
6704-6714، صفحه 1402مطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره دوم، فصل تابستان، سال   

6704 

 

 زیست محیطی  یآورتاب زانیم بر هیاروم اچهیدر ییایتأثیر اقدامات اح یابیارز

 یجوامع محل از دیدگاه 
 2، اسماعیل شیدای کرکج2*، مرتضی مفیدی چالن1ثمیه آذربار

 دانشگاه ارومیه ،منابع طبیعیدانشکده  ،گروه مرتع و آبخیزداریکارشناسی ارشد مدیریت مرتع،  فارغ التحصیل -1
 ، ارومیهدانشگاه ارومیه ،منابع طبیعیدانشکده  ،گروه مرتع و آبخیزداریاستادیار  - *2

 m.mofidi@urmia.ac.irنویسنده مسئول:  ایمیل  لایمی*
       13/11/1401 تاریخ پذیرش:               16/10/1401 تاریخ دریافت:  

 چکیده

 ،یطتیمح ستتیز یدر برابر بحرانها یجوامع محل یداریپا تیتقو جهیو در نت یاجتماع هایستمیدر س یریپذ بیکاهش آس یاساس یاز راهکارها یکی
 داماتاقت ریتأث یابیاست. مطالعه حاضر، با هدف ارز یکیاکولوژ هایستمیدر س جادشدهیا یجوامع در برابر اختالل و آشفتگ نیا یتاب آور زانیم شیافزا
و  یهمبستتگ  ،یفیآن توص کردیو رو یاز نوع کاربرد قیتحق .انجام شد یجوامع محل دگاهیاز د یطیمح ستیز آوریتاب زانیبر م هیروما اچهیدر ییایاح

پرسشتنامه صتورت گرفتت.  لیتو تکم یدانیتم شیو روش پتا ایکتابخانته اطالعات با استتفاده از دو روش مطالعتات آوری است. روش جمع یلیتحل
 هیتکل قیتحق ی( مشخص شدند. جامعه آماریو مرور منابع )مأخذ شناس یاکتشاف یهابا استفاده از مصاحبه یجوامع محل یآورسنجش تاب یهاشاخص

صتفت بتارز و اشتتباه  انسیتآماره کوکران بتا استتفاده از وار قینمونه از طر ی. تعداد خانوارهاباشندیآغداش م یساکن در روستا یسرپرستان خانوارها
به دست آمد  %78 نیانگیطور ممختلف پرسشنامه به یهابخش یکرون باخ برا یآلفا بی. ضردیبردار( برآورد گردخانوار )بهره 62شده سبهاستاندارد محا

ی و افتزایش ستط  طیمحستیزی اقدامات ستاد احیا افزایش آگاهی طیمحستیز؛ در بعد . از دیدگاه جوامع محلی. ردیگیکه در محدوده مطلوب قرار م
استت. میتانگین  شتدهیابیارزداشته است. همچنین در زمینه مدیریت دام و مرتع اقتدامات ستتاد احیتا متوست   به دنبالکشت محصوالت دیمی را  زیر

ی، در محدوده خیلی کم تا متوست  طیمحستیزآمد بنابراین میزان اثرگذاری اقدامات ستاد احیا در بعد  به دست 65/2ی موردبررسی هاشاخصامتیازات 
ی آبیاری نوین، عملیات آبخیزداری، مدیریت منتابع آبتی، هاستمیسی اصالح الگوی کشت، هاشاخص. بر اساس نتایج مدل تحلیل عاملی؛ ردیگیمقرار 

عامتل مهتم شناستایی شتدند کته  5در قالب و دام ی و مدیریت مرتع طیمحستیزعملکرد تولیدی، درصد پوشش گیاهی، کنترل شوری اراضی، آگاهی 
با توجه به پیامدهای مختلف خشکی  رسدیم. به نظر کنندیمی جوامع محلی در اثر اقدامات ستاد احیا را تبیین آورتابتغییرات میزان  22/69 موعدرمج

ی هاشتاخص توست  ستتاد احیتا در منطقته؛ شتدهانجامدر تحقیقات مختلف و توجه به نوع اقدامات  شنهادشدهیپدریاچه ارومیه در منطقه و راهکارهای 
 یتیاجرای هادستتگاه ی زیستت محیطتی را ارزیتابی نمایتد.آورتتابی اقدامات این ستاد در راستای ارتقای خوببهدر تحقیق توانسته است  مورداستفاده

ی آورتتابارتقتای ستالی و و خشک آب روستاهای متتأثر از بحتران تیپژوهش برای بهبود وضع نیا در شدهیمعرف یهابا استفاده از شاخص توانندیم
 .کنند یزیربرنامهتوسعه پایدار ابعاد  همه در دارییو حرکت به سمت پاجوامع محلی 

   " آوریتاب"، "اصالح الگوی کشت"، "روستای آغداش"، "آگاهی زیست محیطی" :یکلیدکلمات 
 

  مقدمه -1
به  نیکره زم یهابومستیز نیتراز مهم یها، بخشو تاالب هااچهیدر

و از نظر  شوندیمحسوب م وحشاتیح یامن برا یواحشمار رفته و ن
ارزش  ،یزراع یهانیبرابر زم 200ها و برابر جنگل 10حدود  ،یستیز

 نیبا ا  (Mitsch and Gosselik, 1993). دارند یاقتصاد
قرار  یمتعدد یدهایدر معرض تهد ،یغن یهاستمیاکوس نیوجود، ا

ش مخاطرات متعدد، با گستر لیبه دل ریاخ یهاسال یدارند و ط
 گر،یاز طرف د. (Cavallo, 2011) اندمواجه شده یادیمشکالت ز

با سرعت  ،یو انسان یعیعوامل مختلف طب لیاز آنها به دل یاریبس
همچنان  ندیفرا نیا ورو بوده با کاهش سط ، روبه یامالحظهقابل

 هااچهیدرصد در 50در حدود  ر،یقرن اخ کیدر  کهینحوادامه دارد. به
 Wetland International) اندرفته و نابود شده نیها از بو تاالب

Organization, 2005)از  یبشر یهاتیفعال ن،یب نیا . در
شمار  هب هااچهیها و درتاالب اتیح یبرا یمهم و اساس داتیتهد

 -یعمران یهاعمدتاً در قالب پروژه ها،تیفعال گونهنی. ارودیم
 ردیگیآنها صورت م یستیز  یبدون توجه به ابعاد و آثار مح ،یاتوسعه
با ارزش  یهاستمیاکوس نیحفاظت از ا یبرا یجد یدیتهد تواندیکه م
 بنددر کمر یریبه لحاظ قرارگ رانیکشور ا.  (Sands, 2003) باشد

وارده از مخاطره  یهابیشدت در معرض خسارات و آسبه ،یسالخشک
 ،یوارده به لحاظ اقتصاد یهابیآس زانی. مشدبایم یسالخشک

 ان،یم نی. در اشودیم انیبه طرق گوناگون نما یطیو مح یاجتماع
در حال رخ دادن است،  ریاخ یهاکه در سال یعیمخاطره طب نیترمهم

