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بررسی عوامل مؤثر بر حساسیت نسبت به بحران آب در 

 های حوضه آبريز درياچه ارومیه دهستان

 )مورد مطالعه: استان آذربايجان شرقی( 

 
و  0، شاپور ظريفیان 0حسین كوهستانی، *0طاهره ملکی

 2كیومرث زرافشانی

 
 چکیده

 پژوهش حاضر در راستای بررسی عوامل مؤثر بر حساسیت نسبت به بحران
های حوضه دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی صورت آب در دهستان

های استان جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه دهستان گرفت.
های مورد نیاز جهت محاسبه دهستان( که داده 89آذربایجان شرقی بود )

آوری شد ها، در دو بخش اسنادی و میدانی جمعحساسیت برای هریک از آن
در نهایت، در رابطه حساسیت قرار داده شد تا میانگین حساسیت  هر یک  و

درصد از  11های حاصل از پژوهش، ها به دست آید. بر اساس یافتهاز آن
درصد از حساسیت متوسط و  71های حوضه دارای حساسیت باال، دهستان

ر درصد(. د 74بقیه از حساسیت کمی در برابر این بحران برخوردار بودند )
های مورد طرفه نشان داد، دهستانادامه نتایج آزمون تحلیل واریانس یک

اغل در ش برداربهره مطالعه از نظر متغیرهایی مانند: نرخ بیکاری، سطح سواد
بخش کشاورزی، قرار گرفتن در فاصله کمتر از دریاچه نسبت به سایر 

ش و سبب افزایهای غیر مجاز با یکدیگر تفاوت داشت ها و تعداد چاهدهستان
گانه شده بود. نتایج این مطالعه راهکارهایی های سهحساسیت هریک از گروه

را برای کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه به همراه داشته و بر اساس نتایج 
های دارای حساسیت بیشتر توانند منابع مالی محدود را به دهستانآن می

ها کاسته شده و بر توان نتخصیص دهند تا از این طریق از حساسیت آ
 ها افزوده شود.سازگاری آن
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Factors Affecting Sensitivity to Water Crisis in 

Eastern Regions of Lake Urmia Basin 
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Abstract 
The purpose of this research was to determine factors affecting 

the sensitivity of eastern regions of Lake Urmia basin to water 
crisis (68 regions). Required data were collected by using 

survey and documentary data and then the sensitivity of each 

region to water crisis was calculated. Based on the results, 

three classes of sensitivity were recognized: low, moderate, 
and high. In other words, 51.47% of the basin regions have a 

high sensitivity to the lake crisis, 23.52% are less sensitive to 

this crisis, and other regions have a moderate sensitivity. Also, 

the results of one-way ANOVA analysis showed studied 
regions are different in the terms of variables such as: 

unemployment rate, Education less distance from the lake and 

the number of illegal wells. The results of this study have 
implications for to national and regional Urmia Lake 

Restoration Program. The limited resources should focus on 

drought sensitive regions for increasing adaptive capacity and 

sustainable development in the study regions. 
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 مقدمه  -0

های بارشی مؤثر بر میزان بارش دریافتی آن، موقعیت ایران و سیستم
عالوه بر حاکمیت شرایط خشک و نیمه خشک و دریافت یک سوم 
میانگین بارش جهانی موجب کاهش قابلیت اعتماد به بارش در کشور 

که بر (. به طوریYahyaabadi and Rezaei, 2008شده است )
واجه ای میران با خشکسالی و کمبود آب گستردهاساس شواهد موجود، ا

بوده که به علت وابستگی به تولیدات کشاورزی، به کشوری بسیار 
بر های معتپذیر در برابر این پدیده تبدیل شده است. شاخصآسیب

و شاخص  7، شاخص سازمان ملل1المللی نظیر شاخص فالکن مارکبین
وقوع بحران آب در ایران  نیز نشانگر 3ی مدیریت آبالمللبینمؤسسه 
(. بر اساس شاخص نخست، وضعیت منابع Bezi et al., 2004هستند )

آب ایران، در آستانه قرار گرفتن در بحران آبی و بر اساس دو شاخص 
 دیگر، منابع آبی ایران در وضعیت بحران شدید قرار دارد

