دوبعدي (صفحهي پراکندگی) نشاندهندهي پایداري و یا ناپایداري سیستم
است( .)Godet, 2006: 189به صورت کلی ،صفحهي پراکندگی را میتوان به چهار بخش تقسیم نمود و با توجه به
اینکه جمع مقادیر ماتریسی در کدام ناحیه قرار بگیرد ،چهار دسته متغیر -1 :متغیرهاي دووجهی؛  -2متغیرهاي
تأثیرگذار؛  -3متغیرهاي تأثیرپذیر؛  -۴متغیرهاي مستقل (شکل  2و  )3قابلشناسایی هستند.
البته الزم به توضیح است که دستهي دیگر از متغیرها را میتوان بهعنوان متغیرهاي تنظیمی مشخص نمود .این
متغیرها در نزدیکی مرکز صفحهي گسترده قرار گرفته و حالت تنظیمی دارند و در بعضی از مواقع بهعنوان اهرم ثانویه
عمل میکنند .بسته به سیاستهایی که برنامهریزان و مدیران براي اهداف خود به کار میگیرند ،این متغیرها قابلیت
ارتقاء به متغیرهاي تأثیرگذار ،متغیرهاي تعیینکننده یا متغیرهاي هدف و ریسک (متغیرهاي دووجهی) را
دارند(موسوي و کهکی.)1۵۵ :13۹۶ ،