در  هیاروم اچهیدر ،یمتعدد لی. به دالباشدیم هیروما اچهیکاهش آب در
و  یقرارگرفته و مناطق ساحل یدر معرض خشک ر،یاخ یهاسال
 رامونیپ یتر از آن، شهرها و روستاهاجوار و مهمهم یهاستمیاکوس

(. 1390 ،یترکمان یمیقرار داده است )سل ریشدت تحت تأثخود را به
است که در شمال  یغرب ییایآس یدائم ریآبگ نیتربزرگ هیاروم اچهیدر

 6000تا  4500 نیب یتبا وسع اچهیدر نیقرارگرفته است ا رانیغرب ا
 اچهیدر نیستمیو ب رانیا یداخل اچهیدر نیترعنوان بزرگبه لومترمربعیک

مسائل و  ریدر حال حاضر درگ اچهیدر نیدارد. ا ایژهیو تیجهان اهم
 ،یاریو آب یکشاورز هایتیفعال دیاست؛ ازجمله تشد یادیز داتیتهد

 اچه،یدر یرگراه رومتعدد توسعه منابع آب، احداث بز هایاحداث پروژه
 ،یو شهر یو صنعت یکشاورز یهاتیاز فعال یناش یآلودگ شیافزا

تر از همه وقوع و مهم اچهیاز منابع در داریناپا یبرداربهره
 داتیو تهد یهااز دغدغه ریاخ یهاسال رد دیشد یهایسالخشک

(. 1396و همکاران،  انیپس ی)باران رودیبه شمار م اچهیدر نیا یاصل
از  شیشده و بخشک هیاروم اچهیدرصد از مساحت در 70اکنون هم

غلظت  زانیاست که م شدهلیزار تبدآن به شوره یدوسوم از وسعت آب
و  یروپس نیاست. ا دهیرس تریگرم در ل 400از  شینمک آن به ب

با خشک  رایاست؛ ز یهشدار مهم هیاروم اچهیکوچک شدن مساحت در
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 4400از  شینمک به وسعت ب ریکو کی ه،یاروم اچهیشدن در
 به را زارهاموجود در شوره های. باد نمکشودیم لیتشک لومترمربعیک

مزارع و باغات  دنید بآسی باعث و کرد خواهد منتقل مزارع سمت
 ریحاصل خ هایدشت ییخصوص در نقاط روستابه یکشاورز

مبلغ درآمد ساکنان  نیترخواهد شد که عمده یو شرق یغرب جانیآذربا
در  یمناطق تبعات منف نیساکنان ا یسالمت یمنطقه است و برا نیا
نمک  ریکو لیتشک .(Hossein Mardi, 2018)خواهد داشت یپ

 اچهیمناطق اطراف در مانندمنطقه و  یوهواآب رییابعاد باعث تغ نیبا ا
گردوخاک در منطقه خواهد  یهاو شدت طوفان شیموجب افزا نور،یآب

 نکهیبا توجه به ا  (Niqy and Hassaniya, 2014) .شد
-یم یزندگ هیاروم اچهیدر رامونیدر محدوده پ یادیز یانسان تیجمع
 یو شرق یغرب جانیآذربا یهااستان یهاسکونتگاه شتیو مع کنند

و  اچهیاستوار است، در صورت خشک شدن کامل در یکشاورز بر شتریب
اطق با من نیاقتصاد ا یکیو اکولوژ یطیمحستیز یهاوقوع بحران

و  راتییتغ نیتوجه به ا نیروبرو خواهد شد؛ بنابرا یمشکالت بزرگ
به نظر  یمورد انتظار، ضرور یهاانیدر جهت کاهش ز یشیاندچاره

 ه،یاروم اچهیجامع در تیریچارچوب برنامه مد رد ارتباط،نی. درارسدیم
جه شده است که با توانجام یادیز یائیاح -ی، اقدامات فن1389از سال 
ها، انواع اقدامات، به شرح مختلف پروژه یهایدگیچیو پ رهایبه متغ

 ؛(1398و همکاران،  ی)معتمد باشندیم لیذ
آب و فاضتالب شتامل؛  یمترتب  بتا شترکت مهندست یهتاتیفعال - 

 هاخانههیو تصف یو خطوط اصل یفرع یآورجمع یهاشبکه
مرمت و  یهاطرح شامل؛ یامرتب  با شرکت آب منطقه یهاتیفعال -

 لیتتتکم ،ینتتیرزمیو ز یستتطح یهتتاآب یتعتتادل بخشتت ،یبازستتاز
ها، رودخانتته یو ستتامانده یروبتتیال ،یریگشتتبکه انتتدازه زاتیتتتجه
 نیتیتع ،یاحوضه نیانتقال ب یهاانتقال آب و پساب، طرح یهاطرح
 مجاز یهاچاه یروزرسانبه و رمجازیغ یهاچاه فیتکل

 یاریتتشتتامل؛ آب یا ستتازمان جهتتاد کشتتاورزمتترتب  بتت یهتتاتیفعال -
 یهتاروش ،یزهکش یاریآب یهافشار، انتقال آب با لوله، شبکهتحت
 ینژادو به زراعی¬به یهاروش ،یجیو ترو یآموزش

کشتور  یزداریتهتا، مراتتع و آبخمرتب  با سازمان جنگل یهاتیفعال -
هتا در آن تیوضتع شیو پا تیگردها، تثب زیکانون ر ییشامل؛ شناسا

دام  یچرا تیریکنترل و مد ه،یاروم اچهیدر یخارج از پارک مل یاراض
 هیاروم اچهیدر هیدر حاش

 ،یو اجتمتاع یشامل؛ مسائل فرهنگت یمرتب  با استاندار یهاتیفعال -
 یرساناطالع یهاو پروژه یجوامع محل یتوانمندساز

 یهاشامل؛ پروژه ستیز یمرتب  با سازمان حفاظت مح یهاتیفعال -
 اچهیدر یدر محدوده پارک مل یاراض کیاکولوژ یایمرتب  با اح

شتامل؛  رانیتا یرویتمرتب  با شترکت توستعه منتابع آب و ن تیفعال -
 اچتهیرودخانته زاب بته در یمترز یهاو انتقال آب میتنظ یهاپروژه
و خت   یتونتل ستاز ،یانحرافت یهادر قالب احداث سد و بند هیاروم

 یدر راستتا یاستفاده از منابع آبت یهاالح روشاز اص گذشته .انتقال
جوامتع  یو نحتوه زنتدگ تیریاصالح متد ،یسالکاهش اثرات خشک

 یاز راهکارهتا یکتیعنوان بته زین یآورارتقاء تاب یدر راستا یمحل
استت  شدهیمعرف یسالخشک بارانیو موفق در کاهش اثرات ز دیجد
(Maracchi et al., 2000درواقع تاب .)عبتارت استت از  یآور