(Khosroshahi, 2014.)  این امر نشانگر آن است که ایران یکی از
پذیر  در زمینه بحران آب بوده و به طور جدی در شورهای آسیبک

(. در Nassiri et al., 2006معرض پیامدهای حاصل از آن قرار دارد )
وجود آمده از این میان، بحران آب دریاچه ارومیه و پیامدهای منفی به

ی را للالمبینهایی است که توجه کارشناسان ملی و آن یکی از بحران
 خود جلب کرده است. دریاچهت و کاهش آثار سوء آن بهجهت مدیری

های دائمی فوق شور در جهان و ارومیه، یکی از بزرگترین دریاچه
 Youneszadeh etبزرگترین دریاچه از این نوع در خاورمیانه است )

al., 2018های خشکسالی نداد های اخیر به دلیل رخطی سال ( که
های سطحی برای توسعه از منابع آب سو و اضافه برداشتمداوم از یک

های های کشاورزی، صنعتی، عمرانی و باالخره اجرای پروژهبخش
 از سوی دیگر،آن آبریز  یهای واقع در حوضهسدسازی بر روی رودخانه

و قسمت اعظم وسعت آن به  سطح تراز آب آن به شدت کاهش داشته
ری بیش از حد شوافزایش  زار تبدیل شده است. وقوع این پدیده،شوره

ا ر اکوسیستم مهم کشورحیات این  وهمراه داشته آب این دریاچه را به
بنا به  (.Hassanzadeh, 2014) است نمودهجدی مواجه  یبا تهدید

اعتقاد کارشناسان، مشکل کم آبی و شوری دریاچه ارومیه نه تنها 
های کشور، بلکه برای کشورهای ناپذیری برای استانعوارض جبران

دنبال دارد. از جمله پیامدهای منفی شور شدن و خشک شدن نطقه بهم
 ,Pitman and Lauchli) توان به تأثیر بر منابع آبدریاچه ارومیه می

های منطقه و های زیرزمینی در دشت(، کاهش سریع سطح آب2004
های زیرزمینی منطقه، حرکت برهم خوردن تعادل کمی و کیفی آب

سوی شهرها، روستاها و اراضی اطراف، افزایش ذرات معلق در هوا به 
ز انواع ها، بروبندی فصلنمک و مواد شیمیایی معلق در هوا، تغییر زمان

های تنفسی، افزایش ها در انسان، حیوانات و گیاهان، بیماریبیماری

 های چشمی اشاره نمودها، سقط جنین، شیوع بیماریانواع سرطان
(Ahmadian and Asghari, 2013) .یکی ازعالوه شوری، به 

وری مناسب محیطی در عدم بهرهترین عوامل مخرب زیستمهم
محصوالت کشاورزی است. از اثرات جدی شوری، کاهش حاصلخیزی 

ی زراعت، کاهش کیفیت محصوالت ، کاهش دورهاراضی کشاورزی
 ,Pitman and Lauchliکشاورزی و فرسایش ساختار خاک است )

ی ایهر پــمشکل شوری زمانی که اقتصاد ملی ب طور کلی،(. به2004
  دــآیشمار میدی بهــله جکشاورزی استوار است، یک مسأ

(Khademi et al., 2014 ) و ضررهای اقتصادی غیرقابل جبرانی به
  (.Ahmadian and Asghari, 2013) همراه دارد

 
سترش گ و منابع محدودیت آینده، آب در برای تقاضا با توجه به افزایش

های آبی و بحران شدت و تعداد که رودمی انتظار وهوایی، تغییرات آب
ها افزایش یافته که این امر لزوم مدیریت آن در کشور نیز خشکسالی

(. اما، با توجه به Shahnooshi et al., 2009نماید )را دو چندان می
مدیریت بحران آب و خشکسالی در کشور، یافتن  ناکارآمدی شیوه

های موجود را برطرف سازد و به بهبود کردی که بتواند کاستیروی
توانایی مقابله با خشکسالی بیانجامد، اهمیت فراوانی دارد 