 -5-3تحليل اثرات مستقيم
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بر اساس نتایج شکل  ،2نتایج تحلیل اثرات مستقیم نشان داد که متغیرهاي وجود فرصتهاي شغلی متنوع در
منطقه ( ،)X3افزایش سطح درآمد کل خانوار ( ،)X2نوع کسبوکار منطقه ( ،)X16وضعیت اشتغال ( ،)X17سطح
درآمد روستا ( ،)X15میزان درآمد سرپرست خانوار ( )X14و داشتن درآمد جایگزین در زمان بحران ( )X7داراي
بیشترین تأثیرگذاري و تأثیرپذیري در سیستم توسعهي تابآوري در زمینهي خشکسالی در مناطق روستایی
موردمطالعه هستند و به عبارتی ،مهمترین متغیرها محسوب میشوند .الزم به توضیح است که این متغیرها در بخش
متغیرهاي ریسک قرار گرفته ،لذا استعداد تبدیلشدن به متغیرهاي کلیدي را نیز دارا هستند .همچنین در بخش
متغیرهاي دووجهی (باال و سمت راست شکل  ،)2دسته اي دیگر از متغیرها وجود دارند که در پایین خط قطري بخش
مربوط به متغیرهاي وجهی قرار گرفته و شامل امکانات رفاهی مناسب خانوار ()X6؛ تنوع معیشتی بیشتر ()X11؛
اصالح روشهاي سنتی آبیاري ()X30؛ مدیریت منابع آب ()X31؛ امید به آینده ()X37؛ احساس تعلق به جامعه
()X39؛ امنیت اجتماعی ()X53؛ تنوع منابع درآمدي از خدماتدهی در بخش کشاورزي ()X56؛ فعالیتهاي خانگی
درآمدزا (صنایع دستی) ()X57؛ اصالح شیوههاي آبیاري ()X64؛ فنون حفظ رطوبت خاک در باغها ()X70؛ یکپارچه
کردن قطعات در حد امکان ()X71؛ کاهش سطح زیر کشت آبی ( )X72میشوند؛ و از این متغیرها بهعنوان متغیرهاي
هدف یاد میشود .این متغیرها نتایج تکاملی سیستم هستند؛ بهعبارتیدیگر ،نمایانگر اهداف ممکن در سیستم موردنظر
بوده و با دستکاري در متغیرهاي موردنظر میتوان به هدف موردنظر و تکامل سیستم دست یافت.
متغیرهاي پیشران که باعث تغییر در سیستم خواهد شد و به عبارتی ،داراي تأثیرگذاري باالیی هستند ،شامل
متغیرهاي فعالیت مناسب نهادهاي مختلف دولتی و غیردولتی در بخش آموزش ()X28؛ تجارب اجتماعی قبلی
()X47؛ سطح تحصیالت خانوار ()X49؛ سطح سواد منطقه ()X50؛ فعالیتهاي نهادهاي غیردولتی در زمان بحران
( )X51است .دستهاي دیگر از متغیرها که در سمت چپ و پایین شکل  2قرار دارند و بهعنوان متغیرهاي مستقل
شناخته می شوند .این متغیرها خود شامل دو دسته متغیرهاي مستقل از سیستم (مانند بسترهاي مناسب براي
همکاري نیروها و سازمانهاي مرتبط ()X20؛ وجود مشوقها ()X23؛ ایجاد سازمانهاي مرتبط با بحران موردنظر و
تعریف عملکرد آنها ()X26؛ بعد خانوار ( ))X45یا مستقل از نتیجه (مانند کاهش مالیات ()X21؛ تمدید زمان
بازپرداخت اقساط ()X22؛ وضعیت رضایتمندي از عملکرد نهادها و سازمانهاي مرتبط با بخش روستایی و کشاورزي
()X24؛ جوابگوي نهادها و سازمانهاي مرتبط ()X25؛ کارگري در مزارع دیگران ()X60؛ استفاده از شخم عمیق در
مناطق زراعی ( ))X68شناخته می شوند .به صورت کلی این دسته از متغیرها داراي تأثیرپذیري و تأثیرگذاري پایینی
در سیستم هستند.
متغیرهاي تأثیرپذیر در این مطالعه شامل توسعهي بیمه ()X19؛ مهاجرتهاي شغلی موقت ()X42؛ واگذاري سهم
آب به صورت چرخی در جهت استفادهي بهینه ()X44؛ تغییر تقویم زراعی ( )X69است .این متغیرها که در قسمت
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پایین و سمت راست شکل  2قرار دارند و از آنها بهعنوان «متغیر نتیجه» نیز یاد میشود .این متغیرها از تأثیرپذیري
بسیار باال از س یستم و تأثیرگذاري بسیار پایین در سیستم برخوردار هستند .به صورت کلی میتوان گفت که این دسته
از متغیرها نتیجهي متغیرهاي مستقل (سمت پایین و چپ شکل  )2بوده و اگر متغیرهاي مستقل و تأثیرگذار روند
مثبتی داشته باشند ،این متغیرها نیز مثبت خواهند بود .دستهاي دیگر از متغیرهاي در سیستم موردنظر وجود دارند و
بهعنوان متغیرهاي تنظیمی شناخته میشوند .این متغیرها که در نزدیکی مرکز شکل  2قرار دارند و شامل متغیرهایی
نظیر پوشش بیمه ()X12؛ افزایش باورهاي مذهبی و امیدواري به آینده ()X41؛ تنوع درآمدي حاصل از پرورش طیور
()X63؛ اصالح شیوههاي خاکورزي ()X65؛ استفاده از روشهاي خاکورزي حفاظتی ( )X66است .این متغیرها
حالت تنظیمی دارند و گاهی بهعنوان اهرم ثانویه نیز عمل میکنند .بسته به سیاستهایی که برنامهریزان و مدیران
براي اهداف خود به کار میبرند ،این متغیرها قابلیت ارتقاء به متغیرهاي تأثیرگذار ،متغیرهاي تعیینکننده و یا
متغیرهاي هدف و ریسک را دارند.

