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Extended abstract 

1. INTRODUCTION 
rought as a natural disaster has 

inflicted material and spiritual 

damages to mankind and has 

challenged the life and civilization of 

human societies with serious 

challenges. Today, many of the 

human settlements have direct dependence on 

climatic factors, particularly drought, and this 

dependence is more significant in rural 

communities. While by adopting measures, it is 

possible to reduce the risk appetite of communities 

such as rural communities in the face of such 

incidents. One of the concepts that has been 

considered in minimizing the risks in rural areas is 

resiliency. The concept of resilience is the result of 

the evolution management of risk and seeks to 

understand the way of influencing the social, 

economic, institutional, structural, political, and 

physical capacities against a variety of hazards of 

human communities. Lake Urmia has begun to dry 

up in the last two decades and has lost nearly 90 

percent of its area. This phenomenon has led to a 

lot of damages to villages and reduced their ability 

to survive.  

2. THEORETICAL FRAMEWORK 
Experts believe that living in the context of natural 

risks is not necessarily harmful, but the lack of 

resilience and the level of knowledge and 

understanding of the population about the 

treatment and risk may cause damage. That is the 

reason of the significant and global changes in the 

attitude toward risk; hence, the dominant approach 

of the poor focus on reducing the vulnerability has 

shifted to increasing the resilience against 

disasters. According to this view, the plans for 

reducing risks should seek to establish and 

strengthen the resiliency features in the 

communities. Resilience is one of the most 

important factors in achieving sustainability. The 

concept of resilience was introduced in social-

ecological systems. In fact, the concept of 

resiliency is the ability of a social or ecological 

system to absorb and deal with irregularities or 

disruptions so that people are able to keep up with 

the structure of basic functions, have the capacity 

of reorganization and capacity to adapt to the 

changes and tensions. 

3. METHODOLOGY 
The data was collected via questionnaires 

distributed among inhabitants of rural regions that 

were 25 kilometers far from the shore of Lake 

Urmia. The total number of villages was estimated 

to be 42 villages with 13696 inhabitants. Using 

Cochran formula and the simple random sampling 

method, the sample size was 370. Moreover, 370 

people were selected from the villages which were 

25 kilometers far from Lake Urmia. The data 

gathering methods for answering the research 

questions were documentary and survey methods. 

Using Cronbach alpha special formula, the 

reliability of the questionnaire was obtained to be 

between 0.86 and 0.88. The variables used in this 

study consisted of 67 cases that had been chosen 
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based on five dimensions of resiliency. For 

statistical analysis, the Spearman and multivariate 

regression tests were used, and to assess the 

resilience of rural areas and the special model of 

measuring resilience, optimized resiliency model 

was used. 

4. DISCUSSION 
Based on the results, economic resilience with a 

20% deviation from the optimal, environmental 

resilience a 46% deviation from the optimal, and 

social resilience with an 8% deviation from the 

optimal are in the best situation compared to other 

dimensions. Based on the results of Spearman 

correlation coefficient, the maximum correlation of 

the rural resilience and the increase of distance 

from the Lake is for the environmental resilience 

(r=0.874). Based on the obtained standard beta, the 

variables of environmental resilience, social-

cultural resilience, and economic resilience, 

infrastructural and physical-structural resilience are 

the variables that receive the highest level of 

change caused by the drought of the lake. 

Additionally, these predicator variables predict 

87% of the variance. The results show that the 

contribution of drying in Urmia Lake in explaining 

the rural resilience regarding economic, socio-

cultural, environmental, infrastructure and physical 

structure dimensions is 0.489, 0.411, 0.677, 0.420, 

and 0.450, respectively. Moreover, the spatial 

analysis of the rural resilience shows that the 

economic and social resilience of villages in 

southern and eastern parts of the Lake Urmia is 

higher than other parts. The environmental 

resilience of the villages of the northern and 

western sides is higher than other segments. 

Finally, the structural resilience of the villages in 

eastern side of the lake is better than the other 

sides. 

5. CONCLUSION 
According to the results, the resiliency of villages 

around the Lake Urmia is less than the villages 

which are far from the lake. In addition, the 

analytical results of the research confirmed the 

relationship between the dimensions of resilience 

and drought. The correlation of the environmental 

variables is more than the others. Five dimensions 

could explain 87 percent of the changes. Also the 

research findings showed that there is a difference 

in terms of resiliency between the villages in 

different directions of Lake Urmia. Finally, 

according to research findings, the following 

recommendations are presented: 

 Increasing awareness of people, modifying crop 

patterns, looking for strategies for saving water 

consumption, and making use of efficient 

products are of high importance. 

 Changing the dominant approach from the poor 

focus on reducing the vulnerability against 

drought crisis to increasing the resilience in the 

face of this crisis. 

 The formation of a multi-sectoral structure to 

integrate the macro and strategic decisions of 

drought crisis management and planning 

through coordinating related agencies. 

Key words: Resilience, vulnerability, drought, 

Lake Urmia, rural settlements. 

Acknowledgments: This research did not 

receive any specific grant from funding 

agencies in the public, commercial, or not-for-

profit sectors. 

Conflict of Interest: The authors have no 

conflict of interest to declare. 

 

How to cite this article: 

Majnouni Tutakhaneh, A., Heydari Sareban, V.  & Mofarrah Bonab, M. (2018). Evaluating the effects of lake 

urmia’s drought on resilience changes in rural settlements. Journal of Research & Rural Planning, 6(4), 67-89. 

http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.59430 

 

http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.53650


   

67   

 

 ریزی روستاییپژوهش و برنامه مجلّة

 20، شمارة پیاپی 1396، زمستان 4، شمارة 6سال 

 2383-2495شاپای الکترونیکی:  2322-2514شاپای چاپی: 

http://jrrp.um.ac.ir 

 

 ییروستا یهاگاهسکونت یآورتاب راتییتغ بر هیاروم اچةیدر یسالخشکاثرات  یبررس
 

  3مجتبی مفرح بناب -2وکیل حیدری ساربان -1علی مجنونی توتاخانه
 

 مربی معماری، دانشگاه بناب، بناب، ایران. -1
 ل، ایران.ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیانشیار جغرافیا و برنامهد -2
 بناب، بناب، ایران.. مربی معماری، دانشگاه -3

 

 1395 اسفند  15تاریخ پذیرش:                 1395مهر  17 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

 نی . در ااست دهیکش چالش بها رخود  یرامونیپ ییروستا و یشهر یهاگاهسکونتاز  یادیتعداد ز اتیح ادامةکه  استاز دو دهه  شیب هیاروم اچةیدر یسالخشک :هدف

-تاب کردیرو یسالب خشکرات مخرمنظور کاستن اث به. هستند رتریپذبیآس یسالخشک دةیپددر برابر  یطیبه عناصر مح شتریب یوابستگ لیبه دل ییجوامع روستا ان،یم

 .استدر برابر  هیاروم اچةیدر رامونیپ یروستاها یآورتاب زانیم ییشناسا پژوهش نیا هدف ن،یبنابرا. شودیم شناخته یکاربرد و یعلم روش کی عنوان به یآور

 نی ا رامونیپ یروستا 42در  اکنس تیجمع نفر 13696پژوهش  نیا یآمار جامعةاست.  یلیو تحل یبستگهم-یفیآن توص کردیاز نوع کاربردی و رو تحقیق :روش

سال در  15 یباال نیاشتند و همچنسال سن د 15 یکه باال یافراد نیب ازاستفاده از فرمول کوکران  باقرار داشتند.  یلومتریک 25کمتر از  فاصلة در که بوده اچهیدر

 رش تیب ةب ا فاص ل یو از روس تاها لکنتر جامعةعنوان  به زیتعداد ن نی. همشدمونه انتخاب ساده به عنوان حجم ن ینفر به روش تصادف 370روستا سکونت داشتند، 

 هایافزاربا استفاده از نرم هاداده وتحلیلهیتجز .آمد دست به 88/0 تا 86/0 تحقیق نامةپرسش مختلف هایبخش پایایی کرونباخ، آلفای فرمول از استفاده با. شد انتخاب

SPSS و GIS شد انجام. 

 یج. براساس نتااست داشتهل قرار نرما حالت در باًیتقر ریسال اخ 15در  مطالعه مورد محدودة یسالخشک تیداد که وضع نشاناستاندار بارش  شاخص نتایج :هایافته

 ن ةبهیح د  ازفاصله  یزانم ینمترک یدارا بدیکالو  یرساختیز آوریتابو  ینهفاصله از حد به میزان یشترینب یدارا محیطیزیست آوریتاب آوری،تاب ویژةفرمول 

 تحلی لاز  حاص ل نتایجبوده است.  1ز ا 60/0برابر با  یاچهدور از در یو روستاها 1از  41/0برابر با  یاچهدر یکنزد یروستاها آوریتاب نهایی میانگیناست.  بوده خود

 ه ایافت ه همچن ین،(. r=874/0ست )ا بودهاز ابعاد  بیشتر ارومیه دریاچة یسالخشک از یمحیطزیست آوریتاب اثرپذیرینشان داد که  چندمتغیره رگرسیون آزمون

 .است بوده یاچهدر یگرجهات د از یشترب یاچهشرق و جنوب در یدر روستاها یو اجتماع یاقتصاد آوریتاب میزاننشان داد که 

 موقعیت خصوصیات بهوجه ت ضمن ارومیه دریاچة یرامونپ یروستاها آوریتاب ارتقای تایراس در شودمی پیشنهاد پژوهش هاییافته به توجه با :عملی راهکارهای

 .شود معطوف یو اجتماع اقتصادی محیطی،زیست آوریتاب ابعاد بر بشتر توجه ،روستاها جغرافیایی

 .ییروستا هایگاهسکونت یه،اروم یاچةدر ی،سالخشک پذیری،آسیب آوری،تاب :هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1
 لهأمس طرح. 1. 1

 هم واره طبیع ی یب ا کی  عن وان به سالیخشک دةیپد

 وارد طبیعی یهاستمیاکوس و انسان زندگی به زیادی خسارات

 خیت  ار ط  ول در. (57. ص، 2002 ،1اس  کالوناس  ت ) ک  رده

 نیدر مشرق زم  ژهیوبه ،یانسان یهاتمدن و وامعج از یاریبس

شکوه و عظمت  ایرفته و  نیاز ب یسالخشک دةیپددر اثر وقوع 

. (377. ص، 2016 ،2وایآپادهاست )خود را از دست داده  ةیاول

 تی واقع نی ا یایگو زین یخیاسناد و مدارک معتبر تار یبررس

 ق ارةو  ان هیخاورم ندمان ؛نیزم کرةاطق خشک است که در من

و  یم یب ا عوام ل اقل هاانسان اتیح ادامةو  یریگشکل قا،یآفر

 نی ا زی ام روزه ن وداش ته  میمس تق رابطة یسالخشک ژهیوبه

 ف  نیداس  ت )محس  وس  ییدر جوام  ع روس  تا ش  تریب ارتب  ا 

 نشان زیناسناد و مدارک  طالعاتم. (3934. ص، 2015 ،3باوگ

را اقش ار  یس الخشکاز  یتبع ات ناش  نیت رشیبکه  دهدیم

جوام ع  یریپ ذبیو آس  ن دنکیمتجربه  ییروستا ریپذبیآس

 طیق درت مقابل ه ب ا ش را ه اآنک ه  ش ودیمسبب  ییروستا

 ین اامن ،یش غل ین اامن ،یاجتم اع ین اامن لیدل به نامطلوب را

 س اربان، یدری ح) بدهن د دس ت از یتبهداش یناامن و ییغذا

 ریاخ یهاسال در افتادهاتفاق یهایسالخشک.(21ص.  ،1394

 شیپ  مشکات نیترزیبرانگچالش و نیترمهم از یکی عنوان به

و  یهمک ار ازمن دیاز آن ن یریجل وگ و اس ت ب وده بش ر یرو

 یالمللنیبو  والنؤمس و مردم یهمکار صورت به یمل یاریهم

 و ک ایفرم ر،یمافسن ،4کرتزلاست ) هادولت یبه صورت همکار

 ک ه مس لله نی از ا یوج ود آگ اه با. (119. ص 2006 ،یاریال

 ،یو مخ رب در ابع اد اجتم اع یاثرات منف  یدارا یسالخشک

 ه ا،انس ان س امت ،یکش اورز ،یطیمحستیزتنوع  ،یاقتصاد

-بیاغلب مشکات و آس  یول است؛هوا  یو آلودگ یسوزآتش

 تیریم  د در ش  هیر زی  ن ه  ایس  الخشکاز وق  وع  یناش   یه  ا

و ت وان  تیکاهش ظرف قیکه از طر دارد یلمعریغ و یراصولیغ

 در ،ش ودیم  روس تاها یآورمنجر به ک اهش ت اب ستمیاکوس

در  ب ه خص وص یتیریمد یراهکارهااتخاذ  با توانیمکه  یحال

 و جوامع یریپذسکیر زانیم ،ییروستا یرآوتاب یارتقا نةیزم

 ناخواس تهبرابر حوادث  دررا  ییروستا یهاگاهسکونت جمله از

ب ه  رانی ا کشور .(438-439. صص، 2002 فولک،داد ) کاهش

 زی خحادث ه کش ور 10 زم رةخود در  ییایجغراف طیلحاظ شرا

کش ور  نی که از کل مساحت ا یر گرفته است؛ به طورقرا ایدن

از  شیدرصد در معرض انواع سوانح واق ع ش ده و ب  47حدود 

دارن د س کونت  ریدر مناطق خطرپذ زیآن ن تیدرصد جمع 75

ک ه از  یع ی(. از جمله معض ات طب53ص.  ،1389 ،یمختار)

 اچ ةیدر یسالخشکاق افتاده، اتف رانیدر ا شیپ دهةحدود دو 

و  یاجتم اع ،یرا در ابعاد اقتصاد یادیز نةیهزاست که  هیاروم

خ ود ک رده  رام ونیپ ییمتوجه ساکنان روس تا یطیمحستیز

 90ب ه  کی نزد هی اروم اچةیدرموجود  یآمارها براساساست. 