(Zarafshani and Sharafi, 2012به .)گام رسد، نخستیننظر می 

 با و باشدمی ابعاد همه در آن آثار شناخت های آبی،مدیریت بحران در

انجام  دوم، گام رابطه، این در یافته نجاما مطالعات کثرت توجه به
 مسئوالن رو،از این .است آثار این کاهش یزمینه در مدیریتی اقدامات

 اطالعات برای از جدید ایمجموعه چالش نیازمند این با رویارویی برای

به را منابع بتوانند طریق، این از تا هستند خشکسالی برابر در آمادگی
 یا خشکسالی از ناشی و آثار کنند بندیلویتاو مؤثری و مناسب طور

(. یکی از اقدامات Jafari et al., 2012) کاهش دهند را آن پیامدهای
های آبی، ایجاد سیستم پایش و مدیریتی در زمینه مبارزه با بحران

هنگام خشکسالی است که با استفاده از نتایج آن بتوان در هشدار به
ن میان، سنجش حساسیت مناطق درگیر ها مقابله کرد. در ایبرابر آن

بحران آبی نیز گامی در جهت ایجاد و بهبود سیستم پایش بهنگام 
سنجش حساسیت به دنبال آن است که مقدار آسیب  خشکسالی است.

اکولوژیکی پیش بینی و  -یک محرک مخرب را به سیستم اجتماعی
ست داشتن ای که با در دبه گونه (.Joyce et al., 2013) برآورد نماید

بی های آمیزان حساسیت یک منطقه نسبت به خشکسالی و تنش
ریزی و اقدام توان در جهت کاهش و تعدیل پیامدهای آن برنامهمی

های محیطی و به ویژه اقلیمی ضرورت توجه به وجود ریسکنمود. 
ها و سنجش میزان آن در جوامع مختلف مؤلفه حساسیت در برابر آن

برآورد حساسیت در  توان گفت،طور کلی میبه کند.را دو چندان می
های زیست محیطی نظیر بحران آب و خشکسالی برابر بحران
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موضوعی مهم و غیرقابل انکار است. اما، متأسفانه میزان حساسیت 
ویژه درحوضه دریاچه جوامع مختلف در برابر بحران آب در ایران و به
ی ارفته است. به گونهارومیه کمتر مورد توجه محققان داخلی قرار گ

 که حساسیت هرمشاهده نشد گونه پژوهشی توان گفت، هیچکه می
اطراف حوضه دریاچه را نسبت به بحران پیش  مناطق روستایییک از 

است که برآورد و درنظر آمده مورد بررسی قرار داده باشد. این درحالی
 میک از جوامع محلی که به صورت مستقی گرفتن میزان حساسیت هر

ن احیای ریزاتواند برای مسئولین و برنامهاند، میدرگیر این بحران شده
گشا باشد و به آنان کمک نماید تا ابتدا میزان دریاچه ارومیه بسیار راه

حساسیت و تأثیرپذیری هریک از این جوامع را در برابر بحران شناسایی 
ی بندیتها را از نظر شدت بروز حساسیت نسبت به آن اولوو سپس، آن

بله های مقاله مهم، سبب اجرای برنامهنمایند. در نظر گرفتن این مسأ
تر شده های دارای وضعیت بحرانیسازی در هریک از دهستانو مقاوم

نهایت به افزایش توان سازگاری، کاهش حساسیت و  که این امر در
ها نیز منجر خواهد شد. لذا بر پذیری آندرنهایت کاهش میزان آسیب

س ضرورت موجود، پژوهش حاضر در راستای برآورد حساسیت اسا
های حوضه شرقی دریاچه ارومیه و بررسی عوامل مؤثر بر دهستان

افزایش آن صورت گرفت. در ادامه به نتایج تعدادی از تحقیقات صورت 
 .شودپژوهش اشاره می گرفته در رابطه با موضوع

 
ه ــدانند کای میجهپژوهشگران حوزه تغییرات اقلیم، حساسیت را در

 شودر محرک بیرونی محافظت نمیــرابــم در بــک سیستــی
(Smith and Pilifosova, 2003; Downing, 2003;  

Smit and Wandel, 2005 .)چنین، حساسیت به معنای توانایی هم
پاسخ مثبت یا منفی یک جامعه نسبت به یک محرک خارجی مانند 