شکل  :2پراکندگی متغیرهاي مستقیم و جایگاه آنها در محور تأثیرگذاري-تأثیرپذیري
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شکل  :3پراکندگی متغیرهاي غیرمستقیم و جایگاه آنها در محور تأثیرگذاري-تأثیرپذیري
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بر اساس اطالعات شکل  3و در چارچوبی مقایسهاي میتوان عنوان کرد که اطالعات حاصل از بررسی میزان
اثرگذاري غیرمستقیم متغیرها بر همدیگر ،نشاندهندهي وضعیت ناپایدار سیستم توسعهي تابآوري روستاییان غرب
دریاچهي ارومیه در برابر تغییر اقلیم (خشکسالی) بوده؛ بهطوريکه توزیع متغیرها بیشتر حول خط قطري بوده و
متغیرهاي موردنظر بیشتر ماهیتی دووجهی ،مستقل و اهرمی ثانویه دارند .بهعبارتیدیگر ،این متغیرها ازیکطرف به
دلیل تأثیرگذاري و تأثیرپذیري باال و از طرفی دیگر به دلیل ماهیت ناپایدارشان باعث تشدید اثر اولیه میشوند.
جدول  :2اثرگذاري و اثرپذیري متغیرهاي مستقیم مؤثر بر توسعهي تابآوري در برابر تغییر اقلیم در منطقهي موردمطالعه
متغيرهای
تعيينکننده يا
تأثيرگذار

 =X28فعالیت مناسب نهادهاي مختلف دولتی و غیردولتی در بخش آموزش؛  =X47تجارب اجتماعی
قبلی؛  =X49سطح تحصیالت خانوار؛  =X50سطح سواد منطقه؛  =X51فعالیتهاي نهادهاي غیردولتی
در زمان بحران

ريسک

 =X27افزایش دانش و آگاهی در زمینهي خشکسالی؛  =X35توسعهي تشکلهاي
مردمی؛  =X36افزایش دانش در زمینهي تغییر اقلیم؛  =X48میزان سرمایهي اجتماعی؛
 =X52آموزش جامعه؛  =X54امنیت اقتصادي؛  =X55میزان مشارکت اقتصادي زنان
در جامعه؛  =X59تنوع درآمدي حاصل از مشاغل خانگی؛  =X61تنوع درآمدي حاصل از
پرورش دام؛  = X1تنوعبخشی درآمد؛  = X3وجود فرصتهاي شغلی متنوع در منطقه؛
 = X7داشتن درآمد جایگزین در زمان بحران؛  = X8ارائهي تسهیالت مالی ویژه؛ =X9
تنوعبخشی به اقتصاد خانوار؛ = X10وجود درآمدهاي غیرکشاورزي؛  =X13پسانداز؛
 = X14میزان درآمد سرپرست خانوار؛  =X15سطح درآمد روستا؛  =X16نوع کسبوکار
منطقه؛  =X17وضعیت اشتغال؛

هدف

 = X6امکانات رفاهی مناسب خانوار؛ = X11تنوع معیشتی بیشتر؛ = X30اصالح روش-
هاي سنتی آبیاري؛ = X31مدیریت منابع آب کشاورزي؛  = X37امید به آینده؛ = X39
احساس تعلق به جامعه؛ = X53امنیت اجتماعی؛  = X56تنوع منابع درآمدي از
خدماتدهی در بخش کشاورزي؛ = X57فعالیتهاي خانگی درآمدزا (صنایع دستی)؛ X64
= اصالح شیوههاي آبیاري؛ = X70فنون حفظ رطوبت خاک در باغها؛  = X71یکپارچه
کردن قطعات در حد امکان؛  = X72کاهش سطح زیر کشت آبی

متغيرهای
دووجهي

متغيرهای تأثيرپذير

سيستم

مستقل
نتيجه

متغيرهای
تنظيمي

 =X20بسترهاي مناسب براي همکاري نیروها و سازمانهاي مرتبط؛  =X23وجود
مشوقها؛  =X26ایجاد سازمانهاي مرتبط با بحران موردنظر و تعریف عملکرد آنها؛
 =X45بعد خانوار
 =X21کاهش مالیات؛  =X22تمدید زمان بازپرداخت اقساط؛  =X24وضعیت
رضایتمندي از عملکرد نهادها و سازمانهاي مرتبط با بخش روستایی و کشاورزي؛ =X25
جوابگوي نهادها و سازمانهاي مرتبط؛  = X60کارگري در مزارع دیگران؛  =X68استفاده
از شخم عمیق در مناطق زراعی.