نسبت به جذب و مواجهته  کیاکولوژ ای یاجتماع ستمیس کی ییتوانا
 ،یعملکرد اساس یبتواند ساختارها کهیطوراختالل، به ای ینظمیبا ب
و  راتییترا در مقابتل تغ یستازگار تیو ظرف یدهباز سازمان تیظرف
 یآور(. تتابGunderson et al., 2002هتا حفتک کنتد )تنش

جوامتتع از خطتترات  یریرپتتذیامل کتتاهش تأثشتت یطیمحستتتیز
ستالمت انستان در ارتبتاط بتا  دکننتدهیو عوامتل تهد یطیمحستیز

 یطیمحستتیبازگردانتدن ختدمات ز لیبه همراه تسه یعیطب یایبال
 نتدیپس از فاجعته و استتفاده از فرآ ستمیو عملکرد مطلوب س یاتیح

 از حتتتتتتتوادث بتتتتتتته  یریتتتتتتتگبتتتتتتتا بهره یریادگیتتتتتتت

است  ندهیو خطرات حوادث آ یریپذبیکاهش آس یبرا وستهیوقوع پ
(EPA, 2015با توجه به وقوع تناوب .)در  البیو ست یسالخشک ی

همچنتان نگتران خشتک شتدن  دیتبا خشتک،مهیمناطق خشک و ن
ستط   شیآن، افزا امدیامر، پ نیبود. در صورت وقوع ا هیاروم اچهیدر

در  ژهیوبته گترمتنتد و  یباد یهاو شور و وزش نینمک یهایخشک
 یکشاورز یهانیمرور، زمبه دهیپد نیاست که بروز ا زییتابستان و پا

شتدت  یریکتو تیتو مرغوب منطقه را به سمت شور شتدن و درنها
 ،یستتیز  یو محت یاجتمتاع ،یخواهد برد و از منظتر اقتصتاد شیپ

 زیتستاکن در حوضته آبر یونیتلیمپنج تیتجمع یبرا یعواقب ناگوار
 ه،یاروم اچهیجامعه در تیریداشت )برنامه مد خواهد اهبه همر اچه،یدر

و جهتتان  رانیتتشتتده در نقتتاط مختلتتف اانجام قتتاتی(. تحق1389
(Erdinger et al., 2011; Crighton et al., 2003 ،)

 تیبتر وضتع یستیز  یمخاطرات مح ریانکارناپذ راتیدهنده تأثنشان
ناصتر ع یکیلتوژدر تعادل اکو رییافراد است و هرگونه تغ یزندگ یکل
مردمتان ستاکن  یزندگ م،یرمستقیو غ میطور مستقبه ،یستیز  یمح

 یو حتتت یاجتمتتاع ،یمختلتتف اقتصتتاد یهامنتتاطق را از جنبتته نیتتا
و  راتییتتغ نیتتوجته بته ا نیبنابرا دهد؛یقرار م ریتحت تأث ،یاسیس

بته نظتر  یمتورد انتظتار، ضترور یهاانیکاهش ز یبرا یشیاندچاره
 تیریو در چهارچوب برنامته متد 1389ز سال ا ارتباطنی. درارسدیم

شده است امتا انجام یادیز ییایاح-یاقدامات فن هیاروم اچهیجامع در
ستاال مطترح  نیتا هیتاروم اچهیدر یایدر خصوص اقدامات ستاد اح

و  یریپذبیشده تا چته حتد در کتاهش آستهست که اقدامات انجام
ماثر بوده  هیاروم اچهیدر هیحاش یجوامع محل یآورتاب زانیم شیافزا

 یابیتپتژوهش باهتدف ارز نیضرورت ا نیبا توجه به ا نیاست؛ بنابرا
 ستتیز یآورتتاب زانیتدر م هیتاروم اچتهیدر ییایتاقتدامات اح ریتأث
 انجام شد. یجوامع محل یطیمح

 

   روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده  
 در انتدوآبیآبتاد شهرستتان مآغداش از توابع بختش مرحمت یروستا

 یروستتا ییایتجغراف تیت. موقعباشتدیم رانیتا یغرب جانیاستان آذربا
 37و عترض  یشرق قهیدق 55درجه و  45 ییایطول جغراف نیآغداش ب
متتر استت.  1280 ایتبوده و ارتفاع از سط  در یشمال قهیدق 9درجه و 

 متتریلیم 300بارش نیانگیم گراد،یسانت 84/11دما در منطقه  نیانگیم
 یبندمیمنطقه طبق تقس میحاکم است. اقل یاترانهیمد یمیاقل  یو شرا

روستتا در  نیت. اباشدیمرطوب م مهیو ن خشکمهین میدومارتن جزو اقل
 هتتایاستتتان نیو در متترز بتت انتتدوآبیشهرستتتان م یلتتومتریک 70/41

بتا شهرستتان  لتومتریک 15حدود  وقرار دارد  یو شرق یغرب جانیآذربا
واصله از نتوع  ریان بناب فاصله دارد. مسبا شهرست لومتریک 25ملکان و 

دهستان  یشمال غرب یاز روستاها یکی. آغداش باشدیجاده آسفالت م
بوده که از طرف شرق با قپچاق و از  اندوآبیآباد در شهرستان ممرحمت
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بتا فستندوز و  یو از جنوب غرب دیو جد میبا چهار برج قد یجنوب شرق
نفتر کته  1039آغداش  یستارو تی. کل جمعباشدیم هیقشالق همسا

. باشتدیم 262نفر زن بوده و تعتداد ختانوار  492نفر مرد و  547حدود 
امکانات دفتر  یقرار داشته و دارا یاو جلگه یمنطقه در منطقه دشت نیا

مسجد  ،ییراهنماو  ییبانک، دفتر مخابرات، مدرسه ابتداپست ،یاریده
و  ییو نتانوا یفروشته خردهو امامزاده، خانه بهداشت و غسالخانه و مغاز

آب و ارتباط  هیتصف ستمیشامل آب شرب، برق، گاز، س ییربنایخدمات ز
 تی. شکل روستا از نوع متمرکز نامنظم و فشرده با وضعباشدیم یخانگ

 ههکتتار استت کت 18607است. مساحت کل محتدوده  یسکونت دائم
. باشتدیهکتتار م 17962منطقته حتدود  یو مرتع یمل یمساحت اراض
آغداش  یهکتار و وسعت آباد 1424 یو کشاورز یزراع یمساحت اراض

منطقته  یاراضت (.1393حاجی زاده و رضتازاده، هکتار است ) 24حدود 
منطقته  نیتمراتتع در ا یاهیتپوشتش گ تی. وضتعباشدیعمدتاً مرتع م

کته  شودیمشاهده م اهانیگ فیمناطق پوشش ضع یمتوس  و در برخ
 یکشتتاورز محصتتوالت .باشتتدیستتند مشتتور پ اهتتانیغالبتتاً شتتامل گ

و انگتور  بیس ونجه،یمنطقه عمدتاً شامل گندم، جو،  نیشده در اکشت
تا  1379از بازه  هیاروم اچهیاست. با توجه به شروع روند خشک شدن در