از  2015 ت ا 1999 یه اس ال نیدرصد مساحت خود را در ب 

 دةی  عق. ب  ه (1762ص.  ،2016 ،یل  یجلاس  ت )دس  ت داده 

 هی اروم اچةیدر یسالخشک فاجعةامروزه شدت  نظران،صاحب

 نه ندیفرآ نیا ادامةصورت  دراست که  افتهیگسترش  یبه حد

از  یاریبلک  ه بس   ؛رانی  ا در ییروس  تا و یش  هر جوام  ع تنه  ا

ارس تان و قب رس، بلغ ون ان،ی ه،ی مانن د ترک ؛مجاور یکشورها

 خواهن د ق رار ینمک  یه اطوف ان ریتحت تلث زین ایتالیا یحت

مشخص کرده که ام روزه اث رات  یکارشناس یهایبررس .گرفت

 محص والت یس رمازدگ ص ورت به هیاروم اچةیدر یسالخشک

 دس تگاه س رطان شیافزا ،انییروستا یهادام تلفات ،یکشاورز

 ،یپوس ت یه ایم اریب و مش کات انس ان، یگوارش و یتنفس

 آب دیش د اف ت آن، یش ور شیاف زا و خ اک تی فیک کاهش

 من اطق ب ه مه اجرت و روس تاها ةی تخل ،ینیرزمیز یهاسفره

اس ت.  افتهیبروز  رهیو غ یاجتماع یهایناهنجار بروز و یشهر

 و مس ؤوالن یمنس جم از س و یعدم اتخاذ اس تراتژ ،یاز طرف

 یمهم  اق دام کنون تا که شده نیا به منجر کشور زانیربرنامه

خط رات و  روزب هروز و نگرفته صورت اچهیدر نیا یایاح یبرا

 ،بن ابراین. ردی گ دب ه خ و یشتریابعاد ب یسالخشک داتیتهد

 ارومیه دریاچة سالیخشک خطر و ریسک گستردة دامنة وجود

 این پیرامونی محلی جوامع آوریتاب میزان به توجه ضرورت و

 آوریتاب میزان موضوع به تحقیق این در که شد سبب دریاچه

 ب ا س الیخشک بین ارتبا  و ارومیه دریاچة نزدیک روستاهای

 دو حدفاصل در ارومیه دریاچة .بپردازیم آوریتاب مختلف ابعاد

 این. است شده واقع غربی آذربایجان و شرقی آذربایجان استان

 زب انی، ابع اد در ک ه متع ددی ه ایشباهت وجود با استان دو

 ه  ایویژگ  ی لح  اظ از دارن  د، غی  ره و یش  تیمع و فرهنگ  ی

 ن  وع ب  ارش، می  زان اقتص  ادی، توس  عة س  طح توپ  وگرافیکی،

 اساس ی هایتفاوت دارای غیره و کشاورزی تولیدی محصوالت
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 مختل ف س طوح با روستاهایی گیریشکل به منجر که هستند

 توجه با ،طرفی از. است شده دریاچه سوی دو در یافتگیتوسعه

 ه اگاهسکونت دیگر از بیش روستایی هایگاهنتسکو که این به

-آن پذیریآسیب میزان و هستند وابسته آن عناصر و زمین به

. اس ت بیش تر س الیخشک و زم ین مانند طبیعی عناصر از ها

 و اجتم اعی اقتص ادی، محیطی، هایتفاوت شناسایی بنابراین،

 ب ا رابط ه در ش ایانی کم ک توان دم ی روس تاها ای ن کالبدی

 ارومیه دریاچة سالیخشک برابر در آن آوریتاب سطح اختشن

 منظ  ور ب  ه روس  تاها آوریت  اب می  زان ارتق  ای ،نهای  ت در و

 .  سازدمی فراهم بیشتر خطرات از جلوگیری

موض وع، پ ژوهش  یبررس  ض رورت و تی اهمتوجه به  با .1

 است: ریز یبه سؤاالت اساس ییگوحاضر به دنبال پاسخ

 یروس تاها یآورتاب بر هیاروم ةاچیدر یسالخشک اثرات .2

 ؟است قدرهچ اچهیدر نیا رامونیپ

 از هی اروم اچ ةیدر رام ونیپ یروستاها یآورتاب راتییتغ .3

 است؟ صورت چه به یمکان نظر

 یآورت اب زانی م شیاف زا یب را یش نهادیپ یه اراهکار .4

 ست؟یچ هیاروم اچةیدر یسالخشکروستاها در برابر 

 قیحقت ةنیشیپ .2
به  ةنیدر زم راًیاخ که یو کاربرد یعمل یاهکارهاجمله ر زا

حداقل رساندن خطرات در روستاها مورد نظر قرار گرفته است، 

ب ار توس ط  نیاول  یمفه وم ب را نی ا .اس ت یآورتاب کردیرو

-ت اب یارائه شد. و یاکولوژ ةنیدر زم 1973در سال  نگیهال

 در ه اس تمیس ییتوان ا زانی م س نجش یبرا یاریمع را یآور

 و متح  رک یره  ایمتغ ت،یوض  ع ری  متغ در راتیی  تغ ج  ذب

 دفل رو،اس ت )دانس ته  س تمیس یداری و حف   پا هامشخصه

 یروی ن زانیرا م یآورتاب زین 5لبل سیلو(. 2-5. صص، 2015

آن در  ساختار و عملکرد و ستمیاز س یخاص بیموجود در ترک

. ص، 2001 ب ل،ل) ک رده اس ت فی مواجهه ب ا اخ تاالت تعر

تحول  از یناش تجارب حاصل یآورتاب کردیرودر واقع  .(101

 ک ردیرو. اس تحاضر بوده  ةده در مخاطرات تیریمدتکامل  و

 یه اتی ظرف یرگ ذاریتلث وةش ناخت نح  دنب ال به یآورتاب

 رهیو غ یکالبد ،یاسیس ،یساختار ،ینهاد ،یاقتصاد ،یاجتماع

جوام ع  یرو شیپ  یو انس ان یع یدر برابر ان واع خط رات طب

 7بکم  ن دگاهی  د از(. 434. ص، 2015 ،6روت  راس  ت ) یانس  ان

 یب را ،من ابع ب ه یمحل  ناس اکن و خانوار یدسترس ،(2006)

 تی حما ،یو نوس از یبقا یبرا یاجتماع یارهایات، معمخاطر

 ؛اس ت رگذاریتلثمنابع  عیدر توزکه  ینهاد طیو شرا هاسازمان

در  یآورتفاوت جوام ع مختل ف در ت اب یاز نظر و ،یعبارت به

 جوامع یبرخوردار سطح اختاف لیدل بهبرابر حوادث مختلف 

 ،یقتص ادا تیوض ع ،یاجتم اع طبقةمانند  ؛ییرهایمتغ نظر از

 ،یاجتم  اع یهاش  بکه ،یفرهنگ   و یاجتم  اع یه  ایژگ  یو

 یس اختارها م،یاز من ابع، ق درت اقل  یبرخ وردار و یدسترس

 یآورف ن ،یرس اختیز یهاتیمح دود ،یتنوع درآمد ،یاسیس

اس ت  رهی و غ هیس رما زانی به ب ازار، م یعدم دسترس ف،یضع

. ص، 2003 ،9وس  ت و زیک  وا واس؛ 3. ص، 2007 ،8ت  راورا )

 نظ   ر از(. 12-11 .صص  ، 1998 ،10ب   ارکر و ن  گیداون ؛36

 یآورت ابک اهش  آن جةینتباال و در  یریپذبیآس دانشمندان

 ت ونز،اس ت )ف وق  یهاخصش ا یمنف یهاجنبه غلبةاز  یناش

 یدی کل یاز فاکتورها یکی(. 365. ص، 2014 آرگنتب، پلومرا،

پای داری و توزی ع  ،رش د اقت صادی ،یآورتابدر ابعاد مختلف 

کش  ت،  یه اروش اص  اح ،در ب  ین جمعی ت درآم دها ن ةیبه

 ن،همک ارا و 11گ ارگاس ت ) رهی غ و یعیطب منابعحفاظت از 

مح دودی از من ابع  ةدامن وابستگی به  رایز ؛(126. ص، 2015

و در نتیج ه  ده د واریانس درآمدی را افزایش تواندیمطبیعی 

روس تاها بکاه د. ای ن  یاجتم اع واز پایداری و ثبات اقتصادی 

وابس تگی ب ه من ابع  .ونددیپیمه به دالیل مختلفی وقوع للمس

ی ا ورشکس تگی ب ازار  تجاری به دلیل رون ق یهاتیفعالبرای 

 یه  اینوآورک  اربرد من  ابع،  ناش  ی از تولی  دات حاص  ل از

اقتص ادی،  یه اتیفعالتکنولوژیکی تهدیدآمیز ب رای پای داری 

 ل دبتر، ،12کولیناست )شدن پرمخاطره جه انی ةدوردر  ژهیوبه

ناد اس  یبررس  (263-264. صص ، 2008 س اباتینو، ریچاردز،

موض وع و  کی  عن وان به ییروستا یآورکه تاب دهدیمنشان 

 یریپ ذبیآس  زانی م ک اهش ن ةیزمدر  دی جد نسبتاً کردیرو

 ن،یبن ابرا. ش ودیمحس وب م  یدر برابر هر نوع خطر روستاها

-ینشان م  ییروستا یآورتاب نةیزمموجود در  اتیادب یبررس

 یه انب هج و اتی ادب ب ه مرب و  ابع اد از یاریبس  هنوز دهد

 قی تحق و یبررس  ازمن دین و نشده یبررس هللمس نیا یکاربرد

و  ییمطل وب روس تا ییحکمروا ةنیزم در مثال عنوان به ؛است

 یآورت  اب و انییروس  تا یدان  ش ب  وم ،ییروس  تا یآورت  اب

 ،یمل   یزیربرنام  هدر  ییروس  تا یآورت  اب گ  اهیجا ،ییروس  تا

و رواب  ط  ییروس  تا یآورت  اب ن،یس  رزم شیآم  ا و یامنطق  ه
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 یآورت اب در 13ه ا NGOو  یمحل  ینقش نهاده ا ،المللنیب

 ب ااس ت.  یپردازهی نظرمطالع ات و  ازمن دین  رهیغ و ییروستا

 یک  ردیرو ییروس  تا یآورت  اب ک  ه گف  ت ت  وانیم   ح  النیا

 براب ر در ییروستا اجتماعات یآمادگ یارتقا یبرا محوراجتماع

 ک ردن رتریپ ذستیز دفه با مخاطرات، از یناش یهایداریناپا

، 2014 آرگنتب، پلومرا، ،14تونزاست ) ییروستا یهاگاهسکونت

 (.364. ص

 