گر استعداد اند و نشاندانسته یری توسط آنخشکسالی و یا میزان تأثیرپذ
پذیری در برابر مخاطراتی مانند خشکسالی، نیز آن جامعه برای آسیب

(. باید توجه داشت، ماهیت Fontaine and Klein, 2002) باشدمی
محیطی و شدت بروز بحران، با های زیستحساسیت در برابر بحران

روز ساسیت، نشانگر آثار بباشد. بدین معنا که حیکدیگر متفاوت می
محیطی نظیر تغییرات اقلیمی در یک جامعه است. های زیستبحران

در  هاکه شدت، بیانگر  بزرگی و میزان بروز این نوع بحراندر حالی
 ,International Panel on Climate Changeباشد )سیستم می

میزان حساسیت در برابر مخاطرات طبیعی و یا هر عامل (. 2007
توان از طریق سنجش پیامدهای حاصل از آن زای دیگر را میسترسا

 (.Dazé, 2011بر روی یک جامعه دریافت )
 

پژوهشگران معتقدند، میزان بروز حساسیت در جوامع مختلف تحت 
ده و اقتصادی و بیوفیزیکی جامعه بو -تأثیر وضعیت سیستم اجتماعی

رگیر بحران آن را های اجتماعی جوامع دشرایط آب و هوایی و ویژگی
 ;Fontaine and Klein, 2002; Downing, 2003) کندمیتشدید 

Smit and Pilifosova, 2003; Silva et al., 2017 .) برخی از
های اجتماعی جوامع که سبب افزایش حساسیت و درنتیجه هایویژگی

های طبیعی خواهند شد، پذیری در برابر بروز بحرانافزایش آسیب
: فقر و نابرابری، سطح تحصیالت افراد درگیر بحران و میزان عبارتند از

 (. Lee, 2014) های فیزیکی در جامعهتوسعه زیرساخت
 

نتایج پژوهشی در زمینه برآورد حساسیت خانوارهای کشاورز ساکن 
خانوار، حساسیت متوسط و زیادی  140فرامان نشان داد،  دهستان درود

خانوار دارای حساسیت اندکی در  37در برابر خشکسالی داشته و تنها 
های این پژوهش، برابر این بالی طبیعی بودند. بر اساس یافته

های تعداد افراد بیکار، تعداد حساسیت خانوارهای کشاورز از نظر مؤلفه
و میزان اراضی  افراد مهاجر خانوار، میزان آب آبیاری مورد استفاده

کدیگر متفاوت بوده و با ی زراعی و باغی خسارت دیده از خشکسالی
پذیری در برابر ها سبب افزایش آسیبافزایش هریک از مؤلفه

نتایج پژوهش دیگری در این (. Maleki, 2013) خشکسالی شده بود
زمینه و با در نظر گرفتن دو شاخص حساسیت بخش کشاورزی و 

، های کشاورزیحساسیت خانوار نیز نشان داد، درآمد حاصل از فعالیت
ضی خسارت دیده در اثر بروز تغییرات اقلیمی، تعداد آفات میزان ارا

خسارت زده به محصول، نرخ بیکاری، نرخ وابستگی اعضای خانوار، 
سطح سواد و ادراک کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیمی سبب تفاوت 
  در حساسیت خانوار کشاورز در برابر تغییرات اقلیمی خواهد شد

(Eakin and Tapia, 2008 .)Shomic (2008)  ،نیز معتقد است
ها وابسته به کشت دیم است در موقع بروز کشاورزانی که معاش آن

رد زیرا عملک پذیری بیشتری دارند؛ساسیت و آسیبخشکسالی، ح
 .ها تنها وابسته به میزان بارندگی استاراضی آن

 
 پذیری کشاورزان درنتایج پژوهشی در زمینه سنجش آسیب بر اساس

لی، حساسیت کشاورزان نسبت به خشکسالی به سیستم برابر خشکسا
 کشت محصوالت )کشت مخلوط یا تک کشتی(، نوع مالکیت زمین

( و میزان تولید محصوالت )ملکی، تصرفی، استیجاری و غیره
  ها است، بستگی داردکشاورزی که منبع اصلی درآمد آن