شتدن  یابتانیبتر رونتد ب یو کوچک شدن سط  آن اثرات مهمت 1394
خصوص به یزمزارع و باغات کشاور دنید بیمنطقه داشت و باعث آس

 یمنبتع درآمتد اهتال نیترمنطقه شده است که عمده ییدر نقاط روستا
بر اقتصاد منطقه خواهد داشت.  یتبعات منف مدتیو در طوالن باشدیم

منطقته  یوهواآب رییابعاد در منطقه باعث تغ نینمک با ا ریکو لیتشک
گردوخاک و نمک در منطقه شده  یهاو شدت طوفان شیو موجب افزا

(. بتا توجته بته توستعه Nilqy and Hasannia, 2014ت )است
عامتل  نیتگفت که ا توانیمنطقه م نیدر ا یروزافزون بخش کشاورز

 یکتاربر راتییتتغ کهیدارد. بطور ییاثر بسزا تیوضع نیا دیدر تشد زین
موجتب کتاهش عملکترد  یدرپتیپ یهایستالهمگام با خشک یاراض

شتتده استتت  هیتتاروم چتتهایدر حوضتته در یطیمحستتتیو ز یکیاکولتتوژ
(Rahimi Balkanlou et al, 2020 از اقدامات انجتام شتده .)

به آمتوزش کشتاورزان در  توانیآغداش م یدر روستا ایتوس  ستاد اح
به مشتاغل  دیام ینیوام از صندوق کارآفر یجهت کشت زعفران، اعطا

 از یکشتاورز نیگزیداشتند، آمتوزش مشتاغل جتا یاقتصاد هیکه توج
انجام عملیات احیتا  نام برد. همچنین می توان به یبافیقال اءیجمله اح

 یحواش هایدر کانون پلکسیقره داغ و آتر یکارنهالبیولوژیک شامل 
منتابع  یمشتارکت تیریکربن )متد بیپروژه ترس ه،یاروم اچهیدر زگردیر

لبتاس  دیتمرکز تول جادیو ا یخرد اعتبار یهاصندوق لی(، تشکیعیطب
 ( اشاره کرد.زنان روستا یاطی)خ

 

 
   اندوآبیآغداش در شهرستان م یروستا یمکان تیموقع -1 شکل

 روش تحقیق 

 یو ازلحتاظ هتدف، کتاربرد یکم یهاپژوهش حاضر از جمله پژوهش
 روستای( خانواردامداران )سرپرستان هیرا کل قیتحق یاست. جامعه آمار

ختارمند هتا پرسشتنامه ستاداده یابزار گردآور د.دهیم لیآغداش تشک
و  یاجتمتاع ،یاقتصتاد ،یردفت یهتایژگیبوده کته از چهتار بختش و

کته در ایتن تحقیتق بختش زیستت  استت شدهلیتشک یطیمحستیز
 یپرسشنامه از سو یصور یی. روامحیطی مورد تحلیل قرار گرفته است

 یبترا ییو پس از اصالحات الزم، نسخه نها شدهینینظران بازبصاحب
صتورت مصتاحبه و پتژوهش به یهااست. داده شدهآماده ییایآزمون پا

از  ازیتموردن یهااز آن شتاخصو پس شدهیآورجمع یمشاهده مشارکت
 شده است.ها استخراجداده نیب

 
 
 
 

 قیتحقی هاانتخاب شاخص ندیفرآ 

جوامتع  ی زیستت محیطتیآورسنجش تتاب یهاشاخص نیتدو یبرا

در  یتشتافاک یهاآغداش؛ در گام نخستت مصتاحبه یدر روستا یمحل

آن از متخصصتتان،  یابیتتارز یهاو شتتاخص یآورارتبتتاط بتتا تتتاب

صتورت گرفتت.  یو خبرگان محل ییپژوهشگران، کارشناسان امور اجرا

و  یاکتشاف یهاحاصل از مصاحبه جیبا توجه به نتا یسپس در گام بعد

 یجوامع محل یآورو تاب کیاکولوژ -یاجتماع یهاستمیس اتیمرور ادب

(، یآن )مأخذ شناس یابیارز یهاو شاخص داریلف توسعه پادر ابعاد مخت

که  یجوامع محل یآورتاب یابیمرتب  با ارز یهااز شاخص یامجموعه

با توجه به  هو کاربرد در منطق تیدارند و از حداکثر سنخ یشتریکاربرد ب

 ه؛یتاروم اچتهیدر یایتشده در خصتوص احانجام یهاتیاقدامات و فعال

بعتد زیستت شتده در انتخاب یهاشدند. شتاخص برخوردارند مشخص

 شده است.ارائه 1 لودر جد محیطی

  



6704-6714، صفحه 1402مطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره دوم، فصل تابستان، سال   

6707 

 

  یطیمحستیزی آورتاب ارزیابی هایشاخصشناسی  مأخذ -1جدول 

 مأخذ هاشاخص

 (1393) یاریصف(، 1399) یقنبر  (1396مجنونی توتاخانه و همکاران ) کنترل میزان شوری اراضی

 (1399همکاران )(، وزیریان و 1399همکاران )(؛ دوگانی و 1396نونی توتاخانه و همکاران )مج کشت یاصالح الگو

 Zhang et al., (2014)؛ Bell et al., (2001)(؛ 1396مجنونی توتاخانه و همکاران ) یننو یاریآبی هاستمیس

 (1390) یقاسم(، 1396(، مجنونی توتاخانه و همکاران )1396ولی زاده و همکاران ) منابع آب یریتمد

 Rahimi Balkanlou et al., (2020)(، 1392همکاران )محمدی یگانه و  یکشاورز یاراض تثبیت سط 

 (1399همکاران )(، وزیریان و 1397همکاران )(، عوض پور و 1396ولی زاده و همکاران ) دام و مرتع یریتمد

 (1397پور )، سواری و خسروی Keshavarz et al., (2003)(، 1390) یقاسم یمد محصوالت کشت

 (1397پور )(، سواری و خسروی 1399همکاران )، محبی و Hossein Mardi et al., (2018) یزگردر یزانمتثبیت 

 (1399) یقنبر (1394همکاران ) ولی زاده و یاهیدرصد پوشش گافزایش 

 Keshavarz et al., (2005) (، 1394ولی زاده وهمکاران ) یزداریآبخ یاتعمل

 (1399) یقنبر(، 1394ولی زاده وهمکاران ) یدی محصوالت کشاورزیعملکرد تول

 Khatami and Berndtsson, (2013) یولوژیکب یااحعملیات 

 (،1391مختاری و همکاران )  (،1392فرهمند و همکاران ) یطیمحستیز یآگاه

 Holling and Walker, (2003)  Mendoza, (2006) یطیمحستیز یداریپا

 
  موردمطالعهمنتخب در منطقه  هایشاخصبرآورد 

ستاکن در  یجوامتع محلت دگاهیتمنتخب از د یهابرآورد شاخص یبرا
 یاستت بترا ذکر. الزم به دیآغداش از پرسشنامه استفاده گرد یروستا