 
 مطالعه مورد یروستاها و هیاروم اچةیدر ییایجغراف تیموقع -1شکل 

 1395 نگارندگان، :ملخذ
 

 پژوهش یشناس. روش2
 قیتحق ییایجغراف قلمرو. 1. 2

 جانیآذربا ةدر منطق و رانیا یشمال غرب در هیاروم چةایدر

 نیب اچه،یدر نیا رانیا یکشور ماتیاست. طبق تقس شده قعوا

 اس ت گرفته قرار یغرب جانیآذرباو  یشرق جانیآذربادو استان 

در  2015 س ال یریگاندازهدر  اچهیدر نیحت ا(. مسا1شکل )

 ریتص او س ةیمقا. است شده برآوردمربع  لومتریهزار ک 6حدود 

 یادیم  2000ح دود س ال  ازک ه  ده دیم نشان یاماهواره

از  س اله ه رو  افت هیهر ساله کاهش  هیاروم اچةیدرآب  حجم

 ریاکن ون براس اس تص  اومس احت آن کاس ته ش ده اس  ت. هم

 داده دس ت از را خ وددرص د مس احت  89از  شیب یاماهواره

م ورد  یروس تاها یعم وم یانس ان و یعیطب یهایژگیو .است

 است. (1) جدول مطابق پژوهش، نیمطالعه در ا

 

 مطالعه مورد یروستاها یعیطب و یانسان یهایژگیو -1 جدول
  1390،مسکن و نفوس یعموم یسرشمار: ملخذ

 (درصد) روستاها یانسان مشخصات (درصد) روستاها یعیطب تیعموق

 یدشت
 یپا

 یکوه
 یسن نیانگیم زنان مردان یباسواد اشتغال خانوار بعد یکوهستان

 دو نیب راتییتغ

 یسرشمار

5/53 3/31 2/15 7/4 54/97 38/69 43/51 57/48 86/34 253/1- 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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 قیتحق روش. 2. 2
 یه اگ اهس کونت یآورت اب تیوض ع ب ه حاض ر، پژوهش

 از یناش  مخ اطرات براب ر در هیاروم اچةیدر رامونیپ ییروستا

از لح اظ ه دف،  قی تحق ،نیبن ابرا. پردازدیم آن شدنخشک

از ن وع  زی و ن یشیمایو پ یفیتوص ت،یاز لحاظ ماه و یاتوسعه

 قی طر از اطاعات یآورجمع جهتاست.  یلیو تحل یبستگهم

در  اچ  هیدر نی ا رام ونیپ در موج ود یروس تاها ،نامهپرس ش

 فاص لةک ه در  یغرب  جانیو آذربا یشرق جانیآذربا یهااستان

 .ش د انتخ اب قرار دارند اچهیدر ساحل یلومتریک 25 از کمتر

 نف ر 54785روس تا ب ا  42مورد مطالع ه  یکل روستاها تعداد

 حج م ،پژوهش نیا هدفبا توجه به  البته شد؛برآورد  تیجمع

 ری اخ س ال 15 در حداقل که شدانتخاب  یافراد نینمونه از ب

سال  15 یباال ،نیهمچن و بوده یبررس مورد یروستاها ساکن

 لی تقل نف ر 13696 ب ه مطالعه مورد ةجامع د،نسن داشته باش

 یری گنمون ه روش ب ه و ک وکران فرم ول از استفاده با و افتهی

. ش د انتخ ابنفر به عن وان حج م نمون ه  370ساده  یتصادف

ب ا ه دف  نیو همچن  یاصل براب ر تیمنظور رعابه  ،نیهمچن

 اچ ةیدر کی نزد یدر روس تاها یآورت اب نیشکاف ب  یبررس

از  زی نف ر ن 370 ه،ی اروم اچ ةیدردور از  یبا روس تاها هیاروم

 هیاروم اچةیدر یلومتریک 25از  شیب فاصلةواقع در  یروستاها

 یهمک ار ب ا و روس تا ه ر تی جمع تناس ب به و شدهانتخاب 

 عی توز ه انامهپرسش روستا هر اریده و یداربخش ،یرفرماندا

 یبررس  یبرا لومتریک 25 اریمع انتخاب(. 2جدول است )شده 

 نی اب ه  هی اروم اچةیدر رامونیپ یروستاها یآورتاب راتییتغ

مزاحم  یرهایو به دخالت متغ قیبوده تا بتوان به طور دق لیدل

 .برد یپ یآورتاب زانیدر م اچهیدر یسالخشک یبه اثرات واقع

 

 و حجم نمونه تیپژوهش به همراه تعداد جمع ةمطالعمورد  یروستاها -2 جدول

1390 ،مسکن و نفوس یعموم یسرشمار: خذلم
 نمونه حجم تیجمع تعداد شده انتخاب یروستاها شهرستان نام

 25 3574 ریخانم کلوانق، اب،یس جهان، یقاض ن،یرامیش آذرشهر

 38 5214 گنبد آق کردآباد، گنبر، زج،ید اسکو

 42 6358 شورگل مهر، خوشه چپق، قره قشاق، آخوند بناب

 40 5426 کند تازه شانجان، شو،یم الر، ناب،یز سار، شبستر

 48 6547 تپه گل اوبه، آقچه شوان،یش رحمانلو، خضرلو، ریشعجب

 15 1654 هشترک قزلجه، غلمانسرا، سلماس

 60 9874 ابیس جانسلو، گزنق، ساپورخان، رمانلو،یز ،یکند عبداهلل هیروما

 52 7564 الر یحاج جارچلو، ر،یگدیا باش، گچه واالر،ی نقده

 50 8574 ده کهنه خانه، داش قشاق، قره ند،یمم دوآبنایم

 

 ق،یتحق سؤاالت به ییگوپاسخ یبرا هاداده یگردآور روش

 استفاده مورد ابزار. است بوده یشیامیپ و یاسناد صورت دو به

 بر اس اس. است بوده مصاحبه و نامهپرسش یشیمایپ روش در

 نامهپرسش یطراح به اقدام پژوهش از شدهاستخراج یرهایمتغ

 یفیتوص  اطاع ات به مربو  نامهپرسش اول سطح. است شده

 یره ایمتغ ب ه مرب و  زی ن نام هپرس ش دوم سطح و روستاها

 فی ط قال ب در نام هپرس ش نیا بر مضاف. است بوده پژوهش

 ادیکم، کم، متوسط، ز یلیخ) یانهیو به صورت پنج گز کرتیل

نامه توس ط پرس ش 15ص وری روای ی( بوده است. ادیز یلیو خ

 مش ابه منطقةدر  17راهنما مطالعة. شد دییتل16پانل متخصصان

نامه ص ورت گرف ت و ب ا پرس ش 40 تع داد ب ا آم اری جامعة

 یب را بی ترت ب ه 18پایایی آلفا، کرونباخ ویژةفرمول  استفاده از

، بع د 864/0 یفرهنگ  -ی، بع د اجتم اع873/0 ،یبعد اقتصاد

بع   د  و 872/0 یرس   اختیز بع   د ،796/0 یطیمحس   تیز

 .آمد دست به 869/0با  برابر یکالبد -یساختار

 قیتحق یرهایمتغ. 3. 2
م ورد  67ش امل پژوهش  نیمورد استفاده در ا یرهایمتغ 

 یآورت اب ،یاقتص اد یآوربوده اس ت ک ه در پ نج بع د ت اب

 و یرس اختیز یآورت اب ،یطیمحس تیز یآورتاب و یاجتماع

 (.3جدول اند )شده انتخاب یکالبد -یساختار یآورتاب
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 پژوهش یرهایمتغ -3 جدول

 1395 ،نگارندگان: ملخذ

ب
تا

آور
 ی

ستا
رو

 یی

 مؤلفه ابعاد

 یاقتصاد

 تیالفع ،یدرآمد منابع وعتن ،یشغل تیامن احساس انداز،پس ،یگذارهیسرما زانیم درآمد، زانیم زنان، اشتغال مردان، اشتغال

-هیسرما یدهباز از تیرضا ،یبانک اتیتسه ،ینیکارآفر ،یخصوص بخش تیفعال ،یعیتوز یهافروشگاه تیفعال ،یدیتول یهایتعاون

 .یگذار

 یفرهنگ - یاجتماع

 ،یعلق مکانت ،یاعمشارکت اجتم ،یمهاجرت به شهر، انسجام اجتماع ت،یزنان، رشد جمع یمردان، نرخ باسواد یباسواد نرخ

 کدر ،اچهیدر یسالخشکدرک خطرات  ،یاجتماع تیمسؤولاحساس  ،ییخوداتکا نده،یبه آ دیام ،یاجتماع یهایناهنجار

 .تیامن ساحسا ،یاجتماع عدالت اچه،یدر یایاح ضرورت

 یطیمحستیز

 ،یشاورزک محصوالت کشت تنوع کشت، یالگو اصاح ک،یارگان یکشاورز مراتع، تیفیک ط،یمح بهداشت ،یستیز تنوع

 یهاجاذبه عدادت ،یعموم معابر بهداشت زباله، یاصول دفع ستمیس ،یبهداشت شرب آب ،یشور به مقاوم یکشاورز محصوالت

 ،یکشاورز یاریبآ نینو یهاوهیش ،ینیرزمیز آب منابع استخراج ،یلیفس یهاسوخت زا استفاده زانیم ،یگردشگر یعیطب

 .ییروستا سبز یفضا ،یبارندگ زانیم ،یکیتوپوگراف اتیخصوص

 یرساختیز
 بانیپشت ستمیس ارت،مه و آموزش ،ها NGOرسان، خدمت یدولت ی، نهادهارهیو غ برق، گاز، مخابرات آب،) یاتیح یهاانیشر

 .یدرمان و یبهداشت مراکز موقت، اسکان مراکز ،یاجتماع نیتلم خدمات بان،یپشت ستمیس یریپذانعطاف ،ییروستا

 یکالبد -یساختار

 مسکن، ابعاد ساز،وساخت یفن ضوابط تیرعا وساز،ساخت در استفاده مورد مصالح تیفیک مسکن، ینوساز مسکن، یسازمقاوم

 به رنف تعداد ها،ناهگاهپ مقاومت معابر، تیفیک ،ییروستا مسکن فرم ،یخیتار و ارزشبا بافت از حفاظت ساختمان، یبصر ییبایز

 .هایکاربر یابیمکان اتاق،

  
 از استفاده اب ،یآمار لیتحل بخش در آمدهدستبه اطاعات

 نویرگرس  و رمنیاس پ آزمون مانند ؛یاستنباط آمار یهاوهیش

ستاها رو ییفضا لیو تحل یبررس. شد لیوتحلهیتجز رهیچندمتغ

 است. افتهیانجام  GIS افزاربا استفاده از نرم زین

 یآورتاب زانیم ییشناسا که پژوهش نیا هدف به توجه با

 قی منظور تلف به است، بوده هیاروم اچةیدر رامونیپ یروستاها

-ت  اب نةیبهمجموع فواصل از حد  نیانگیاز روش م هاشاخص

 دانش گاه از نیال دنیدعیس  را روش  نی استفاده ش د. ا یآور

 انی روش شاخص به درصد ب نیکرده است. در ا ارائهپاکستان 

نباش د  یازی ه ا نش اخص یس ازنرم ال ن دیشود تا به فرآیم

 تیوض   ع نی   ی. تع(76ص.  ،1394 ،یع   ادل و پ   ور دادش)

در براب  ر  هی  اروم اچ  ةیدر یرام  ونیپ یروس  تاها یآورت  اب

 یب را ن هیحد به فیمستلزم تعر گوناگوندر ابعاد  یسالکخش

پس از مرور مطالعات مشابه  نهیسطح به نیا .هر شاخص است

( و ژاپ  ن ب ه دس ت ای فرنیکال یآورتابخصوص )به کایدر آمر

 یبرا نه،یمجموع فواصل از حد به نیانگیروش م بر اساسآمد. 