(Zarafshani et al., 2016 .)تماعی و طور کلی، سرمایه انسانی، اجبه
فیزیکی ضعیف، عدم دسترسی به سرمایه مالی، ساختارهای سازمانی 

های دارای ریسک فیزیکی چنین، قرار گرفتن در محیطنامناسب و هم
و اقتصادی زیاد سبب افزایش حساسیت نسبت به پیامدهای تغییرات 
 اقلیمی و کاهش توان سازگاری جوامع درگیر خواهد شد

 (Keshavarz and Karami, 2014 پژوهشی در کشور تاجیکستان .)
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زیر شاخص انجام شد  1نیز جهت سنجش شاخص حساسیت توسط 
که بر اساس نتایج آن، حساسیت یک ناحیه کوهستانی نسبت به سایر 

ای همناطق زیادتر بوده و دلیل آن نیز، وابستگی این ناحیه به فعالیت
ورزی اکشاورزی است و برعکس، حساسیت مناطقی که به فعالیت کش

وابستگی کمتری دارند و البته خانوارها نیز از سالمت بیشتر برخوردارند، 
شور شدن (. Heltberg, and Osmolovskiy, 2011تر است )پایین

آب نیز عامل مهمی در ایجاد بحران آب در مناطق درگیری شوری 
میق عآبی به دلیل حفر چاه عمیق و نیمهبوده که کاهش سطح منابع 

و در نهایت، کاهش کیفیت منابع آب و  ی به آب شیرینبرای دسترس
 خاک و افزایش حساسیت بخش کشاورزی را به دنبال دارد

(Custodio, 2002; Vaziri and Majidifard, 2011;  

Villar, 2016.)  

 

پذیری خانوارهای نتایج پژوهشی در زمینه بررسی میزان آسیب
 د سرپرست خانوار و نرخروستایی در کشور نپال نشان داد، میزان سوا

وابستگی اعضای خانوار دو فاکتور مهم هستند که سبب کاهش توان 
ذیری پسازگاری خانوار، افزایش حساسیت و در نتیجه افزایش آسیب

که خانوارهای دارای طوریها نسبت به تغییرات اقلیم خواهد شد. بهآن
ی نسبت رنرخ وابستگی بیشتر و میزان درآمد کمتر از حساسیت باالت

 .(Piya et al., 2012به هرنوع بحرانی برخوردارند )
 

ر د نتایج پژوهشی در راستای تبیین مشکالت آب در ایران نشان داد،
زمان بحران آب و خشکسالی و در مقاطعی که منابع آب سطحی 

کند، تقاضا جهت تأمین آب افزایش یافته و کشاورزان کاهش پیدا می
های های عمیق و خریداری پمپحفر چاه آب مورد نیاز خود از طریق

ند. در کنکند، تأمین میقدرتمندی که آب بیشتری را استحصال می
های غیرمجاز شرایط را دشوارتر کرده و سبب چنین شرایطی، حفر چاه

فشار بیشتر بر منابع آب زیرزمینی شده که این موضوع در نهایت سبب 
(. بر Madani et al., 2016ها خواهد شد )افزایش حساسیت خود آن

های غیرمجاز یکی از عوامل اساس نتایج پژوهش دیگری، حفر چاه
 باشد. چرا که این قانونگذاری آب میمحدودکننده کارایی قانون قیمت

ز برداران اشود اما بهرهبه منظور نگهداری و حفظ منابع آبی، وضع می
د امر رص های غیرمجاز که ممکن است توسط مسئوالنطریق حفر چاه
صورت رایگان برداشت کرده و سبب افزایش فشار بر نشود، آب را به

(. سنجش و مقایسه حساسیت Villar, 2016) این منابع خواهند شد
 1880-7081کشور دنیا در برابر تغییرات اقلیمی در بازه زمانی  39

نشان داد، میزان تغییرپذیری شاخص حساسیت در کشورهای مورد 
های آغازین بررسی، که در سالطوریاست. بهمطالعه متفاوت 

حساسیت کشورهای در حال توسعه در برابر تغییرات اقلیمی نسبت به 

د. های بعد، کمتر خواهد شکشورهای توسعه یافته بیشتر بوده و در سال
چین، هند، سنگال و لهستان از جمله کشورهای هستند که در گذر 