جوامتع  آوریتتاب زانیبر م هیاروم اچهیدر ییایاقدامات اح ریتأث یابیارز
روایتی ، پرسشتنامه  یبررست یشد. بترا استفاده کرتیل فیاز ط یمحل

در اختیار تعتدادی از افتراد  قیهمراه با اهداف، فرضیات و سااالت تحق
آنتان  زگذارده شد و ا یدارپای سنجش زمینه در کارشناس و نظرصاحب

خواسته شد تا نظرات اصالحی خود را در مورد سااالت پرسشنامه ارائه 
و بتا انجتام اصتالحات  ییاشناست مشکالت پرسشتنامه جهیدهند. درنت

در  یشیمطالعه آزما قیاز طر قیابزار تحق ییای. پادیپرسشنامه معتبر گرد
 یهمجوار قرارگرفتته و بتا استتفاده از آلفتا یکشاورزان روستاها اریاخت

ابزار پژوهش  ییای( پا75/0تا  64/0مختلف )از  یرهایمتغ یکرونباخ برا
 62از طریتق آمتاره کتوکران تعداد خانوارهای نمونته شده است.  دیتائ

به این منظور ابتدا یتک  دینمایم( برآورد گردید اشاره برداربهرهخانوار )
 ریتمتغنمونته صتورت گرفتت و واریتانس  25مطالعه مقدماتی با حجم 

میزان درآمد محاسبه گردید و با استفاده از واریانس صفت بارز، اشتتباه 
نمونتته جهتتت تکمیتتل  انبتترداربهرهو تعتتداد  شتتدهمحاسبهاستتتاندارد 
ی مربوط به خانوارها هاپرسشنامهآمد. برای تکمیل  به دستپرسشنامه 

بتتا اولویتتت  ؛شتتدهیبندطبقهی تصتتادفی ریگنمونتتهاز طریتتق روش 
ی هتاتیفعالی روستا، خبرگتان محلتی و افتراد فعتال در دهایسفشیر

 تیتدرنهامربوط به احیای دریاچه ارومیه در منطقته انتختاب شتدند و 
سرپرستت  62تصتادفی بترای  صتورتبهرسشنامه مربوط به خانوارها پ

متوردنظر بتا استتفاده از  یهاشتاخص تیتدرنها خانوار تکمیل گردیتد.
 .دندیمعمول برآورد گرد یهاروش

 ی آماریهاآزمون 
ی مهم در ارزیابی اقدامات ستاد احیای دریاچه هاشاخصبرای شناخت 

ی بنتدرتبهون فریتدمن بترای ارومیه از متدل تحلیتل عتاملی و از آزمت

 تیتدرنهای از دیدگاه جوامع محلی استفاده شد. موردبررسی هاشاخص
 Microsoftی آمتتاری و از هتتاآزمونجهتتت  SPSS افتتزارنرماز 

Excel استفاده شد. جهت انجام محاسبات توصیفی و رسم نمودارها 
 

  نتایج -3
 64/52 جوامع محلی روستای آغداش نشان می دهد یفیاطالعات توص

هستتند. الزم بته ذکتر استت در  زندرصتد  35/47درصد افراد مرد و 
. درصد زن هستتند 11درصد مرد و  89 پاسخگویان؛ یتخصوص جنس
که بیشتر جوامع محلی )پاستخگویان( در محتدوده  دهدیمنتایج نشان 

درصتد از پاستخگویان در  47 کتهیطوربهقترار دارنتد  سالانیمسنی 
 50درصد در محدوده سنی بیشتتر از  45 و لسا 30-50محدوده سنی 

درصد از پاسخگویان در طبقه سنی کمتر از  8سال قرار دارند. همچنین 
میتزان تحصتیالت جوامتع محلتی در خصتوص سال قترار دارنتد.  30

 35ستط  ستواد بیشتتر پاستخگویان ) ؛)پاسخگویان( روستای آغداش 
درصتد  6، ادستویبدرصتد  11. باشتدیمدرصد( در حد خواندن نوشتن 

درصتد لیستانس و  8و  پلمیدفتوقدرصتد  10درصد دیپلم،  29سیکل، 
در خصوص شتغل جوامتع محلتی  دهدیمنتایج نشان  .باشندیمباالتر 

درصتد  5/14درصد کتارگر،  5/14درصد کشاورز،  5/64)پاسخگویان(؛ 
 . باشندیمدرصد بیکار  61/1درصد کارمند و  61/1شغل آزاد، 

 یست محیطی جوامع محلیتحلیل تاب آوری ز 
اقتدامات  تتأثیرهای ارزیتابی نتایج مربوط به بررسی و مقایسه شاخص

ی جوامع محلی با استتفاده از طیمحستیزی آورتابستاد احیا در میزان 
است. نتایج آزمون فریدمن  شدهدادهنمایش  2آزمون فریدمن در جدول 

اقدامات ستاد احیا  تأثیرهای ارزیابی نشان داد که اهمیت و رتبه شاخص
ی از دیدگاه جوامع محلی باهم متفاوت طیمحستیزی آورتابدر میزان 

 های ارزیابی دارند.بندی متفاوتی برای شاخصاست و افراد رتبه

 
ی ارزیابی طیمحستیزی هاشاخصداری آزمون  معنی -2 جدول

 ی از دیدگاه جوامع محلیآورتاب
sig Chi-square تعداد درجه آزادی 

000/0 80/214 13 62 
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اقدامات  تأثیرنشان داد که از دیدگاه جوامع محلی  آزمون فریدمن  نتایج
ی هاشاخصی بیشتر مرتب  با طیمحستیزی آورتابستاد احیا در میزان 

ی، کشت محصوالت دیم و مدیریت دام و مرتع به طیمحستیزآگاهی 
های . شاخصباشدمی 1/9و  4/10, 35/12ترتیب با میانگین رتبه 

تا  90/1ارزیابی اقدامات ستاد احیا از دیدگاه جوامع محلی امتیازات در بازه
کسب کردند که بیشترین امتیاز مربوط به شاخص آگاهی  95/3
ی و کمترین امتیاز مرتب  با شاخص درصد پوشش گیاهی طیمحستیز

مینه . به عبارتی جوامع محلی اثرگذاری اقدامات ستاد احیا را در زباشدیم
ی و ترویج کشت محصوالت دیم در بازه طیمحستیزی آگاهایجاد 

ها امتیازات در حیطه متوس  تا زیاد ارزیابی کردند و برای بقیه شاخص
میانگین امتیازات جوامع  درمجموع. همچنین باشدیمکم تا متوس  

اثرگذاری کم تا  دهندهنشانکه  باشدیم 40/2ها محلی برای شاخص
 (.3)جدول  باشدیمت ستاد احیا متوس  اقداما

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اقردامات  یابیرارز یمناسب بررا یهاشاخص ییشناسا

 یجوامع محل دگاهیاز د ایستاد اح
هتای جهتت تشتخیص شتاخص در این تحقیق از مدل تحلیل عتاملی

ی جوامع محلی آورتابستاد احیا بر میزان اقدامات  تأثیرمناسب ارزیابی 
 یجوامتع محلت آوری زیستت محیطتیتابدر خصوص استفاده گردید. 