 =X12پوشش بیمه؛  =X41افزایش باورهاي مذهبی و امیدواري به آینده؛  =X63تنوع درآمدي حاصل
از پرورش طیور؛  =X65اصالح شیوههاي خاکورزي؛  =X66استفاده از روشهاي خاکورزي حفاظتی
مأخذ :یافتههاي تحقیق13۹۹ ،
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متغيرهای

 =X19توسعهي بیمه؛  =X42مهاجرتهاي شغلی موقت؛  =X44واگذاري سهم آب به
صورت چرخی در جهت استفادهي بهینه؛  =X69تغییر تقویم زراعی
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از مقایسهي نتایج تحلیل آثار مستقیم و غیرمستقیم ،عوامل کلیدي مؤثر بر توسعهي تابآوري روستاییان غرب
دریاچهي ارومیه در برابر تغییر اقلیم (خشکسالی) به دست آمدند .نیروهاي پیشران کلیدي ازنظر تأثیرگذاري و
تأثیرپذیري بر اساس شکلهاي  2و  3و جدول  2در ادامه نشان داده شده است (جدول  .)3همانطور که مشاهده می-
شود 20 ،پیشران کلیدي به ترتیب از بیشترین به کمترین اهمیت انتخاب شدهاند .در میان متغیرهاي موردنظر وجود
فرصتهاي شغلی متنوع در منطقه ( ،)X3بیشترین تأثیر را بر توسعهي تابآوري روستاییان موردنظر در زمینهي
هدف مطالعه دارد .همچنین وضعیت اشتغال خانوار ( )X17و میزان درآمد سرپرست خانوار ( ،)X14مؤثرترین عوامل
کلیدي در زمینهي هدف مطالعه هستند .در زمینهي متغیرهاي انتخابی در جدول  3الزم به توضیح است که عوامل
کلیدي تأثیرگذار مستقیم با چند پله جابهجایی در عوامل کلیدي تأثیرگذار غیرمستقیم نیز تکرار شدهاند.
جدول  :3عوامل کلیدي مؤثر بر توسعهي تابآوري در برابر تغییر اقلیم در منطقهي موردمطالعه
عوامل کليدی تأثيرگذار مستقيم
رتبه