توان سازگاریشان افزوده  زمان از حساسیت آنان کاسته شده و بر
شود. در این پژوهش، سه سناریوی رشد آهسته، رشد سریع و می

پایداری محلی جهت بررسی حساسیت، توان سازگاری و در نهایت 
هایی جهت سنجش حساسیت طراحی پذیری مشخص و شاخصآسیب

کی های فیزیها و زیرساختگاهشده که عبارتند از: حساسیت سکونت
)نبود امنیت غذایی(، حساسیت اکوسیستم،  ت غذاییجامعه، حساسی

حساسیت سالمت انسانی و حساسیت منابع. بر اساس نتایج این 
 مدت تغییر اندکیاز جمله کشورهایی است که در بلندپژوهش، ایران 

در کاهش حساسیت نسبت به تغییرات اقلیمی داشته و حتی در 
این  یش حساسیتسناریوی رشد آهسته، تغییرات مثبتی در جهت افزا

 (. Moss et al., 2001) شودکشور مشاهده می

 
های زیست دهد، در زمان بروز بحرانمرور مطالعات پیشین نشان می

محیطی نظیر بحران آب و خشکسالی، حساسیت فاکتوری مهم در 
پذیری خانوارها و مناطق درگیر کاهش توان سازگاری و افزایش آسیب

طق روستایی به بخش کشاورزی بیشتر است. از آنجا که اقتصاد منا
ها بر مناطق روستایی تأثیر بیشتری دارند و در وابسته است، این بحران
بخش کشاورزی،  ویژهها مناطق روستایی و بهنتیجه در زمان وقوع آن

ای از عوامل سبب دهند. دستهپذیری باالتری از خود نشان میآسیب
ش حساسیت و در نهایت بروز افزایش میزان شدت بروز بالیا، افزای

پذیری در جوامع درگیر بحران خواهد شد که مورد توجه پژوهش آسیب
ب ی پژوهش، چارچوباشد. در نهایت، با توجه به پیشینهحاضر نیز می

 شود.ارائه می 1مفهومی تحقیق به شکل 
 

 روش تحقیق -0

های حوضه شرقی منظور برآورد حساسیت دهستانپژوهش حاضر، به
اچه ارومیه نسبت به بحران آب انجام شد. این پژوهش از نظر دری

پارادایمی کمّی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق نیز، در 
 رد. کلیهگیای قرار میمقایسه -دسته تحقیقات توصیفی و از نوع علّی

ان عنودریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی به های حوضهدهستان
مطالعه انتخاب شدند و شاخص حساسیت، در میان همه جامعه مورد 

نقشه آن در  دهستان که 89ها مورد بررسی و محاسبه قرار گرفت. آن
 ارائه شده است. 7شکل 

 
منظور تعیین شاخص حساسیت در برابر بحران کمبود آب دریاچه به

ساخته بهره گرفته شد.ارومیه از شاخصی محقق
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Fig. 1- Sensitivity variables to water crisis 

 نسبت به بحران آب تدهنده حساسیمتغیرهای تشکیل -0شکل 

 
Fig. 2- Eastern regions of Lake Urmia Basin 

 های حوضه شرقی درياچه ارومیهدهستان -0شکل 
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بدین معنی که محقق بر اساس مشاهدات میدانی و مرور ادبیات موجود 
ه بحران آب اقدامی به ساخت در زمینه سنجش حساسیت نسبت ب

شاخصی نمود که امکان در نظر گرفتن پارامترهای زیست محیطی، 
  ;Bank, 1997) اجتماعی، اقتصادی و کشاورزی را داشته باشد

Eakin and Tapia, 2008; Vaziri and Majidifard, 2011; 

Piya et al., 2012; Maleki, 2013; Villar, 2016; Sam et al., 

2016; Madani et al., 2016; Silva et al., 2017.)  مجموع
های حوضه مورد مطالعه دهنده حساسیت دهستانهای تشکیلمؤلفه

گردآوری ارائه شده است.  1نسبت به بحران دریاچه ارومیه در جدول 
های مربوط به سنجش حساسیت نیز در دو مرحله صورت گرفت. داده