را نشتان  یاصل یهامالفه هیتجز فرضشیآزمون پ یهاآماره 4جدول 
آزمتون بارتلتت  یداریو معنت KMO زانیتکه با توجه بته م دهدیم

 .باشتدیم دیتتائمتورد  یاصتل یهامالفه هیتجز یاستفاده از روش آمار
ش عامتل دارای ارز 5کته  دهدیمی اصلی نشان هامالفهنتایج تجزیه 

(. 14-4کند )جتدول ها رو تبیین میدرصد واریانس داده 27/69بوده و 
گیرد کته در عاملی قرار می ریمتغی اصلی هر هامالفهدر آزمون تجزیه 

داری باالتری داشته باشد. بر همین اساس با آن عامل همبستگی معنی
 .ی در پنج عامل قرار گرفتندطیمحستیزی آورتابی هاشاخص

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی طیمحستیزی آورتابی ارزیابی هاشاخصبندی رتبه-3جدول 

 اقدامات ستاد احیا از دیدگاه جوامع محلی
ی ارزیابیهاشاخص میانگین امتیاز میانگین رتبه رتبه  

1 35/12  95/3 یطیمحستیآگاهی ز   

2 4/10  54/3 دیم محصوالت کشت   

3 1/9  77/2 و مرتع مدیریت دام   

4 46/8  62/2 احیا بیولوژیک عملیات   

5 88/7  45/2 اراضی کشاورزی تثبیت سط    

6 22/7  24/2 شوری اراضی کنترل   

7 98/6  16/2  عملکرد تولیدی 

8 4/6  06/2 یطیمحستیز پایداری   

9 32/6  03/2  مدیریت منابع آب 

10 27/6  04/2 میزان ریزگردتثبیت    

11 27/6  06/2 اری نوینآبیی هاستمیس   

12 03/6  93/1  اصالح الگوی کشت 

13 73/5  90/1  عملیات آبخیزداری 

14 57/5  90/1  درصد پوشش گیاهی 

 یاصل یهامؤلفه هیتجز فرضشیآزمون پ یهاآماره -4جدول
 ارزش معیار ردیف

1 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 678/0  

2 
 آزمون
 بارتلت

Approx. Chi-Square 08/289 

آزادی درجه  91 

داریمعنی  000/0  

 ی جوامع محلیطیمحستیزی آورمهم تاب یهاعاملار ویژه مقد -5جدول 
 واریانس تجمعی انس مقدار ویژهیوار مقدار ویژه عامل

1 22/4 17/30 17/30 

2 71/1 24/12 42/42 

3 42/1 16/10 58/52 

4 22/1 74/8 32/61 

5 10/1 89/7 27/69 
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بتا عوامتل  یطیمحستتیز یآورتتاب یابیتارز یهاشاخص یهمبستگ
ی هاستمیسی اصالح الگوی کشت، هاشاخصنشان می دهد  آن نییتب

آبیاری نوین، عملیات آبخیزداری، مدیریت منابع آبی، عملکترد تولیتدی 
در عامل اول، شاخص درصد پوشتش گیتاهی در عامتل دوم، شتاخص 

ی در طیمحستتیزکنترل شوری اراضی در عامل سوم، شاخص آگاهی 
دام در عامل پنجم قرار گرفتند  و عامل چهارم و شاخص مدیریت مرتع

 .(6)جدول 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  یریگجهینت -4
موانع بر ستر راه توستعه روستتایی و مخترب  ازجملهمخاطرات طبیعی 

 تتأثیری بندرتبهنتایج مربوط به  .باشندیمانسانی  هاسکونتگاهجوامع و 
بر میزان تاب آوری زیست محیطی از دیدگاه جوامتع  احیااقدامات ستاد 

ی طیمحستیزنشان داد اقدامات ستاد احیا سبب افزایش آگاهی  محلی؛
و افزایش سط  زیر کشت محصتوالت دیمتی شتده استت. از دیتدگاه 

چنتین بیتان کترد کته  تتوانیمی طیمحستتیزدر بعتد  ؛جوامع محلی
ی و افزایش ستط  زیتر طیمحستیزاقدامات ستاد احیا افزایش آگاهی 

داشتته استت. همچنتین در زمینته  به دنبالکشت محصوالت دیمی را 
استت. از  شتدهیابیارزمدیریت دام و مرتع اقدامات ستاد احیتا متوست  

در این تحقیق، اقدامات ستاد احیتا در  موردمطالعهدیدگاه جامعه محلی 
ت و عملیات ارتباط با افزایش درصد پوشش گیاهی، اصالح الگوی کش

ی؛ میتانگین آورتتاباست. در ایتن بعتد  شدهیابیارزآبخیزداری ضعیف 
آمتد بنتابراین میتزان  به دست 65/2ی موردبررسی هاشاخصامتیازات 

ی، در محتدوده خیلتی طیمحستیزاثرگذاری اقدامات ستاد احیا در بعد 
-ی و میتزان تتابطیمحستیزبین آگاهی  .ردیگیمکم تا متوس  قرار 

ی ارتبتاط مستتقیمی وجتود دارد و افتزایش آگتاهی طیمحستیزآوری 
کته ایتن نتتایج بتا  شتودیمی آورتتابی منجر به ارتقای طیمحستیز
 ,.Zhang et al؛ Bamberg and Moser, 2007یهاافتتهی

و  عتوض پتورو  Hyland et al, 2015؛ Hil, 2013؛ 2014
تتا خانته و دارد. در همین راستا مجنتونی تو ( مطابقت1397همکاران )
 یآورتتاب که اثرپتذیری( در پژوهشی گزارش کردند 1396همکاران )

 بتوده ابعاد ریاز سا بیشتر ارومیه اچهیدر سالیخشک از یطیمحستیز

(، 1396) یمعروفت(، فنتی و 1392) یاصتغراست. همچنین احمدیان و 
( و محبتتی 1396همکتاران )(، گلتی و 1394همکتاران )شتکاک نیتا و 

خشتکی دریاچته ارومیته را  ریناپتذجبران( پیامدهای 1398وهمکاران )
 انتواع ی قترار داده و در ایتن خصتوص عتواملی مثتل بتروزموردبررس

 چشتمی، یهتایماریب شتیوع گیاهان، و حیوانات انسان، در هایماریب

 و کمی تعامل خوردن برهم کشاورزی، یهانیزم حاصلخیزی کاهش
 ،جبرانرقابتلیغ صادیاقت و ضررهای منطقه زیرزمینی یهاآب کیفی

، اطتراف اراضی و روستاها شهرها، به هوا در نمک معلق ذرات حرکت
 یهاتنش و منطقه یهادشت در زیرزمینی یهاآب سط  سریع کاهش