متغير

عوامل کليدی تأثيرگذار غيرمستقيم
ميزان
تأثيرگذاری

متغير

ميزان
تأثيرگذاری

2

میزان درآمد سرپرست خانوار ()X14

1۹0

میزان درآمد سرپرست خانوار ()X14

1۹1

3

وضعیت اشتغال ()X17

1۹0

وجود فرصتهاي شغلی متنوع در
منطقه ()X3

1۹0

۴

سطح درآمد روستا ()X15

187

سطح درآمد روستا ()X15

18۹

۵

نوع کسبوکار منطقه ()X16

18۶

نوع کسبوکار منطقه ()X16

18۶

۶

افزایش سطح درآمد کل خانوار ()X2

183

افزایش سطح درآمد کل خانوار ()X2

18۴

7

داشتن درآمد جایگزین در زمان بحران
()X7

182

داشتن درآمد جایگزین در زمان بحران
()X7

18۴

8

پسانداز ()X13

178

پسانداز ()X13

180

۹

امنیت اقتصادي ()X54

177

امنیت اقتصادي ()X54

177

10

وجود درآمدهاي غیرکشاورزي ()X10

17۶

وجود درآمدهاي غیرکشاورزي ()X10

177

11

توسعهي تشکلهاي مردمی ()X35

173

تنوعبخشی به اقتصاد خانوار ()X9

17۶

12

تنوعبخشی به اقتصاد خانوار ()X9

170

تنوعبخشی درآمد ()X1

172

13

ارائهي تسهیالت مالی ویژه ()X8

1۶۹

ارائهي تسهیالت مالی ویژه ()X8

1۶۹

1۴

تنوعبخشی درآمد ()X1

1۶7

تنوع محصوالت تولیدي ()X4

1۶8

1۵

آموزش جامعه ()X52

1۶7

آموزش جامعه ()X52

1۶8

1۶

یکپارچه کردن قطعات در حد امکان
()X71

1۶۴

توسعهي تشکلهاي مردمی ()X35

1۶7

17

تنوع محصوالت تولیدي ()X4

1۶۴

تنوع درآمدي حاصل از مشاغل خانگی
()X59

1۶۴

18

افزایش دانش و آگاهی در زمینهي
خشکسالی ()X27

1۶3

افزایش دانش و آگاهی در زمینهي
خشکسالی ()X27

1۶3

1۹

میزان سرمایهي اجتماعی ()X48

1۶1

میزان مشارکت اقتصادي زنان در جامعه
()X55

1۶3
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وجود فرصتهاي شغلی متنوع در منطقه
()X3

1۹۴

وضعیت اشتغال ()X17

1۹1
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تنوع درآمدي حاصل از مشاغل خانگی
()X59