ری از سازمان مدیریت و ها و اطالعات آمادر مرحله اول، داده
ه ای احیای دریاچریزی استان آذربایجان شرقی، کارگروه منطقهبرنامه

ارومیه در استان آذربایجان شرقی، کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه 
در دانشگاه صنعتی شریف، جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، 

 آذربایجانای استان شرکت ملی منابع آب ایران، شرکت آب منطقه
شرقی و سازمان حفاظت از محیط زیست استان آذربایجان شرقی 
گردآوری شد. در مرحله دوم نیز به دلیل عدم وجود آمار دقیق مربوط 

منظور برطرف نمودن نواقص موجود در به برخی از متغیرها و به
ای طراحی شد تا های آماری جهت سنجش حساسیت پرسشنامهداده

 هایدر مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان از کارشناسان مستقر
نوع، تعداد و سطح زیرکشت هر یک از  حوضه دریاچه ارومیه

محصوالت غالب زراعی و تمام محصوالت باغی در هریک از 
 1381-1388های حوضه شرفی دریاچه ارومیه در سال زراعی دهستان

 بدست آید. روایی صوری پرسشنامه توسط چند تن از اعضای هیئت
علمی گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی و دانشگاه تبریز 
مورد تأیید قرار گرفت. اعتبار پرسشنامه نیز از طریق روش بازآزمایی 

ترتیب که ابتدا (. بدینSarmad et al., 2005بررسی گردید ) 4مجدد
نسبت به انجام مصاحبه با برخی کارشناسان مستقر در مراکز خدمات 

نفر( و پس از گذشت یک هفته، با مصاحبه  10قدام شد )کشاورزی ا
های ارائه شده از سوی آنان مورد مجدد به افراد مذکور، صحت پاسخ

های ارائه شده در مقاطع اول و دوم کنکاش قرار گرفت. مقایسه پاسخ
نامه ها و در نتیجه پایایی مناسب پرسشزمانی، نشانگر تشابه زیاد پاسخ

ین بخش همه مراکز خدمات کشاورزی استان بود. جامعه آماری ا
ها، آذربایجان شرقی در حوضه دریاچه ارومیه بود که از هریک از آن

یک کارشناس به صورت تصادفی انتخاب شد تا پرسشنامه را تکمیل 
های حوضه شرقی دریاچه ارومیه از نماید. سپس حساسیت دهستان

 :مورد بررسی قرار گرفت زیر طریق مراحل

 

Table 1 - Description of sensitivity variables of eastern regions of Lake Urmia Basin 
 های حوضه درياچه ارومیه نسبت به بحرانهای حساسیت دهستانتوصیف زيرشاخص -0جدول 

Source Description Variables 

Eakin and Tapia (2008) Number of unemployed people 

Total active population (employed + unemployed) 

Unemployment rate 

Piya et al. ( 2012) Population 65 years and over + Population under 14 years 
Population aged 15-64 

Dependency ratio 

 

Eakin and Tapia (2008); Piya et al. 

(2012) 

Number of schooling years of household head based on the 

importance of increasing sensitivity 
Education 

  - The distance of each regions from the lake (km) and weight 

according to the importance of increasing sensitivity 

Distance to Lake 

Urmia 

Vaziri and Majidifard (2011); Villar 

(2016); Madani et al. (2016) 
The number of illegal wells in each region 

The number of illegal 

wells 

World Bank (1997); Sam et al. 

(2016 ) 

Considering the number of rural area in each region without 

access to surface and ground water resources 

Lack of access to 

water resources 

Eakin and Tapia (2008); World 
Bank (1997); Sam et al. (2016) 

Total water applied per hectare for irrigation of dominant 
crops ( Wheat, barley and alfalfa) A 

Water used for 
dominant crops  

Eakin ans Tapia (2008); World 

Bank (1997); Sam et al. (2016) 

Total water applied per hectare for irrigation of Horticultural 

products (cherry, blueberries, plums, peanuts, pistachios, 

apples, walnuts, pears, peaches, nectarines, peaches) A 

Water used for 

Horticultural products  

Satish Kumar et al. (2014) 
The quality of water resources for agricultural activities 

according to Wilcox classification method (springs and 

wells) B 

Poor quality of 

groundwater 

resources for 

agriculture irrigation 

Maleki (2013) Number of employed people in agriculture sector 

Total employed people(Agriculture + Industry + Services) 