جود در ه ر مو تیوضع دیبا نهیبه دست آوردن فاصله تا حد به

 میآن ش اخص تقس  یشده برامشخص نةیبهشاخص را بر حد 

ب ه  نهیهر شاخص با حد به یآورتاب ةفاصل ب،یترت نیکرد. بد

 .دیآیمدست 

 یبرا ایفرنیآمده از تجارب ژاپن و کال دستسطح مطلوب به

ه  ر ش  اخص ب  ه  یواقع   زانی  ه  ر ش  اخص ب  ه درص  د/ م

 RFI=19صددر

 نی ا ،20عکس دارند یرابطه یرآوکه با تاب ییهاداده یبرا

 از ب ود خواه د عب ارت ع دد نیا و شد خواهد معکوس رابطه

 =RFI .مطلوب سطح /درصد به شاخص هر یواقع زانیم

ه ر ش اخص از مق دار  یآمده ب را با جمع فواصل به دست

 یورآت اب ةفاص ل زانی ت وان می، میآورتابدر هر بعد  نهیبه

از ح  د  یسالخشکدر برابر  هیاروم اچةیدر رامونیپ یروستاها

 ،یاقتص  اد)در آن ب ع   د مش  خص  یآورت       اب ن  ةیبه

اس اس،  نی ( را محاس به ک رد. ب ر اینهاد و ییفضا ،یاجتماع

 :عبارت است از گوناگوندر ابعاد  یآورتاب زانیم
21=CIR 

 Nها=شاخص تعداد
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 منطق ه، یینه ا یآورت  اب زانیم ةمحاسب یبرا ت،یدر نها

ابع اد مختل ف را  یش ده ب راس به محا ع دد نیانگیتوان میم

 :حساب کرد

 5=یآوربعاد تابا

=AIR 

 زانی پژوهش به منظور ب رآورد م نیدر ا که نیا تینها در

 استاندار شاخص به معروف روش از هیاروم اچةیدر یسالخشک

 از یک ی عن وانبه شاخص نیااست.  شده استفاده (SPI) بارش

 که است یسالخشک نییتع یهاروش نیترملکا و نیدتریجد

 ای ن دیگ ر مزای ای جمل ه از. اس تارائه شده  1999در سال 

 ه ایترس الی و ه ایخشکس الی توانمی که است آن شاخص

 محاس بة منظ ور ب ه تحقی ق ای ن در. کرد شناسایی را منطقه

 آوریجم ع ب ه اقدام مطالعه مورد منطقة سالیخشک شاخص

 با سپس و است شده 2015 تا 2000 هایسال بارش هایداده

 نح وة. اس ت ش ده بررس ی ب ارش استاندار شاخص از استفاده

 (4) جدولآن به صورت  یسالخشکو معادل  یینها یازهایامت

 خواهد بود.

 

 یهاروم یاچةدر یرامونیمناطق پدر  SPIیرمقاد یبرا یبندطبقه یاسمق -4 لجدو 
 1395گارندگان، ن :ملخذ

 طبقه SPI ریمقاد

 مرطوب شدیداً >2

 مرطوب خیلی 5/1 تا 99/1

 متوسط مرطوب 1 تا 49/1

 مایم مرطوب 5/0 تا 99/0

 نرمال تقریباً -49/0 تا 49/0

 مایم خشک -99/0 تا -5/0

 متوسط خشک -49/1 تا

 خشک خیلی -99/1 تا -5/1

 خشک شدیداً <-2

 

 تحقیق ینظر مبانی. 3
ارائ ه ش ده  یسالخشک دةیپد یبرا متعدد فیتعار تاکنون

 کی  یدر ط  ب ارش حاصل کمب ود یسالخشک ،. در کلاست

کمبود  نیا و بوده شتریب ایفصل  کیمعموالً  یممتد زمان ةدور

 کی  ای ه ا و گ روه ه ا،تیفعال یبرخ یمنجر به نقصان آب برا

 در(. 23. ص، 2010 ،22نیژ-یل) شودیم یطیمحستیز بخش

 اول. دوج ود دار یس الخشک یکل  فی دو نوع تعر یحالت کل

-یم  انی ب یکل یکه در قالب اصطاحات یمفهوم یسالخشک

را درک  یس الخشکت ا مفه وم  کن دیبه افراد کمک م و شود

 ةدور کی عب ارت اس ت از  یسالخشک»عنوان مثال  به ؛کنند

 یمحصوالت زراع به زدنبه صدمهممتد کمبود بارش که منجر 

به اف راد  که یعمل یسالخشک دوم .«شودیو کاهش عملکرد م

را  یس الخشکش دت  ةدرج تا شروع، خاتمه و  کندیکمک م

 ،یعمل  فیتعار یسالخشکشروع  نییتع یدهند. برا صیتشخ

در  یم یاقل یره ایمتغ ریسا ایبارش  نیانگیانحراف از م زانیم

ام ر معم والً ب ا  نی کند. ایا مشخص مر یزمان ةدور کیطول 

انج ام گذش ته  یهانس بت ب ه متوس ط یفعل تیوضع سةیمقا

 ؛824. ص، 4200 ،23سیونجل    و سیتس   اکر) ش   ودیم

 .(987. ص، 2005 ر،یلتنما هملت، وود، کارک، ،24سیاندراد

 یبر جوام ع انس ان یسالخشکاهش خطرات ک یراستا در

 یه اارائه شده است. گذشته از اص اح روش یمختلف یراهکار

 ،یس الخشکک اهش اث رات  یدر راس تا یاستفاده از منابع آب

 یراس تا در ییروس تا یزندگ نحوةو  تیریمد یهاروش اصاح

و موفق  دیجد یاز راهکارها یکی عنوان به زین یآورتاب یارتقا

، 0200 ،25یم اراکاس ت ) یسالخشک بارانیزش اثرات در کاه

در بس  تر  س  تنیز نظ  رانص  احب اعتق  اد ب  ه رای  ز(. 65. ص

بار ب  ودن و خس  ارت یلزوم  اً ب  ه معن  ا ،یع  یطب زیآممخ  اطره

ش ناخت و  زانی و م یآورفقدان تاب بلکه ؛ستین یریپذبیآس

 ب ودن زیآممخاطره نحوةه، نوع و مستقر از درج تیادراک جمع
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 یه و و هان گ نی ژ ،ینگ ایج ژوو) است خسارت جادیا سبب

 ،یجه ان س طح در لی دل نیهم به (.19. ص، 2009 ،26کونگ

 ب ه ش ود؛یم دهید مخاطرات به نگرش در یریگچشم راتییتغ

ب  ر ک  اهش  فیغال  ب از تمرک  ز ض  ع ک  ردیرو ک  ه یط  ور

 دای پ ریی تغ سوانح مقابل در یآورتاب شیافزا به یریپذبیآس

ک اهش اث رات  یهانگ رش، برنام ه نی ا براس اس. اس ت کرده

در  یآورتاب یهایژگیو تیو تقو جادیبه دنبال ا دیمخاطرات با

 یآورت اب مفه وم به سوانح تیریمد رةیزنججوامع باشند و در 

(. 599. ص، 2008 ،27ک  اتر) کنن  د توج  ه یمحل   اجتماع  ات

 ه اگاهسکونت یداریپا تحقق عوامل نیترمهم از یکی یآورتاب

و  یاجتم   اع یهاس   تمیدر س یآورت   اب مفه   وم. اس   ت

مفه  وم را  نی  ا .ش  د مط  رح 1980 ده  ةاز  یطیمحس  تیز

 یراه  عنوان به یکیاکولوژ مطالعات در 28نگیبار هول نینخست

 مط رح یشناسبوم یهاستمیس در یخطریغ ییایپو درک یبرا

 در (1981) 30تم رمن س پس(. 988. ص، 2000 ،29ادگر) کرد

در  (2000ادگ ر ) ،یم یاقل راتییتغ مانند بلندمدت یهادهیپد

 و یانس ان یه انظام در (2001) 31کارپنتر ،یاجتماع یهانظام

 ک،یکولوژ ا–یاجتماع یهانظام در (2003) 32برکس ،یطیمح

 .گرفتند کار به مدتکوتاه بحران تیریمد در (2003) 33برونئو

 کی  ییتوان ا از اس تعب ارت  یآورمفه وم ت اب ،واقع در

یب  با مواجهه و جذب به نسبت کیاکولوژ ای یاجتماع ستمیس

بتوان د س اختارها عملک رد  ک ه یط ور ب ه اخ تال؛ ای ینظم

 در را یس ازگار تی ظرف و یدهب از س ازمان تی ظرف ،یاساس

 ن گ،یهول ،34گاندرس ون) کن د حف  هاتنش و راتییتغ مقابل

 فی  تعر یمبن  ا ب  ر(. 5-6. صص  ، 2002 پترس  ن، تچ  ارد،یپر

ج  ذب اخ  تال و  تی  ب  ه ظرف یآورت  اب (2200) 35فول  ک

 افت  د،یاتف  اق م یریی  تغ ی. وقت  ش  ودیگفت  ه م یدهس  ازمان

 یدهش روع دوب اره و س ازمان یبرا ازیمورد ن طیشرا یآورتاب

(. 98، ص. 2013 ،36و م ون  ن دیفر) وردآیمجدد را ف راهم م 

ف رد در حف   رف اه و  ییرا توان ا یآور( تاب2004) 37بونانوس

-هرغم قرار گرفتن او در مع رض ناب به یکیزیو ف یسامت روان

 کی بازگشت  ،یآورتاب (1984) 38میپ باور به. داندیم سامان

 نظ ر طب قاس ت.  یس اماننابهپ س از  ه،یبه حالت اول ستمیس

پس  یابیباز ییعبارت است از توانا یآورتاب (7200) 39ونگایما

 یه اتف اوت از یاری. بس رمنتظ رهیغ یدادهای رو ای طیاز شرا

 گون اگون و یه ااز روش یناش  یآورت اب فیموجود در تع ار

در  مطرح یهادگاهید و کردهایرو در موجود یادیبن یهاتفاوت

 ج ذب به تنها نه آورتاب ةجامع ای ستمیس کی. استحوزه  نیا

 به ر،ییتغ از دیمف یمندبهره لیپتانس بلکه ؛است مجهز اختال

 ش دن روزب ه و ین وآو توسعه، یبرا یفرصت خلق به که یشکل

(. 869. ص، 2003 ،42اس تروم روک) داراست زین را شود منجر

احتم ال  ،یآوردر جه ت خل ق ت اب تیریم د ،اس اس نیا بر

به انس ان ک ه  قیطر نیو از ا بردیرا باال م ستمیاکوس یداریپا

 ن دهیآ ک هیدرحال رسد،یاختال قرارگرفته، سود م ریتحت تلث

 اریبس  ش دن زدهش گفت احتم ال و اس ت ینیبشیپ رقابلیغ

 .باالست

روش  ،یآورت اب ک ردیرو براس اسروس تاها  تیریمد تفکر

و  تی ع دم قطع ها،یدگی چیتوج ه ب ه پ یرا برا یساختاربند

و  آوردیف راهم م  ن دهایو فرآ هاس تمیس یدرون یهایوابستگ

 از کارآم دتر اس تفادةو  یزیربرنام ه دیروش جد یرا برا نهیزم

. ص، 2200 ،44فول ک) ردآویم  ف راهم یداریپا تفکر و یابیارز

در براب ر  ییروس تا یهاگاهسکونت یآورتاب با رابطه در(. 439

 یروستاهاکه  هستند بر آنو گ ادز چالک  گیتو ،یسالخشک

مشابه داشته باشد ک ه  یعملکرد یاز اجزا یتنوع دیآور بات اب

 س تمیک ل س آن با شکس ت مواج ه ش د، یاز اجزا یکی یوقت

  گ  ر،ید ی(؛ از س ویفراوان نشود )با شکست مواجه  ییروستا

ت ن وع ب ه منظ ور م ومختلف  یعملکرد یاز اج  زا یت ع داد

 نی وج ود دارد. ا متنوع داتیدر برابر تهد ستمیمحافظت از س

 ب ه ازی ن ب دون مس تقل، کنت رل تیقابل یآور داراتاب ستمیس

 ای ( و در برابر حمله و یلاست )استقال داخ ستم،یج از سرخا

 ق   درت ب ا ستمیش    ده از خ  ارج ب ه سوارد یروهاین گرید

 ب ه س تمیس یپ  ردازد )اس تحکام(. اج زایم  م ق اوم ت ب ه

 کنن دیم تی را حما گریک دی واند خورده وندیبه هم پ یاگونه

را  رییدر برابر تغ یریادگی یبرا الزم یریپذانعطافبسته( و )هم

 ص ورت ب ه دار،ی پا س تمیس نیا ن،ی(. همچنید )سازگاردارن 

مش ارکت  یب را را ییه امتع دد و مش وق یه افرصت کارآمد

 نیترمهم ،تینها دردهد. یارائه م عیوس یدر سطح انییروستا

-گ اهسکونت یآورتاب ةنیزم در موجود یهاهیو نظر کردهایرو

آورده ش ده  (5)ج دول در براب ر مخ اطرات در  ییروستا یها

 است.
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 ییروستا یهاگاهسکونت یآورتاب رامونیپ یهاهینظر -5 جدول