1۶0

میزان سرمایهي اجتماعی ()X48

16

1۶2

مأخذ :یافتههاي تحقیق13۹۹ ،

 -6بحث و نتيجهگيری
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خشکسالی؛ پدیدهي خروج از شرایط طبیعی اقلیمی با پیامدهاي مخرب در اجتماعات طبیعی و انسانی است که
در طی سالهاي اخیر ظهور یافته است .به دنبال گسترش اثرگذاريهاي منفی آن بر سکونتگاههاي انسانی ،اقدامات
متعدد به منظور سازگاري و یا مقاومت در برابر آن انجام شده است .تابآوري؛ یکی از روشهاي قاعدهمند انتخابی
ساکنان مناطق انسانی تحت نفوذ پدیدهي خشکسالی است .بر این اساس ،در این پژوهش با دیدگاهی آیندهپژوهانه به
دنبال شناسایی متغیرهاي مهم اثرگذار بر توسعهي اقدامات تابآورانهي ساکنان منطقهي موردمطالعه است؛ بنابراین ،با
بهرهگیري از روشهاي اکتشافی در تحلیل محیطی به گردآوري تمامی شاخصههاي اثرگذار بر توسعهي تابآوري در
برابر خشکسالی پرداخته است .در اینجا ،متغیرهاي فراوانی گردآوريشده و با استفاده از نظرات خبرگان موضوعی
روستایی ،متغیرهاي اصلی و مهم شناسایی و اولویتبندي شدهاند .درنهایت  72متغیر اثرگذار بر آیندهي توسعهي تاب-
آوري ساکنان در برابر خشکسالی انتخاب شدند .ب ر اساس تمرکز این پژوهش بر روش تحلیل ساختاري تفسیري و نیاز
به مطالعهي عمیق ،در این مرحله ،متغیرهاي انتخابی در فضاي ماتریس تحلیل اثرات متقابل ترسیمشده و در اختیار
گروهی از خبرگان روستایی که در تصمیمگیريها و برنامهریزيهاي روستایی دخیلاند ،قرار گرفت .همفکري،
برخوردهاي دیدگاهی و نهایتاً تعامل گروهی خبرگان فوقالذکر ،منجر به پر شدن پرسشنامهي تحلیل اثرات متقابل
شده و در این حالت ،اثرات متقابل  72متغیر انتخابشده در مرحلهي اول ،سنجیده شد .پسازآن ،نتایج تحلیل
ساختاري در قالب نمودارهاي اثرگذاري-اثرپذیري به نمایش گذاشته شد .نمودارهاي استخراجشده ،حاکی از بروز
رفتارهاي متفاوت متغیرها در فضاي اثرگذاري-اثرپذیري بود؛ بهگونهاي که طیف متغیري از اثرگذاري و اثرپذیري نشان
داده شد .بر اساس نتایج بهدستآمده ،سیستم توسعهي تابآوري روستاییان منطقهي موردمطالعه ،حکایت از ناپایداري
داشته که در این صورت شناسایی متغیرهاي کلیدي اندکی با مشکل و تضاد روبهروست .بر این اساس ،با توجه به رتبه-
بندي صورتگرفته در نرمافزار میکمک 20 ،متغیر با اثرگذاري و اثرپذیري مستقیم باال شناسایی شده که بهعنوان
متغیرهاي کلیدي انتخاب شدهاند.
بر اساس نتایج بهدستآمده در زمینهي عوامل تأثیرگذار بر توسعهي تابآوري روستاییان بر زمینهي تغییرات
اقلیمی (خشکسالی) میتوان اظهار نمود که بخش وسیعی از متغیرهاي کلیدي بهدستآمده در طبقهي ظرفیتهاي
اقتصادي قرار دارند .این متغیرها شامل «وجود فرصتهاي شغلی متنوع در منطقه (« ،»)X3میزان درآمد سرپرست
خانوار (« ،»)X14وضعیت اشتغال (« ،»)X17سطح درآمد روستا (« ،»)X15نوع کسبوکار منطقه (« ،»)X16افزایش
سطح درآمد کل خانوار (« ،»)X2داشتن درآمد جایگزین در زمان بحران (« ،»)X7پسانداز (« ،»)X13وجود
درآمدهاي غیرکشاورزي (« ،»)X10تنوعبخشی به اقتصاد خانوار (« ،»)X9ارائهي تسهیالت مالی ویژه (،»)X8
«تنوعبخشی درآمد ( ،»)X1میباشند .نتیجهي بهدستآمده با نتیجهي مطالعات تامبو ( ،)201۶حاجیان و همکاران
( )13۹7و صادقلو و سجاسی قیداري ( )13۹3همخوانی دارد .آنچه قابلذکر است ،توجه به این نکته است که به منظور
توسعهي تابآوري ساکنان منطقهي غرب دریاچهي ارومیه در برابر خشکسالی در آینده باید بر ظرفیتهاي اقتصادي و
شاخصههاي آن تمرکز بیشتري نمود و برنامهریزيهاي آینده را به سمتوسوي تقویت این شاخصهها و رفع موانع