 از را قومی ناشی از کتاهش منتابع آبتی و ختاک مرغتوب کشتاورزی

 سوی از بیان نمودند. ارومیه فعلی دریاچه وضعیت از ناشی یهاچالش

 نمکی یگردها زیر ارومیه شدن خشک و از منظر محی  زیستی دیگر

 ارمغتان بته منطقته همچنتین کشتورهای و ایران یهااستان برای را

 عتراق یهتاتاالب و دریاچته شدن خشک که گونههمان آورد خواهد

کترد همچنتین  ایجتاد کشورها دیگر و ایران را برای گردها زیر پدیده
 صتورت در داد ( نشتان1396کتاران )نتایج تحقیق بارانی پسیان و هم

 یهتاانیز بتا پیرامتون هایستکونتگاهارومیته،  دریاچته خشک شدن
 روبرو سیاسی امنیتی و اقتصادی ی، اجتماعی،طیمحستیز ریناپذجبران

 نیترمهم ی،طیمحستیز پیامدهای ،نظر کارشناسانبنا بر  شد. خواهند
 سیاستی امنیتتی و اقتصتادی اجتماعی، پیامدهای علت پیامدها و این

( گتزارش 1396و همکتاران ) جتو کینی دیگر امطالعه. در خواهد بود
، دولت از طریق احداث بزرگتراه، ستاخت دیدگاه جوامع محلیاز  کردند

نقش را در  نیترغیرمجاز مهم یهاسدها و عدم جلوگیری از احداث چاه
ها شدن دریاچه داشته است. پاسخگویان انتقال آب به دریاچه، ر خشک

های بهتر آبیاری و نمودن آب سدها، بارور نمودن ابرها، استفاده از شیوه
مصترف آب را جهتت احیتای  بتاالیکتارایی  بتا محصوالتنیز کشت 

ستاکنان منطقته بیشتترین  بطوریکته انتدارومیه پیشنهاد نموده دریاچه
محیطتی خشتک شتدن دریاچته داده و اولویت را به پیامدهای زیستت

ایتن  .هتای بعتدی قترار دارنتدی و اقتصادی در رتبهپیامدهای اجتماع
محیطتی دریاچته بته حتد دهد که پیامتد زیستتبندی نشان میاولویت

رسیده، اما از طترف دیگتر، ایتن انگیتزه را هتم بترای  یاهشداردهنده
نماید کته اولویتت اول متردم بترخالف تصتور ایجاد می گذاراناستیس
 .یطی خشک شدن دریاچه استمحپیامد اقتصادی، پیامد زیست یجابه

استتمرار ( گتزارش کردنتد 1399در این زمینته وزیریتان و همکتاران )
ی آورتتتابموجتتب تیتتعیف میتتزان ستتالی در ده ستتال اخیتتر خشک

 یهایزیرکه با تتدبیر و برنامته ی جوامع محلی شده استطیمحستیز
مدیریتی مناسب مانند کشت گیاهان سازگار و مقاوم، تثبیتت و تقویتت 

جهت جبران،  توانیاستحصال و ذخیره آب م یهامنطقه و روش خاک
صورت کلتی تقویتت ابعتاد تأثیرگتذار تقویت و بهبود آن اقدام نمود. به

بتا شترای  را افتزایش دهتد و  یریپذو انطباق یآورتواند سط  تابمی
نقش مفیتدی در بته حتداقل رستاندن ضتررهای احتمتالی در شترای  

گیری و ایتتن راستتتا، الزم استتت بتته تصتتمیم در . بحرانتتی، ایفتتا نمایتتد
ات، توجته با مخاطرتخصیص منابع به کشتاورزان منطقته در مواجهته 

 ی با عوامل تبیین آنطیمحستیزی آورتابارزیابی  هایشاخصهمبستگی  -6جدول 

 ضریب نام عامل عامل

 75/0 اصالح الگوی کشت 1

 75/0 ی آبیاری نوینهاستمیس

 86/0 عملیات آبخیزداری

 78/0 مدیریت منابع آبی

 81/0 عملکرد تولیدی

 83/0 درصد پوشش گیاهی 2

 74/0 کنترل شوری اراضی 3

 76/0 یطیمحستیزآگاهی  4

 83/0 مدیریت دام و مرتع 5
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( 1399در ایتن خصتوص قاستمی و همکتاران ) .ای معطوف شودویژه
هتای سالی پایهضروری است در نواحی در معرض خشکنتیجه گرفتند 

آوری داد تا تتابشکل  یزراع ریآبی و اقتصاد غتوسعه را متناسب با کم
همچنتین  .سالی افتزایش یابتدمعیشتی روستاییان در مواجهه با خشک

( بتتا بررستتی ارتبتتاط زیستتت پتتذیری و 1397محمتتدی و منتتوچهری )
ی جوامع روستایی به وجود ارتباط مثبت، مستقیم و معنادار بتین آورتاب

ی روستاها در منطقه اذعان نمودنتد. از آورتابوضعیت زیست پذیری و 
دگاه جوامع محلی بیشتر اقدامات ستتاد احیتا در منطقته در راستتای دی

ی و متدیریت دام و مرتتع بتوده استت کته طیمحستتیزی آگاهایجاد 
اثراتی نیز در کاهش میزان ریزگرد و تمایل متردم بته کشتت  تیدرنها

ستتاد احیتا اقتدامات  رودیمتمحصوالت دیم داشته است ولتی انتظتار 
دیریت منتابع آب و عملیتات آبخیتزداری، اصولی و عملی در راستای م

در راستتای جلتوگیری از شتوری  متاثراصالح الگوی کشت و عملیات 
ی آورتتاباراضی کشاورزی منطقه داشته باشد تا سبب ارتقتای میتزان 

 بر اساس نتایج مدل تحلیل عتاملی؛ ی جوامع محلی گردد.طیمحستیز
ن، عملیتات ی آبیاری نتویهاستمیسی اصالح الگوی کشت، هاشاخص

آبخیزداری، مدیریت منابع آبی، عملکرد تولیدی، درصد پوشش گیاهی، 
در و دام ی و متدیریت مرتتع طیمحستیزکنترل شوری اراضی، آگاهی 

آوری عامل به عنوان مناسب ترین شاخص ها برای ارزیابی تاب 5قالب 
تغییترات میتزان  22/69 درمجمتوعشناسایی شدند که  زیست محیطی

. در کننتدیموامع محلی در اثر اقدامات ستاد احیا را تبیتین ی جآورتاب
تتدوین و  باهتدف( در تحقیقتی 1396این زمینه طالشتی و همکتاران )

ی روستتایی در برابتر آورتابی مناسب ارزیابی هاشاخصاعتبارسنجی 
 تنوع میزان یی همچون؛هاشاخصگزارش دادند.  سالیخشکمخاطره 

 احتمتال روستتا، طبیعتی منابع کاهش یا و رشد روند خانوار، معیشتی

 میزان سطوح کشاورزی، آب منابع انواع به دسترسی روستا، از مهاجرت

 اضطراری، خدمات و بیمه پوشش وضعیت )مالکیت(، کشاورزی اراضی

 یهتاتیفعال دورنمتای و ختانوار انتدازپس تتوان کشتاورزی، توستعه
متخصصتان،  دیتتائمتورد  آینتده در روستتا یکشتاورز ریغ وکارکسب