 1395 پژوهش، یهاافتهی: ملخذ
 ملخذ حیتوض ینظر کردیرو هینظر نوع

وص
ت

 یفی

 یکیاکولوژ
 نیبحف  تناسبات  حالنیدرع اختالو  رییآن به منظور جذب تغ ییو توانا ستمیس یستادگیا

 مختلف حاالتو  هاتیمعج
 (139. ص، 2003 ،45چالک گادس)

 افتهی بسط یکیاکولوژ
-یم نترلک را رفتار که ییندهایفرآ و رهایمتغ در رییتغ لةیوسبه  راتییکه قبل از تغ یاختال یبزرگ

 .شودیکنند، جذب م
 (735. ص، 2003 و،یبران)

 یابتکار کیستماتیس
ر دازخورد و در همان کارکرد، ساختار ب که اساساً یها تا زمانشوک تحمل یبرا ستمیس تیظرف

 شود تیحف  هو جهینت
 (327. ص، 2007 ،47گیویت)

 یاتیعمل
 راتییتغ برابر در خود تیهو حف  یبرا ستمیس ییتوانا و است؟ یزیاز چه به چه چ یآورتاب

 اختاالتو  یخارج یاتیعمل یهاشوک و یداخل
 (140. ص، 2003 چالک، گادس)

 یشناسجامعه
 تراییتغ جینتا از یکی همثاببه  اختالو  یخارج یهامقابله با تنش یها و جوامع براگروه ییتوانا

 یطیمحستیز و یاسیس یشناسجامعه ،یاجتماع
 (327. ص، 2007 گ،یویت)

 یشناسجامعه

 یاقتصاد

 ییوانات و دگانرنیگمیتصم یدیتول یهاتیمختلف تابع مصرف و فعال یهاحالت نیاحتمال انتقال ب

 تیفتن ظرفربازار بدون از دست  یهاشوک و یطیمحستیز یهاشوک برابر در مقاومت در ستمیس

 منابع کارآمد صیتخص یبرا آن

 (736. ص، 2003 و،یبران)

 بومستیز خدمات
 یطیمح بوم مورد نظر در مواجهه باستیحف  خدمات ز یبوم براستیز کی یانهیزم تیظرف

 انسان یاستفاده یبرا ینوسان
 (65. ص، 2006 ،84نیستایساپر)

جار
هن

 -ی
وص
ت

 یفی

- یکیاکورژ ستمیس

 یاجتماع

 -یاجتماع

 کیاکولوژ

.( تا مکرر ).. اختاالتجذب  یبرا یو اجتماع یطیمحستیز یهاستمیس تیظرف

 .شود حف  نظرها و ندهایفرآ ،یضرور یساختارها

-141. ص، 2003 چالک، گادس)

142) 

 یرآوتاب
 بر یتماعاج و یطیمحستیز یهاستمیس لیوتحلهیتجز به کردیرو ایانداز و چشم

 یآورتاب کردیرو یکیکولوژا یمبنا
 (65. ص، 2006 ن،یستایساپر)

جار
هن

 ی

 (327. ص، 2007 گ،یویت) مدتبلند یریپذانعطاف یاستعار

 (735. ص، 2003 و،یبران) مدتبلند یاجتماع و یعیطب ةیسرماحف   داریپا ستمیس

 

 های تحقیق . یافته4

 یسالخشک شاخص برآورد . 1 .4

ب ارش  یه اداده پ ژوهش، انجام ندیفرآ از مرحله نیاول در

 و ش د یرآوجمع و یبررس شهرستان 9 درسال  15مربو  به 

ب ه دس ت آم ده از  جینتا شدمحاسبه  SPIبا استفاده از روش 

 است.  (6) شمارةجدول مدل مطابق  نیا

 

 

 ارومیه دریاچة پیرامون هواشناسی هایایستگاه در شاخص اساس بر سالیخشک به حساسیت یا فراوانی درصد -6 جدول

 1395 نگارندگان، :ملخذ

 هستگایا
 شدیداً 

 خشک

 خیلی

 خشک

 خشک

 متوسط

 خشک

 مایم

 تقریباً

 نرمال

 مرطوب

 مایم

 مرطوب

 متوسط

 خیلی

 مرطوب

 شدیداً 

 مرطوب

 مقدار
SPI 

 -94/0 0 65/0 6/6 1/11 6/24 3/39 15/14 5/3 0 آذرشهر

 -97/0 0 67/0 1/5 3/12 1/25 2/36 3/16 5/3 0 اسکو

 -87/0 0 01/1 3/7 3/13 4/24 5/37 2/13 8/2 0 بناب

 51/0 0 09/1 6/8 8/15 1/24 9/36 7/11 7/1 0 شبستر

 -84/0 0 02/1 4/7 3/14 6/23 5/36 1/14 9/2 0 ریشعجب
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 6ادامه جدول 

 ستگاهیا
 شدیداً 

 خشک

 خیلی

 خشک

 خشک

 متوسط

 خشک

 مایم

 تقریباً

 نرمال

 مرطوب

 مایم

 مرطوب

 متوسط

 خیلی

 مرطوب

 شدیداً 

 مرطوب

 مقدار
SPI 

 -85/0 0 98/0 2/6 4/15 24 4/36 3/13 3/3 0 سلماس

 52/0 0 02/1 1/8 6/15 9/23 5/35 5/12 7/2 0 هیاروم

 52/0 0 01/1 6/6 3/14 3/25 1/40 1/11 9/1 0 نقده

 -63/0 0 03/1 1/5 5/17 3/23 7/37 6/10 3/2 0 اندوآبیم

 

 یه اشهرس تان بی ج دول ف وق ب ه ترت جینت ا بر اساس

 هی  بق و می  ما مرط  وب تیوض  ع در هنق  د و هی  اروم شبس  تر،

 ،نیدارن د. همچن  ق رار میما یخشک تیوضع در هاشهرستان

 یه ادر شهرستان یسالخشک زانیجدول فوق نشان داد که م

 ب  ه نس  بت هی  اروم اچ  ةیدر یش  مال یه  اقس  مت در واق  ع

 درهس تند.  یکمت ر یس الخشکدچار  یجنوب یهاشهرستان

س تان م ورد مطالع ه ب ا ن ه شهر یینها تیوضع که نیا تینها

نرم ال ق رار گرفت ه اس ت.  ب اًیتقر تیدر وض ع -394/0مقدار 

از س  احل  یهواشناس   س  تگاهیا فاص  لة (2) ش  کل ،نیهمچن  

-یم نشان را سال 15 طول در یبارندگ متوسط هیاروم اچةیدر

از س احل  س تگاهیا فاص لة شیبا اف زا ریبراساس نمودار ز .دهد

 است.   افتهی شیافزا زین انهیبارش سال زانیم هیاروماچةیدر

 

 
 

انهیسال یبارندگ زانیم و هیاروم اچةیدراز خط ساحل  یهواشناس ستگاهیا فاصلةنمودار  -2 شکل  

 1395های پژوهش، یافته :ملخذ

 

 رامتونیپ یروستتاها یآورتاب یهالفهؤم تیوضع. 2. 4
 یسالخشک برابر در هیاروم اچةیدر

 یآورت اب یهاشاخص تی، وضع(7) جدولو  (3) شکل در

ه ا، شاخص ک ردن اسیمحاسبه ش ده اس ت. به منظور قابل ق

 فیتعر با ن،یچناند. همشده انیاع داد نرمال و به درصد ب ةیکل

 قی طر از ن هیشاخص از حد به هر ةفاصلا، هشاخص ةنیبه حد

محاس به ش ده  قی تحق روش قسمتشده در  انیب یاهفرمول

-ت   اب نةیبه، مقدار مجموع شد انیبچه است. با توجه به آن

 نیاس  اس، ب  نیخواهد ب ود. بر ا کیدر هر بخش برابر  یآور

 یآوردر ش اخ ص ت    اب یآورمربو  به ت  اب گانةپنجابعاد 

-تاب خود، متناظر نةیبهدرصد فاصله از مقدار  20با  یاقتصاد

 یآورت اب ،ن هیدرصد فاصله از حد به 46 یطیمحستیز یآور

 نیخود، بهتر متناظر نةیبهدرصد فاصله از مقدار  8با  یاجتماع

-ت اب یبرا مقدار نیاابعاد دارد.  گریبا د سهیرا در مقا تیوضع

 یآورت  اب یدرص  د و ب  را 11 یکالب  د -یس  اختار یآور

 ابعاد نةیبهاختاف  .است نهیقدار بهدرصد از م 12 یرساختیز
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 هی اروم اچةیدراز ساحل  شتریب فاصلةبا  یروستا یبرا گانهپنج

 یآورت اب فاص لةصورت محاسبه شده است که ح د  نیبد زین

 24براب ر  یطیمحس تیز یآورت اب درص د، 12 برابر یاقتصاد

 -س اختار یآورت اب درص د، 7 ب ا یاجتم اع یآورت اب درصد،

درصد با حد  37با  یرساختیز یآورتاب و درصد 36 با یکالبد

 گان ةپ نج ابعاد نةیبهاختاف  یاختاف دارند. بررس خود نةیبه

 و اچ هیدر ب ه کی نزد یروس تاها از گروه دو نیب در یآورتاب

 یآورت اب یط یمحستیزکه بعد  دهدیم نشان اچهیدر از دور

است، در  بوده اچهیدر یسالخشک میمستق ریکه خود تحت تلث

 ب هرا داش ته اس ت.  راتیی تغ نیش تریابع اد ب ریبا سا سهیمقا

 22ب ا ک اهش  یطیمحس تیز یآورکاهش تاب زانیم ،یعبارت

 اس ت یآورتاب ابعاد گرید از شتریب خود نةیبهاز حد  یدرصد

 .(3شکل )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یسالخشک برابر در هیاروم اچةیدر رامونیپ یاهاروست یداریابعاد پا تینمودار وضع -3 لشک
 1395 ،پژوهش یهاافتهی: ملخذ

 

م ورد مطالع ه از  یروس تاها یآورت اب تیوضع ،تینها در

 ش دهارائ ه م دل از اس تفاده با که یآورتاب گانةپنجنظر ابعاد 

آورده شده  ریمحاسبه شده است، در جدول ز نیالدنیع توسط

در مجم وع  یآورت اب یینه ا نیانگی م هک است نیا گرانیب و

و  45/0براب  ر ب  ا  اچ  هیدر کی  نزد یروس  تاها ةگان  پنجابع  اد 

 .(7 جدول) است 52/0برابر با  اچهیدور از در یروستاها
 

 یلساخشک برابر در هیاروم اچةیدر رامونیپ ی( روستاهانةیبهاز حد  فاصله) یآورتاب تیوضع -7 جدول
 1395 پژوهش، یهاافتهی: ملخذ

 هیاروم اچهیدر کینزد

 رهایمتغ

 یآورتاب ابعاد 
 یکالبد -یساختار یرساختیز یطیمحستیز یفرهنگ -یاجتماع یاقتصاد

 65701 58547 63870 86524 54235 عدد یینها زانیم

63/15 درصد  85/27  31/19  33/16  88/20  

3/17 21 58 15 (درصد) نهیبه حد  5/23  

CIR 38/0  95/0  42/0  37/0  46/0  

AIR 41/0  
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 7ادامه جدول 
 هیاروم اچهیدر از دور

 رهایمتغ

 یآورتاب ابعاد
 یکالبد -یساختار یرساختیز یطیمحستیز یفرهنگ -یاجتماع یاقتصاد

 69784 60355 66005 92314 61354 عدد یینها زانیم

37/17 درصد  66/28  49/16  92/15  56/21  

3/64 19 (صددر) نهیبه حد  3/25  9/18  6/27  

CIR 48/0  78/0  49/0  43/0  52/0  

AIR 60/0  

 

 نامهپرسش به مربوط قیتحق یفیتوص یهاافتهی .3. 4
 مطالع ه مورد افراد درصد 61 آمده،دستبه جیبر اساس نتا

 5/49 ،نیهمچن . اندداده لیتشک زنان را درصد 39 و مردان را

 ،یدرصد در بخ ش دام دار 8 ،یدرصد افراد در بخش کشاورز

 ریدر س ا زی ن هیو بق داردرصد خانه 75/13درصد محصل،  15

در  یفیتوص  یهاافت هیحاص ل از  جیداشتند. نتا تیکارها فعال

نش ان داده ش ده  (5ج دول )در  زی پژوهش ن یرهایمورد متغ

 یتاهادر س طح روس  ه ا،پاسخ یفراوان عیتوز با رابطه دراست. 