موجود در مسیر ارتقاء آنان سوق داد .بهعبارتیدیگر ،تابآوري ساکنان منطقهي گفتهشده در آینده ،بر چگونگی
وضعیت آینده این شاخصها وابسته است .بر اساس سیستم ناپایدار بهدستآمده ،متغیرهاي فوق در آینده با عدم
قطعیتهایی مواجه هستند که وضعیت سیستم را رو به بحران و یا مطلوبیت پیش میبرد؛ یعنی؛ هر یک از متغیرهاي
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موردنظر وضعیتهاي احتمالی مختلفی را در آینده نشان میدهند که به نفع تابآوري و یا به ضرر آن است .لذا،
ظرفیتهاي اقتصادي منطقه باید در برنامهریزي آیندهي اقتصادي غرب دریاچهي ارومیه موردنظر قرار گیرد.
عالوه بر متغیر فوق ،معیار اجتماعی با شاخصهایی مانند «توسعهي تشکلهاي مردمی (« ،»)X35آموزش جامعه
(« ،»)X52میزان سرمایهي اجتماعی ( »)X48نیز باید در آیندهي توسعهي تابآوري ساکنان غرب دریاچهي ارومیه
موردنظر قرار گیرد .توجه به شاخصههاي معیار اجتماعی حکایت از اهمیت آموزش و وجود سرمایهي اجتماعی و ایجاد
تشکلهاي مردمی در مناطق روستایی را به منظور اقدامات تابآورانه در برابر خشکسالی در آینده را متذکر میشود؛
بنابراین ،برنامهریزان روستایی به منظور ترسیم برنامههاي توسعهي تابآوري و کمک به اقدامات مقاومتی در برابر
تغییرات محیطی-اقلیمی باید آنها را مدنظر قرار دهند؛ چراکه عدم توجه به آموزش جامعه و نادیده گرفتن سرمایهي
اجتماعی و منزوي کردن تشکل هاي مردمی منجر به بروز رفتارهاي مخرب شده و وضعیت احتمالی آیندهي سیستم
تابآوري ساکنان را بحرانی مینماید .نتیجهي بهدستآمده با نتایج مطالعاتی نظیر پایسلو و همکاران ( ،)2017متین و
تیلور ( ،)201۵عنابستانی و همکاران ( )13۹۶و کاظمی و عندلیبی ( )13۹۴همخوانی دارد .معیارهاي دیگري مانند
معیار فنی با شاخص «یکپارچه کردن قطعات در حد امکان ( ،»)X71معیار نهادي با شاخص «افزایش دانش و آگاهی
در زمینهي خشکسالی ( »)X27و معیار امنیتی با شاخص «امنیت اقتصادي ( »)X54باید در برنامهریزي آیندهي
توسعهي تابآوري ساکنان غرب دریاچهي ارومیه در برابر خشکسالی در نظر گرفته شوند .یکی دیگر از معیارهاي
کلیدي مؤثر بر سیستم تابآوري ساکنان منطقهي موردنظر در برابر خشکسالی در آینده ،بحث «تنوع درآمدي حاصل
از مشاغل خانگی ( )X59است که بهعنوان یکی از معیارهاي مرتبط با متغیر تنوعبخشی در فعالیتهاي کشاورزي باید
مدنظر قرار گیرد .شکل  ،۴آیندهي توسعهي تابآوري ساکنان منطقهي موردمطالعه را در آینده بر اساس وجود
کاستیها و ضعفها در متغیرهاي کلیدي و یا وضعیتهاي احتمالی مطلوب متغیرهاي فوق را نشان میدهد؛ بنابراین
میتوان اظهار نمود که متغیرهاي تعیینکننده و اثرگذار بر آیندهي توسعهي تابآوري ساکنان غرب دریاچهي ارومیه
در برابر خشکسالی شامل  20متغیر گفتهشده در قالب  ۶معیار اصلی ،ظرفیتهاي اقتصادي منطقه ،معیار اجتماعی،
معیار فنی ،عامل نهاد ،بعد امنیتی و تنوعبخشی در فعالیتهاي کشاورزي است.
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بر اساس نتایج به دست و در راستاي توسعهي تابآوري مناطق روستایی موردمطالعه در زمینهي خشکسالی،
پیشنهادهاي زیر قابلارائه هستند:
الف) با توجه به اهمیت ظرفیتهاي اقتصادي منطقه در توسعهي تابآوري ساکنان در برابر خشکسالی ،پیشنهاد
زیر قابلبررسی است:
 -1برنامهریزي الزم به منظور شناسایی و ترسیم زیستبومهاي کسبوکار منطقهاي و همچنین شناسایی اصولی
مزیتهاي منطقهاي به منظور انتخاب فرصتهاي اقتصادي باصرفه؛
 -2تمرکز بر فرصتهاي اقتصادي مطلوب و ممانعت از هدرروي نیروهاي اقتصادي در فضاهاي معلق؛
-3حمایتهاي مالی-اعتباري دولت در زمینهي تأمین و یا احیاء زیرساختهاي اقتصادي متنوعساز در منطقه؛