کارشناسان امور اجرایی و خبرگان محلتی هستتند.. همچنتین در ایتن 
ی پیامتدهای بنتدتیاولو( با بررستی و 1396زمینه نیکجو و همکاران )

خشتتک شتتدن دریاچتته ارومیتته بتتر وضتتعیت اقتصتتادی، اجتمتتاعی و 

ی مناطق روستایی شهرستان ملکان نتیجه گرفتند جوامتع طیمحستیز
 خشتک یطیمحستیز پیامدهای به را اولویتبیشترین  محلی منطقه

ی بهتتتر آبیتتاری، کشتتت هاوهیشتتو استتتفاده از  داده دریاچتته شتتدن
 یدریاچته احیتای جهتت را آب مصترف باالی محصوالت با کارایی

 در ایتن خصتوص افتزایش مصترف آب .انتدنموده پیشتنهاد ارومیته

 زمتین، کتر  دمتای افزایش و سالیخشک آبریز، حوضة در کشاورزی

 هیترویبتوستعه  غتذا، و آب بترای تقاضتا افتزایش جمعیتت، فزایشا
 دریاچته آب ستط  کاهش عوامل نیترمهم سالیخشک و کشاورزی

 به توانیم ارومیه اچهیدر شدن خشک پیامدهای نیترمهم از هستند.

 از ،هایماریب افزایش نمکی، یهاطوفان افزایش زیستی، تنوع کاهش

 و مهاجرت و بیکاری اورزی، افزایشکش تیعیف گردشگری، رفتن بین
(. در 1398نمود )محبی و همکتاران،  اشاره منطقه مردم درآمد کاهش

ی اقتصتاد روستتایی در بختش بخشتتنوعاین مطلب راهکارهای؛  دیتائ
زراعی و غیر زراعی و تغییر الگوی کشت و کشت محصوالت مقاوم به 

تقلیتل اثترات راهکارهای مطترح در جهتت  نیترمهم عنوانبهی آبکم
منفی خشکی دریاچه ارومیه در دهستتان مرحمتت شتمالی شهرستتان 

با  رسدیم(. به نظر 1397میاندوآب شناخته شدند )عبدالهی و همکاران، 
توجتته بتته پیامتتدهای مختلتتف خشتتکی دریاچتته ارومیتته در منطقتته و 

در تحقیقات مختلف و توجه به نتوع اقتدامات  شنهادشدهیپراهکارهای 
در  مورداستتفادهی هاشتاخص س  ستتاد احیتا در منطقتهتو شدهانجام

ی اقتدامات ایتن ستتاد در راستتای ارتقتای خوببهتحقیق توانسته است 
ی هادستتگاه جوامع محلی را ارزیتابی نمایتد.زیست محیطی ی آورتاب
پتژوهش  نیا در شدهیمعرف یهابا استفاده از شاخص توانندیم ییاجرا

ستالی و و خشک آب تتأثر از بحترانروستتاهای م تیبرای بهبود وضع
ابعاد  همه در دارییو حرکت به سمت پای جوامع محلی آورتابارتقای 
 .کنند یزیربرنامه

 ی:سپاسگزار
در دانشگاه  ثمیه آذربارپایان نامه کارشناسی ارشد  از مستخرجمقاله 
از مدیریت تحصیالت تکمیلی و معاونت  لهیوس نیبدکه  باشدیم ارومیه

 . شودیموهشی دانشگاه تقدیر و قدرانی محترم پژ
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Abstract  

Introduction  
Due to various reasons, Urmia Lake has been exposed to be dried in recent years and has severely 

affected the coastal areas and neighboring ecosystems and more importantly, the surrounding cities 

and villages. Considering that a large human population lives in the area around Urmia Lake and the 

livelihood of settlements in West and East Azerbaijan provinces is mostly based on agriculture, if the 

lake completely dries up and environmental and ecological crises occur, the economy of these areas 

will face with great problems. One of the basic solutions to reduce the vulnerability of social systems 

and thus strengthen the stability of local communities against environmental crises is to increase the 

resilience of these communities against the disturbance in ecological systems. Resilience is the ability 

of a social or ecological system to absorb and face disorder or disruption, so that it can maintain basic 

functional structures, re-organizational capacity, and adaptive capacity in the face of changes and 

tensions. The present study was conducted with the aim of evaluating the impact of Urmia lake 

restoration measures on the level of environmental resilience from the point of view of local 

communities. 

 

Methodology  
The research approach is applied, descriptive, correlational and analytical. The method of data 

collection was carried out by using two methods of library studies and field monitoring and 

completing the questionnaire. The indicators for measuring the resilience of local communities were 

determined using exploratory interviews and review of literature (ethnography). The statistical 

population of the research is all heads of households living in Aghdash village. Aghdash village is one 

of the villages of Miandoab countyin West Azerbaijan province of Iran. The number of sample 

households was estimated through Cochran's statistic using the variance of the important 

characteristic and the calculated standard error of 62 households (utilizers). A questionnaire was used 

to estimate selected indicators from the point of view of local communities living in Aghdash village. 

Cronbach's alpha coefficient for different parts of the questionnaire was obtained on an average of 

78%, which is in the desired range. It should be noted that the Likert scale was used to evaluate the 

impact of Urmia lake restoration measures on the resilience of local communities. In order to 

complete questionnaires related to households through the stratified random sampling method; with 

the priority of the village elders, local experts and active people related to the restoration of Urmia 

Lake were selected and finally, the household questionnaire was randomly completed for 62 

household heads. Finally, the desired indicators were estimated using the usual methods. 

 

Conclusion  
From the point of view of local communities; in the environmental dimension, the actions of the 

restoration bureau of the Urmia Lake have resulted an increase in environmental awareness and an 

increase in the dry-farming. Also, in the field of livestock and rangeland management, the actions of 

the restoration bureau of the Urmia Lake have been evaluated as moderate. The average score of the 

examined indicators was 2.65, so the effectiveness of the actions of the rehabilitation headquarters in 

the environmental dimension is in the very low to medium range. Based on the results of the factor 

analysis model; the indicators of cropping pattern modification, modern irrigation systems, watershed 

management operations, water resources management, production performance, percentage of 

vegetation cover, land salinity control, environmental awareness and rangeland and livestock 

management were identified as 5 important factors, which in total explain 69.22 % of variance 

changes in the resilience of communities as a result of the actions of the restoration bureau of the 

Urmia Lake. It seems that considering the various consequences of the drying up of Urmia Lake in the 

region and the solutions proposed in various researches and considering the type of actions taken by 
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the the restoration bureau of the Urmia Lake in the region; the indicators used in the research have 

been able to evaluate the actions of this bureau in order to improve environmental resilience. 

Executive organizations can use the indicators introduced in this research to improve the condition of 

villages affected by the water crisis and drought, and improve the resilience of local communities and 

move towards stability in all aspects of sustainable development. 
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