 ،یاقتص اد یره ایمتغ ه،ی موار اچ ةیدرتا  لومتریک 25از  شیب

و در رابط ه ب ا  نیانگی م ش تریب یدارا یرس اختیو ز یاجتماع

 یره ایمتغ زی ن هی اروم اچ ةیدرب ه س احل  کینزد یروستاها

 از شیب  نیانگیم یدارا یرساختیز و یطیمح ستیز ،یاقتصاد

 مرب و  یهاخپاس یکل نیانگیم ،تینها در. هستند متوسط حد

 یروس  تاها از ش  تریب اچ  هیدر از دور یروس  تاها ناس  اکن ب  ه

ج دول در  یلیبه صورت تفض  یفیتوص یهاافتهی. است کینزد

 ارائه شده است. (8) شمارة

 

 یآورتاب زانیم و هیاروم اچةیدرفاصله از  اریو انحراف مع یفراوان درصد -8 جدول
 1395 پژوهش، یهاافتهیملخذ: 

رهایمتغ  

هیاروم اچةیدراز  دور هیاروم اچةیدر کینزد   
 یلیخ

کم
 

کم
 

ط
وس
ادیز مت
ادیز یلیخ 

 

ف
حرا
ان

اریمع 
 

یم
نیانگ

 یلیخ 
کم

 

کم
 

ط
وس
ادیز مت
ادیز یلیخ 

 

ف
حرا
ان

اریمع 
 

یم
نیانگ

 

)%( انیگوپاسخ درصد )%( انیگوپاسخ درصد   

یاقتصاد  4/8  5/11  5/35  25/21  35/23  95/0  98/3  4/16  5/19  1/30  5/20  5/13  05/1  23/3  

 -یاجتماع

 یفرهنگ
9 14 3/31  1/27  6/18  92/0  86/3  7/19  21 3/27  22 10 12/1  12/3  

5/11 یطیمحستیز  5/13  37 1/19  9/18  1 92/3  8/20  19 8/29  17 4/13  3/1  19/3  

75/10 یرساختیز  25/14  34 4/20  6/20  98/0  03/4  19 50/22  25/27  2/16  15 08/1  20/3  

 -یساختار

 یکالبد
25/12  2/15  32 23 55/17  96/0  97/3  18 3/20  5/33  7/19  5/8  09/1  09/3  

  

 یاستنباط یهاافتهی .4. 4
-تاب یرهایمتغ نیب رابطة نییمنظور تعقسمت به نیدر ا 

 یبس  تگهم بیض  ر از هی  اروم اچ  ةیدر یس  الخشکو  یآور

 در مس تقل ری متغ چن د ای  کیسهم  نییتع یو برا رمنیاسپ

)روش  رهیچن دمتغ ونیرگرس روش از وابسته ریمتغ ینیبشیپ

 .شودیمارائه  ریآن در ز جیکه نتا است شدهگام( استفاده بهگام

 رمنیاسپ یبستگهم بیضر از حاصل جینتا. 1. 4. 4
 رابط ةک ه  دهدینشان م رمنیاسپ یبستگهم بیضر جینتا

 -یاجتم اع یآورتاب ،یداقتصا یآورتاب زانیم یرهایمتغ نیب
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 و یرس اختیز یآورت اب ،یط یمحس تیز یآورت اب ،یفرهنگ

 هی اروم اچةیدراز  فاصله ریمتغ با یکالبد -یساختار یآورتاب

ب ه منظ ور  ،نیهمچن .است شده مثبت خطا درصد 1 سطح در

 یالگ  و از یس  الخشک و یآورت اب یبس  تگهم س  طح ب رآورد

 نی ا اس اس بر. است هشد دهاستفا 49سیداو قراردادمعروف به 

 ،فیض ع 29 ت ا %10 ،یجزئ  %9 تا %1 یبستگهم بیالگو ضرا

 ب االتر و %70 و یقو نسبتاً %69 تا %50متوسط،  %49 تا 30%

 .(9 جدول) شوندیم فیتوص یقو یلیخ
 

 هیاروم اچةیدر رامونیپ یروستاها یآوربتا و یسالخشک نیب رابطة نییجهت تع رمنیاسپ یبستگهم بیضر -9 جدول
 1395 پژوهش، یهاافتهی: ملخذ

مستقل ریمتغ  
 ریمتغ

 وابسته

 (r) مقدار

 (کینزد ی)روستاها

 مقدار

(r) 

 (p) مقدار

 (کینزد ی)روستاها

 (p) مقدار

 دور( ی)روستاها

 یبستگهم سطح

 دور( ی)روستاها

 یبستگهم سطح

 دور( ی)روستاها

عاد
اب

 
ب
تا

آور
 ی

ست
رو

ا
 یاقتصاد 

ک
خش

 یسال
یدر

چه
ا

 
روم
ا

هی
 541/0  201/0  000/0  005/0 ینسبتاً قو  فیضع   

424/0 یفرهنگ -یاجتماع  311/0  000/0  004/0  متوسط متوسط 

874/0 یطیمحستیز  352/0  000/0  004/0 یقو یلیخ   متوسط 

487/0 یرساختیز  212/0  000/0  005/0 فیضع متوسط   

501/0 یکالبد -ساختار  203/0  000/0  005/0 ینسبتاً قو  فیضع   

 

 شیاف زا و ییروس تا یآورت اب یبستگهم زانیم نیشتریب

ب ا  یطیمحس تیز یآورتاب به مربو  هیاروم اچةیدرفاصله از 

 میاز اثرات مس تق یناش شتریبوده است که ب =r 874/0مقدار 

ک ه  ی. به طوراست یطیمحستیز تیفیک یبر رو یسالخشک

 کاهش ،گردهازیر شیبه صورت افزا هیاروم اچةیدر یسالخشک

 س طح ک اهش ،یکشاورز داتیتول سطح کاهش خاک، تیفیک

 افتهی بروز رهیغ و آب یشور زانیم شیافزا ،یرسطحیز یهاآب

 فت هق رار گر آخ ر رتبةدر  یفرهنگ -یاجتماع یآورتاب. است

دو گ روه  یب را رمنیاسپ یبستگهمآزمون  جینتا سةیمقا. است

اس ت ک ه ش دت  نی از ا یبه صورت مستقل، حاک از روستاها

فاص له  نیاز ا شیب و لومتریک 25 ریز یدر روستاها یبستگهم

 ک اما یآورت اب زانی ب ر م یس الخشک یاثرگ ذار نةیزمدر 

 و نام هپرس ش یه اداده یحاصل از بررس  جینتا .است مشهود

 یب وم ناب ا س اکن افتهیانجام  یحضور یهامصاحبه نیهمچن

 ب ه و ری اخ  ده ة کی  یکه در ط  دهدیم نشان اهاروست نیا

 انییروستامهاجرت  زانیم اچه،یدر تیوضع شدنیبحران دنبال

و  یمن افع م ال یبررس  ،یاهال نیب اختاف و یریدرگ شهر، به

 ک اهش ،ییخودج وش روس تا یهایتعاون یفروپاش ،یاجتماع

 ژهی وب ه ندهیآ به دیام رفتن نیب از و روستا در تیامن احساس

 نیب  یبستگهماست. در رابطه با  افتهی شیجوانان افزا نیدر ب

نش ان  هاافت هی زی ن اچ هیدر یسالخشکو  یاقتصاد یآورتاب

 ری اخ یه اس ال یط  در روستاها، نیساکن نظر از که دهدیم

 یف یک و یکم   ص ورت ب ه یکشاورز یاراض از برداشت زانیم

در  ییعدم توانا ا،هدام تلفات زانیم نیا بر عاوه و افتهی کاهش

 قبل به نسبت یگذارهیسرما زانیم و یبانک یهاوام بازپرداخت

 یآورت اب یبس تگهماس ت. ش دت  افت هی یریگچشم کاهش

 هی اروم اچةیدر یسالخشکو  یکالبد -یو ساختار یرساختیز

مه اجرت  خص وصبهو  مه اجرت دةی پدمت لثر از  ش تریب زی ن

شهر بوده است که منج ر  از روستا به کردگانلیجوانان و تحص

 روستا شده است. یرهاساز یحتو  روستا ةیتخلبه 

 رهیچندمتغ ونیرگرس جینتا .2. 4. 4
 اچ ةیدر یس الخشکمس تقل ) ری متغ سهم نییتع جهت

از  (ییروستا یآورتابوابسته ) یرهایمتغ ینیبشیپدر  (هیاروم

 نی ا از اس تفاده ب ا واقع در. شودیاستفاده م ونیآزمون رگرس

از  یامجموع ه نیب موجود یخط رابطة تواندیم محقق آزمون،

 .کند یمستقل و وابسته را بررس یرهایمتغ

 یآورتاب یرهایمتغ ،آمدهدستبه استاندارد یبتا اساس بر

 یآورت  اب ،یفرهنگ   -یاجتم  اع یآورت  اب ،یطیمحس  تیز

 یکالب د -یساختار یآورتابو  یرساختیز یآورتاب ،یاقتصاد

را از  راتییتغ نیترشیبودند که ب ییرهایعنوان متغبه بیترت به

-نیا به توجه با ن،یبنابرا. رفتندیپذ هیاروم اچةیدر یسالخشک

ب  ا  یداریمعن   ارتب  ا  یدارا ف  وق یره  ایمتغ یتم  ام ک  ه

 ییدر م دل نه ا ،نیبن ابرا. هس تند هیاروم اچةیدر یسالخشک

 87 ،نیب شیپ یرهایمتغ نیا دهدینشان م جی. نتااندماندهیباق
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. کنن دیم ین یبشیپ را انسی وار زانیم از( =87/0درصد )

در  زی ن یگ رید یره ایاست که متغ نیا گرانیب نییتع بیضر

ق رار  لی به دل که اندبوده رگذاریتلث انییروستا یآورتاب زانیم

نش ده  یبررس حاضر مطالعةدر  پژوهش نینگرفتن در موضوع ا

ب ودن  داریمعن  زی ن طرف هکی انسی وار لی تحل جیاست. نت ا

 نش ان یینه ا گ ام در را رهایمتغ نیب یخط رابطةو  ونیرگرس

 نی  اطاع  ات مرب  و  ب  ه ا (11) و (10) ج  دول. ده  دیم

 . دهندیرا نشان م لیوتحلهیتجز
 

 یآورتاب زانیم و هیاروم اچةیدراز  فاصله رابطة نییتب یبرا یاچندمرحله ونیرگرس بیضرا -10 جدول

 1395 پژوهش، یهاافتهی: ملخذ
 (P) مقدار F مقدار شدهلیتعد نییتع بیضر نییتع بیضر ونیرگرس بیضر ریمتغ نام گام

 000/0 88/174 418/0 478/0 541/0 یاقتصاد 1

 000/0 52/148 341/0 398/0 421/0 یفرهنگ -یاجتماع 2

 000/0 34/196 624/0 788/0 848/0 یطیمحستیز 3

 000/0 41/120 368/0 389/0 463/0 یرساختیز 4

 000/0 45/194 422/0 475/0 510/0 یکالبد -یساختار 5

 