-۴تشویق مولدان کشاورزي به متنوعسازي تولید و روي آوردن به محصوالت جدید مقاوم در برابر خشکسالی و نیز
الگوهاي کشت متنوع از سوي متصدیان مربوطه؛
 -۴حمایتهاي الزم از سوي مراکز دولتی و غیردولتی (سمنهاي اقتصادي) به منظور راهاندازي مشاغل خانگی و
ترغیب ساکنان روستاهاي فوق به کسب درآمد از این راه صورت گیرد.
 -۵دولت با تدوین طرح هاي مکمل فضاهاي الزم را به منظور ارتقاء جایگاه کسبوکارهاي خانگی و کوچک در
اقتصاد روستایی فراهم نماید.
ب) با توجه به اثرگذاري معیار اجتماعی در آینده ،تابآوري ساکنان منطقهي فوق در برابر خشکسالی پیشنهاد
میگردد:
 -1زمینههاي الزم به منظور ایجاد و رشد تشکلهاي خودجوش مردمی که منجر به افزایش اقدامات مقاومتی و یا
تاباورانه در برابر تغییرات محیطی میشود ،فراهم گردد.
 -2حمایتهاي الزم از طرح هاي مردمی نوآورانه به منظور تحریک و ترغیب مردم به مشارکت در بازسازي و احیاء
سازهها و زیرساختهاي تخریبشده در جریان خشکسالی صورت گیرد.
 -3ایجاد پلها و کانال هاي ارتباطی بین مردم و مسئوالن به صورت شفاف و حضور متصدیان بخش کشاورزي در
فضاهاي تولیدي روستا و مزارع کشاورزان ،به منظور ملموس شدن مطالبات آموزشی کشاورزان و نیازهاي اعتباري آنها
فراهم گردد.
 -۴تدوین طرحهاي مبتنی بر همافزایی هاي هدفمند بین سازمانی از سوي متصدیان و سازمانهاي مسئول
کشاورزي به منظور استفاده از ظرفیتهاي آموزشی-مهارتی و فنون مقابله و سازگاري و همچنین اقدامات مدیریت
بحران ادارات و سازمانهاي مختلف در راستاي رفع موانع مشارکتی و تشویق مردم به حضور در تصمیمگیريها.
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ازکیا ،مصطفی ،ایمانی ،علی ( .)1387توسعهي پایدار روستایی ،انتشارات اطالعات ،تهران.
اسدي عزیزآبادي ،مهسا ،زیاري ،کرامتاهلل ،وطنخواه ،محسن ( .)13۹7سنجش و ارزیابی میزان تابآوري بافتهاي فرسوده-
ي شهري در برابر مخاطرات محیطی (نمونهي موردي :بافت فرسودهي کالنشهر کرج) ،فصلنامهي پژوهش و برنامهریزي
شهري ،سال نهم ،شمارهي  ،3۵صص .111-122
اسالمی ،عارفه ،ابراهیمی دهکردي ،امین ( .)13۹7سنجش میزان تابآوري اجتماعی در محالت غیررسمی (محلهي
موردبررسی :امتآباد آمل) ،فصلنامهي معماري شناسی ،سال اول ،شمارهي یک ،صص .1-۹
اسمعیلنژاد ،مرتضی ،پودینه ،محمدرضا ( .)13۹۶ارزیابی سازگاري با تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی جنوب خراسان
جنوبی ،مجلهي مخاطرات محیط طبیعی ،سال ششم ،شمارهي یازدهم ،صص .8۵-100
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ایمانی ،بهرام ،محمدي مشکول ،علی ( .)13۹7تحلیل رابطهي مابین سرمایههاي معیشتی و تابآوري مناطق روستایی در
مقابل خشکسالی (موردمطالعه :روستاهاي شهرستان اردبیل) ،فصلنامهي جغرافیا و مخاطرات محیطی ،دورهي هفت،
شمارهي  ،۴صص .1۴7-1۶3
پاشازاده ،اصغر ،ریاحی ،وحید ( .)13۹2اثرات اقتصادي و اجتماعی خشکسالی بر نواحی روستایی شهرستان گرمی
(مطالعهي موردي :دهستان آزادلو) ،مجلهي مطالعات برنامهریزي سکونتگاههاي انسانی ،شمارهي  ،2۵صص .17-37
پورطاهري ،مهدي ،رکنالدین افتخاري ،عبدالرضا ،کاظمی ،نسرین ( .)13۹2نقش رویکرد مدیریت ریسک خشکسالی در
کاهش آسیبپذیري اقتصادي ،اجتماعی کشاورزان روستایی (از دیدگاه مسئولین و کارشناسان) (مطالعهي موردي :دهستان
سولدوز آذربایجان غربی) ،فصلنامهي پژوهشهاي روستایی ،شمارهي چهارم ،دورهي یک ،صص .1-22
جانپروز ،محسن ،صالحآبادي ،ریحانه ،زرگري ،مطهره ( .)13۹۶پیامدهاي بحران مهاجرت ناشی از خشکسالیهاي
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