 نییدر مورد قدرت تب هاداده لیوتحلهیتجزحاصل از  جینتا

 زانیم رد هیاروم اچةیدر یسالخشک نقشمربو  به  یرهایمتغ

 .است شده محاسبه (11جدول )به صورت  یآورتاب

-ت اب رهیمتغ چند ونیرگرس تابع، (11جدول ) جینتا طبق

 اچ ةیدر یس الخشکش دت  زانی بر حس ب م ییروستا یآور

 :است بوده ریز شرح به هیاروم

Y= 489/0 + 411/0 + 677/0 + 420/0 + 450/0  

Y =یفرهنگ   -یاجتم  اع یآورت اب ،یاقتص  اد یآورت اب، 

 یآورت  اب ،یرس  اختیز یآورت  اب ،یطیمحس  تیز یآورت  اب

 یکالبد -ساختار

X1: خشکسالی دریاچة ارومیه 

ک  ه س  هم  ده  دیم   نش  ان آمدهدس  تبه جینت  ا ریتفس  

 ییروستا یآورتاب زانیم نییتب در هیاروم اچةیدر یسالخشک

 ،یرهنگ ف -یاجتم اع یآورت اب ،یاقتص اد یورآت اب ابعاد در

 یآورت  اب ،یرس  اختیز یآورت  اب ،یطیمحس  تیز یآورت  اب

براب     ر ب     ا  بی     ب     ه ترت یکالب     د-س     اختار

ب  ه  ،یب  ه عب  ارت .اس  ت 489/0+411/0+677/0+420+450/0

 ه،ی اروم اچ ةیدر یس الخشکدر س طح  ریی هر واحد تغ یازا

 یآورت اب انزی م ،489/0ح داقل  یاقتص اد یآورت اب زانیم

 یطیمحس تیز یآورت اب ،411/0ح داقل  یفرهنگ -یاجتماع

-ت اب و 420/0ح داقل  یرس اختیز یآوربتا ،677/0حداقل 

ح داقل  مطالع ه م ورد یروس تاها در یکالب د -ساختار یآور

 .(11جدول ) ابدییم رییتغ واحد 450/0
 

 یآورتاب زانیم و هیاروم اچةیدراز  فاصله رابطة نییتب یبرا یینها ونیرگرس معادلةدر  دهشدوار یرهایمتغ بیضرا -11 جدول
 1395 پژوهش، یهاافتهی: ملخذ

 یورود یرهایمتغ نیبشیپ یرهایمتغ
 استانداردشده بیضرا استانداردنشده بیضرا

t مقدار شدهمحاسبه (P) 
 (β) بتا اریمع یخطا ورود بیضر

 000/0 74/9 - 85/3 54/38 - (مبدأ زا عرض) ثابت عدد

 (1x) هیاروم اچةیدر یسالخشک

 000/0 98/8 489/0 541/0 70/8 یاقتصاد یآورتاب
 000/0 88/9 411/0 425/0 32/6 یفرهنگ -یاجتماع یآورتاب
 000/0 91/9 677/0 765/0 80/8 یطیمحستیز یآورتاب
 000/0 47/9 420/0 610/0 54/8 یرساختیز یآورتاب
 000/0 20/7 450/0 576/0 71/5 یالبدک -ساختار یآورتاب

 

ب ر اس اس  ده دینشان م (11) جدولمندرج در  اطاعات

 یآورت اب» متغی ر نق ش و س هم ،50نتایج حاصل از ضریب بتا

 «ییروس تا یآورتاب» وابستةدر تبیین متغیر  «یطیمحستیز

 یآورت   ابمتغیره   ا اس   ت و متغیره   ای بیش   تر از س   ایر 
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 و یرس اختیز یآورت اب ،یاقتص اد یآورت اب ،یطیمحستیز

در اولویت بعدی ق رار  یکالبد -یساختار یآورتاب تیها درن

 گرفتند.

 

 رامتتونیپ یروستتتاها یآورتتتاب ییفضتتا لیتتتحل. 5. 4

 هیاروم اچهیدر

 نی ا دنیفهم هدف با و ییفضا یهایبررس یبرا ،تینها در

 اچ ةیدر رام ونیپ یروستاها یآورتاب زانیم در ایآ که ضوعمو

 یبررس  به اقدام ؟دارد وجود اختافجهات مختلف  در هیاروم

 حس ب بر هیاروم اچةیدر رامونیپ یروستاها یآورتاب تیوضع

 از بعد هر تیاهم بیضر یمبنا بر و اچهیدر نیا مختلف جهات

مط ابق  هم دب ه دس ت آ جیک ه نت ا اس ت شده یآورتاب ابعاد

 .است بوده( 12جدول )
 

 هیاروم اچةیدر رامونیپ ییروستا یآورتاب یرهایمتغ (CIR) تیاهم -12جدول 
 1395 پژوهش، یهاافتهی: ملخذ

 ابعاد

 تیموقع
 کالبدی -ساختاری زیرساختی محیطی یفرهنگ -یاجتماع یاقتصاد

 492/0 485/0 414/0 670/0 351/0 یشرق

 396/0 433/0 392/0 632/0 293/0 یغرب

 421/0 386/0 372/0 543/0 323/0 یجنوب

 482/0 411/0 486/0 645/0 430/0 یشمال

 

 ک ه ده دینشان م  (12جدول ) یهاافتهی از حاصل جینتا

 یه اقس مت در واق ع یروس تاها یاقتص اد یآورت اب زانیم

 در واق ع یروس تاها از ش تریب هی اروم اچةیدر یو شرق یجنوب

 س طح امر نیا یاصل علت. است آن یغرب و یشمال یهاقسمت

 اچهیواقع در دو طرف در استان دو نیا یاقتصاد یافتگیتوسعه

در س مت  واق ع یش رق ج انیاس تان آذربا که یاست. به طور

 چه ارم رتب ة کش وراس تان  31 نیب  از هیاروم اچةیدر یشرق

ک ه اس تان  یدرحال ،داده اختصاص خود به را یصاداقت توسعة

در مواجه با  ،یعبارت به. دارد قرار 17 رتبةدر   یغرب جانیآذربا

اس  تان  یروس  تاها ،هی  اروم ةاچ  یدر یس  الخشکخط  رات 

 یآورت اب از یغرب جانیاز استان آذربا شتریب یشرق جانیآذربا

 یجتماعا یآورتاب زانیم نةیزم. در هستندبرخوردار  یاقتصاد

روس تاها در  یآورت اب زانی م یاقتص اد یآورتاب همانند زین

 ش تریب یو در سمت شرق یشمالاز سمت  شتریب یسمت جنوب

 طیش  را یریرپ  ذیتلثآن  لی  آن اس  ت ک  ه دل یاز س  مت غرب  

 باًیتقرکه  یبوده است. به طور گریاز همد یو اقتصاد یاجتماع

 ،ب وده ب اال یاجتم اع یآورکه سطح تاب ییروستاها شتریدر ب

 یآورت  اب ب رخاف. باالس ت زی  ن یاقتص اد یآورت اب زانی م

در  یطیمحس  تیز یآورت  اب زانی  م ،یاجتم  اع و یاقتص  اد

 یاز روس تاها ش تریواقع در سمت شمال و غ رب ب یروستاها

 عمدة لیدلاست.  هیاروم اچةیدر یواقع در سمت جنوب و شرق

 نی ا در ش تریب ب ارش جمل ه از و یم یاقل مس اعد طیشرا آن

 یطیمحمساعد  طیشرا یریگشکل به منجر که است هاقسمت

 نیس نگ عیوج ود ص نا لی دل ب ه نی ا ب ر ع اوهاس ت.  شده

بزرگ ب ا  یو شهرها یحرارت روگاهین ،یمیپتروش ،یخودروساز

گس ترده در  یطیمحس تیز یمنج ر ب ه آل ودگ ادی ز تیجمع

 لی تحل( ش ده اس ت. یش رق جانیآذربا استان) یشرققسمت 

-ینشان م  زین یرساختیز یآورتاب با رابطه در هاداده ییفضا

بهتر  هیاروم اچةیدرشرق  یروستاها یآورتاب تیوضع که دهد

 یاص ل عل تاس ت.  اچ هیدر نی واق ع در غ رب ا یاز روستاها

 ه،ی  اروم اچ  ةیدردر س  مت ش  رق  یآورت  اب بهت  ر تیوض  ع

واق ع در  یدولت در س طح روس تاها ادیز نسبتاً یگذارهیسرما

ذک ر  ش ایان البته ،است بوده یشرق جانیآذربا استان محدودة

 نی ا یدول ت در روس تاها ادی ز نسبتاً یگذارهیاست که سرما

در براب ر  روس تاها یس اختار یآورسمت با وجود بهب ود ت اب

 یه  این  ابرابر ب  روز ب  ه منج  ر ه،ی  اروم اچ  ةیدر یس  الخشک

 ،نینهمچشده است.  اچهیدر دو سمت در یو اقتصاد یاجتماع

 یروس تاها بهت ر اچ هیدر ش مال یروستاها یآورتاب تیوضع

 منطق ةمثب ت  راتیآن تلث یکه علت اصل است اچهیرد جنوب

 آزاد منطق  ةو  یغرب   ج  انیم  اکو در اس  تان آذربا یتج  ار آزاد
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 ،تی در نها .اس ت بوده یشرق جانیآذربا استان در جلفا یتجار

ش رق  یاروس تاه در زی ن یکالب د -ساختار یآورتاب تیوضع

 ش مال س مت در و غ رب س مت از ت رمناسب هیاروم اچةیدر

 زانیم بودننییپا عمدةعلت  .است بوده جنوب سمت از شتریب

 -یس  اختار یداری  و پا یرس  اختیز یداری  پا نیب   یبس  تگهم

ب وده اس ت  لیدل نیبه ا هیاروم اچةیدر یسالخشکبا  یکالبد

 راتیی تغ دو عام ل در بلندم دت و ب ه دنب ال نی ا معموالًکه 

توج ه  ب ا .رندیپذیم ریلثت یطیمحستیزو  یاجتماع ،یاقتصاد

 رام ونیپ یروس تاها یآورتاب رادار آمده دست بهبه اطاعات 

 (4ش کل ) مطابق اچهیدر نیجهات مختلف ا در هیاروم اچةیدر

 .است شده میترس

 

 
 ییایبرحسب جهات جغراف هیاروم اچةیدر یسالخشکبر در برا ییروستا یآورتاب نمودار -4شکل 

 1395: پژوهش یهاافتهی: ملخذ
 

 در یبررس  م ورد یروستاها ییفضا عیتوز نقشة ،تینها در

م ورد  یروستاها تیاولو ی. براشد میترس GISافزار نرم طیمح

-پنجمرتبط با ابعاد  یرهایمتغ تیاهم بیضر نیانگیمطالعه، م

 42از مجم وع  .(4 ش کلاس ت )ه شده محاسب یآورتاب گانة

 از درص  د 6/66روس  تا ) 28تع  داد  ،یم  ورد بررس   یروس  تا

روس تاها درص د از  34/33متوسط و  یآورتاب یدارا( روستاها

 از کهنیا تینها در. هستند فیضع یآورتاب یدارا( روستا 14)

روستاها  14/57متوسط،  یآورتاب با روستاها درصد 6/66 کل

درص د در  85/42و  یش رق ج انیآذربا ییایرافجغ محدودةدر 

 .(5شکل ) قرار دارند یغرب جانیآذربا

 

 
 یآورتاب زانیم نظر از مطالعه ردمو یروستاها ییفضا عیتوز -5 لشک

 1395 ،نگارندگان: ملخذ
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  یریگجهینتبحث و . 5

از  یخسارت و تلفات ناش  زانیبحث شد م که یطورهمان

 یآم ادگ زانی م ب ا یع یطب یایاز با یناش رمترقبةیغحوادث 

 یاقتص  اد ض  عفدارد.  یبس  تگهمجامع  ه در براب  ر واقع  ه 

 ن،یب ه زم  دیش د یعدم آموزش و مهارت، وابستگ ،انییروستا

 تی رعا ع دم مناس ب، یاجتم اع خ دمات نب ود ،یسالخشک

 ک ه اس ت یم وارد جمل ه از رهی غ و وسازساخت یفن ضوابط

روستاها را در برابر خطرات باال برده اس ت.  یریپذبیآس زانیم

 یآورت اب زانی م حاض ر نوش تار ش دکه مط رح  یطورهمان

را  یس  الخشکدر براب  ر  هی  اروم اچ  ةیدر رام  ونیپ یروس تاها

 یس الخشک تیوضع نةیزمپژوهش در  یهاافتهی. کرد یبررس

 اًبیردر حالت تق یسالخشکنشان داد که شدت  هیاروم اچةیدر

-نش ان پ ژوهش یره ایمتغ تیوض ع یبررسقرار دارد.  لنرما

ب ر اث ر  یآورت اب گان ةپ نجدر ابع اد  راتیی تغ وج ود دهندة

 یک ه در روس تاها یاست. به نح و هیاروم اچةیدر یسالخشک

 نیشتریب یدارا یطیمحستیز یآورتاب هیاروم اچةیدر کینزد

-افتهی جیبا نتا هاافتهی نیبوده است. ا خود انةیماختاف با حد 

 گ رانی ب و اس ت داش ته یخ وانهم (1999) 51نگدیدارو یها

 از روس تاها دیش د یریپ ذبیآس  تینها در و دیشد یوابستگ

 یاستنباط جینتا بر اساس ،نیا بر عاوه؛ است یطیمح راتییتغ

 ،یاقتص  اد یره  ایمتغ نیب   یبس  تگهم وج  ود ،پ  ژوهش نی  ا

 یکالب د -یو س اختار یرس اختیز ،یطیمحس تیز ،یماعاجت

 یره  ایمتغ یبس  تگهم زانی  م نیب   نی  در ا و اس  ت ب  وده

 نی  ا درب  وده اس  ت.  ره ایمتغ ریاز س  ا ش  تریب یطیمحس تیز

 یه اش اخصو  یهامؤلف ه نیب شدهمحاسبه P زانیم ارتبا ،

 یبس تگهموجود  انگریب هیاروم اچةیدر یسالخشک و یآورتاب

 آزم ون جینت ا ن،ی ب ر ا اف زون ؛است 99/0 سطح در اردیمعن

 زانی  م ک  ه داد نش  ان روس  تاها از گ  روه ه  ر یب  را رمنیاس  پ

از  ش تریب فاصله لمتریک 25 ریز یروستاها یآورتاب یریاثرپذ

 نش ان ونیرگرس  لیتحل جینتااست.  دورتر فاصلةبا  یروستاها

 نی ا و ماندن د یباق معادله در قیتحق یرهایمتغ یتمام که داد

 براس اس. کنند نییرا تب راتییدرصد از تغ 87توانستند  بعد 5

 ،یطیمحس تیز یآورتاب بیترت بهبتا،  بیحاصل از ضر جینتا

 یآورت اب ،یاقتص اد یآورتاب ،یو فرهنگ یاجتماع یآورتاب

 در یکالب  د -یس  اختار یآورت  اب ،تی  نها در و یرس  اختیز

 .گرفتند قرار پنجم تا اول اولویت

 یآورت  اب ن  ةیدرزمپ  ژوهش  نی  ا یه  اافت  هی ،یف  طر از

 ،52ملتونیس  یهاافت هی جیبا نت ا یسالخشکروستاها در برابر 

 در. دارد مطابق ت (2009) ا،یدوگ فارسترب،فراسرا، ترمانسنا، 

-یم  یس الخشکدر برابر  یروستاها یاقتصاد یآورتاب مورد

 یاقتص اد یاز ت وان ب اال ک ه ییوس تاهار در ک ه گف ت ت وان

 زانیم ن،یکم ساکنان به زم یوابستگ لیبرخوردار هستند به دل

-یکاهش م یسالخشکدر برابر خطرات  زیآنان ن یریپذبیآس

 .ابدی

-افتهی زین انییروستا یآورتاب یفرهنگ و یاجتماع بعد در

 یخ وانهم (2003) 53روکستروم یهاافتهی با پژوهش نیا یها

 یس الخشکگف ت ک ه  توانیم زین نهیزم نیا در. است داشته

 مه  اجرت و یکش  اورز م  زارع رف  تننیبب  ه ص  ورت از ش  تریب

 یآورت اب آم دننییمنج ر ب ه پ ا ش هر ب ه روستا از گسترده

-شده است. در بعد تاب یسالخشک در برابرروستاها  یاجتماع

 ریت لث ش تریب گف ت ت وانیم زین روستاها یطیمحستیز یآور

 یره ایمتغ اوالً رای ز ؛داشته است یسالخشکرا در برابر  یمنف

هستند و  یسالخشک زانیبه شدت وابسته به م یطیمحستیز

 یآورت  اب زانی  و م یس  الخشک نین  وع ارتب  ا  ب   اًی  ثان

 در پژوهش نیا جیاست. نتا میارتبا  مستق کی یطیمحستیز

 ،ین یچ ان کیگ یه اافت هیب ا  یطیمحستیز یآورتاب نةیزم

 ابع اد نةیزمداشته است. در  یخوانهم (2007) 54وگل و نیویت

 زین روستاها یآورتاب یکالبد یساختار نیهمچن و یرساختیز

 یخ وانهم (2002) اسکالون یهاافتهی با پژوهش نیا یهاافتهی

 -نشان داد که ابع اد س اختار هاپژوهش نیا جینتا. است داشته

 یس الخشک زانی از م میبه ط ور مس تق یرساختیو ز یکالبد

وابسته به  شتریب هاآن یریرپذیداشته و تلث یکمتر یریرپذیتلث

 هس  تند. یس  الخشکروس  تاها در براب  ر  یاقتص  اد یآورت  اب

 یآورت اب زانی ک ه منشان داد  ییفضا لیتحل جینتا ،نیهمچن

 در واق ع یروس تاها در یاجتم اع و یاقتصاد ابعاد در روستاها

شمال و غرب بوده  یهاقسمت از شتریب اچهیدر شرق و جنوب

 یآورت  اب زانی  م زی  ن یطیمحس  تیز یآورت  اب ن  ةیزمو در 

جه ات  ریاز س ا ش تریشمال و غ رب ب یهاقسمت در روستاها

 هم ةروس تاها در س طح  زی ن یبع د ریبوده است. در سه متغ

حاص ل  جیبا توجه به نت ا ،تینها در .بودند شده پراکنده جهات

 طیش را گ رفتندرنظرب ا  نیپژوهش و همچن  نیا یهاافتهیاز 

 ،مطالع ه وردم  مح دودة یطیمحس تیزو  یاقتصاد ،یاجتماع
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مشابه  یهاتیدر مورد وضع یالمللنیبتجارب و اقدامات مشابه 

 یآورتاب شیافزا منظور به اول مرحلة در که کرد انیب توانیم

اص ل  کی  عن وانب ه یبخش یآگاه و آموزشامر  به ،روستاها

 در انییروس تاهم واره دان ش و مه ارت  و ش دهمسلم توج ه 

 ییج وص رفه یاهکارهارکشت،  یچون اصاح الگو ییهانهیزم

 تی تقو رهی غ و پرب ازده محص والت از استفاده آب، مصرف در

و  نیدانش نو ةارائ ضمن زین یآموزش یکارهاراه نةیزمدر  .شد

و  یاستفاده از دانش ب وم یبرا نهیزم ،یالمللنیبتجارب موفق 

 ت وانیم  ،مثال عنوان به ؛شد فراهم انییروستا سازندةتجارب 

 یرا ب را ن هیزم یارتب اط یه اکانال و هاشبکه جادیا قیطر از

 یآورت اب یارتق ا ن ةیزمدر  یالمللنیبو  یتبادل اطاعات مل

 بر عاوه .فراهم ساخت اچهیدر یسالخشکبرابر  در انییروستا

 فیضع تمرکز از غالب کردیرو دیبا یامروزه در سطح جهان ،نیا

 شیافزا به یسالخشکدر مقابل بحران  یریپذبیآسکاهش  بر

ارتب ا   نی و در ا اب دی ریی بح ران تغ نی در مقابل ا یآورتاب

در  یآورت  اب یه  ایژگیو تی  وتق یدر راس  تا هایزیربرنام  ه

 هی. توص ردی ص ورت گ یس الخشکجوامع در معرض بح ران 

 شیدر خص وص اف زا یاجماع جهان تیتقو یدر راستا شودیم

در مقاب  ل بح  ران  ییروس  تا ریپذبیآس  جوام  ع  یآورت  اب

 یفرابخش س اختار  کی  لیتش ک ری نظ یاقدامات ،یسالخشک

 یو راهب  ردک  ان  یهایریگمیتص  م کردنپارچ  هکیجه  ت 

الزم از  یهایزیربرنام هانج ام  و یس الخشکبح ران  تیریمد

و  یآموزش   ،ی  یاجرا یهادس  تگاه ک  ردنهماهن  گ قی  طر

مش ارکت  منظورب ه یاجتماع ةیسرما تیمرتبط، تقو یقاتیتحق

ب  ه  یبخش  تنوع ،یس  الخشکدر مقاب  ل بح  ران  انییروس  تا

ران، در مع رض بح  ییاجتماعات روس تا یاقتصاد یهاتیفعال

توجه ب ه دان ش  ،ییجوامع روستا یاجتماع یهانیتلمتوجه به 

 ینهاده ا یه اتیظرفاز  یریگبهرهو  تیتقو ان،ییروستا یبوم

 یهابرنام ه نیمن ابع، ت دو تیریدر مد ییجوامع روستا یمحل

در  انییروس تا یه اینگراناسترس و  لیتقل رامونیپ یامشاوره

 یراهکاره ا یاج را و نیتوجه ب ه ت دو ضرورت بحران، معرض

جه ت ک اهش  یآورت اب تی تقو یدر راستا یو اقتصاد یمال

 یجیو ترو یآموزش یراهکارها یاجرا ،یسالخشک یاثرات منف

 ان،ییروس تا آم وزش منظ ورب ه  ییروس تا یمناسب در ن واح

 توس   عةو  ج   ادیو ا دی   جد یه   ایآورفناز  یری   گبهره

 ،یک یزیف یاه تیظرفمتناسب با  بلندمدت یهایگذارهیسرما

انج ام اص احات س اختار  ،یعم وم یهایآگاهدانش و  یارتقا

 من اطق در یردولت یغ یهاتشکل توسعةو  جادیا ،یریگمیتصم

 یاعطا مانند یمال یهاتیحما قیطر از .ردیگ صورت ییروستا

 تی را تقو روس تاها یاقتصاد یهاهیبن توانیم یبانک اتیتسه

 و گش ود روس تاها یبرا یدیجد یدرآمد و یشغل تنوع و کرده

 نی ا در. کاس ت یکش اورز ب ه انییروس تا دیش د یوابستگ از

من ابع  از ت وانیم ،یاخلد یمال منابع از استفاده ضمن کردیرو

س ازمان بهداش ت  ،یسازمان خواروبار جهان ،یبانک جهان یمال

استفاده ک رد. ع اوه  زین رهیکار و غ یالمللنیبسازمان  ،یجهان

 ارائ ةجه ت  یتخصص  یب انک ج ادیا قی از طر توانیم نیبر ا

 یآورت اب شتریهرچه ب یارتقا یرا برا نهیزم بهرهکم اتیتسه

 ت وانیم ،یبه عبارت ساخت. ایمه یسالخشکروستاها در برابر 

 یرا ب را ن هیزم یالملل نیب یه اتی ظرف ک ردنفعال قیطر از

 یالگوه ا ارائ ة قی طر از .کردکشورها فراهم  یاریکمک و هم

در براب ر  مق اوم یهاگونه و آب کم مصرف با محصوالت کشت

 ه  ااچ  هیدر زی  آبر یه  اح  وزه آب ه  دررفت از ،یس  الخشک

-س فره از آب ةیرویباز برداشت  ،نیا بر عاوه. شود یریجلوگ

 جادیا و درخت کاشت قیطر از .شود یریجلوگ ینیرزمیز یها

 ک ه خاکو  گرد یریگشکل از اچه،یدر اطراف در سبز کمربند

 از. ش ود یریب وده جل وگ زاس رطان اچ هیدر یش ور لیدل به

در  ک ه اچهیدر زیآبر حوزةدر  هیرویب یبندهالیسو  یسدساز

 از .ش ود یریجل وگ ،افتهی گسترش شدتبه ریاخ دهةطول دو 

 گسترش جمله از انییروستا یمنابع درآمد یسازوعتنم قیطر

ب  ه  ه  اآن کام  ل یاتک  ا از ت  وانیم   ،ییروس  تا یگ  رگردش

از آب را  یشتریقسمت ب تیکرده و در نها یریجلوگ یکشاورز

س طح  یارتق ا قی از طر دی با ،نیانتقال داد. همچن اچهیبه در

و  روس تاها ةی تخل از ییروس تا یه اطیدر مح یزندگ تیفیک

 یه اافت هی ک ه نی ا ب ه توج ه ب ا .ک رد یریآن جلوگ بیتخر

-ت اب مختل ف ع اداب یادیز حدود تا که داد نشان زین پژوهش

 و اق دامات اس ت بهت ر ،نیبن ابرا .رندیپذیم ریتلث هم از یآور

 انس اکن بعد در هم و یسازمان بعد در هم یآت یهایزیرامهبرن

 قالب در هایزیربرنامه یتمام و داشته یستمیس کردیرو یمحل

 .ردیگ قرار توجه مورد واحد تیکل صورت به و ستمیس کی

 تشکر و قدردانی

اضی حامی مالی نداشته و حاصل فعالیت علم ی پژوهش ح

 نویسندگان است.
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