The population 

employed in 

agriculture than in 

other sectors 

100 

100 

100 
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A : نیاز آبی هر یک از محصوالت زراعی و باغی کشت شده توسط
 آورده شده است. 7جامعه پژوهش در جدول 

 

B :و برآورد كیفیت منابع آب  كاكسبندی ويلروش طبقه

 زمینی بر اساس آنزير

بندی آب آبیاری بر حسب شوری و های طبقهاز اولین روشاین روش 
  باشدنسبت جذبی سدیم، روش آزمایشگاه شوری خاک آمریکا می

در روش  که بر اساس آن نمودار معروف ویل کاکس تهیه شده است
ها از نظر شوری در چهار گروه و از نظر نسبت جذبی کاکس، آبویل

گیرند یان حاصله از سدیم نیز در چهار گروه قرار میسدیم یا ز
(Moazed et al., 2010 خطر شوری حاصل از آب آبیاری زمانی رخ .)

ا در هباشد که نمک دهد که هدایت الکتریکی آب آبیاری آنقدر زیادمی
خص اها تجمع یابند و رشد گیاه را کاهش دهند. شوسعه ریشهناحیه ت

مدت سدیم آب آبیاری را نسبت به درازنسبت جذبی سدیم نیز خطر 
ب ــدهد. انباشت سدیم در خاک سبب تخریاک نشان میـــخ

 دهدشود و نفوذپذیری آن را کاهش میمان خاک میــساخت
(Asghari Mogaddam  and Aghazadeh, 2006 .) با توجه به

تأثیری که سدیم روی خاک و تولید محصول دارد، یکی از عوامل 
نمودار  (.Kirda, 1997) شودیفیت آبیاری محسوب میاصلی تعیین ک

ر یک از ـکاکس بر اساس دو عامل نامبرده، رسم و همعروف ویل
ر صورت زیها بهبندی آنعوامل به چهار قسمت تقسیم شده که رتبه

 است:
 ،خطرت سدیمی شدن کم( SAR<10): 1گروه سدیمی 
 ،سطخطرات سدیمی شدن متو SAR 20 >10)): 7گروه سدیمی 
 ،خطرت سدیمی شدن زیاد( SAR <28 >20) :3گروه سدیمی 
 خطرت سدیمی شدن بسیار زیاد( SAR >28) :4گروه سدیمی 

نشان داده  4S، 3S ،7S ،1Sهای فوق به ترتیب با عالئم که گروه
 شوند.می

 ،شوری کم (EC<250 μmhos/cm) :1گروه شوری 
ری شو (250μmhos/cm< EC<750μmhos/cm): 7گروه شوری 

 ،متوسط
شوری  (750μmhos/cm< EC<2250μmhos/cm: )3گروه شوری 

 ،زیاد
 شوری بسیار زیاد( EC>2250 μmhos/cm ): 4گروه شوری 

نشان داده  1C، 2C، 3C، 4C های فوق به ترتیب با عالمتگروه
 (.et al., 2010 Moazed) شوندمی

 
فیت گروه کی 18عوامل چهارگانه فوق، در مجموع باعث پدید آمدن 

 عنوان نمونه آبی که در منطقه(. بهMahdavi, 2013) گردندآب می

C1S2   قرار گیرد بدان معنی است که شوری این آب کم و سدیم آن
های دارای کیفیت مناسب های آبمتوسط است این نمونه آب در گروه

 گیرد.برای آبیاری قرار می
 

ه ی دریاچدر این پژوهش نیز، کیفیت آب زیرزمینی در حوضه شرق
کاکس مورد سنجش قرار گرفت. بدین صورت ارومیه توسط روش ویل

ها و اطالعات مربوط به نمک و نسبت جذبی سدیم موجود در که داده
ای استان )چاه و چشمه( که توسط آب منطقه منابع آب زیرزمینی

 1387-1381های یک از فصول سال آذربایجان شرقی در هر
پس از انجام آزمون  .این شرکت دریافت شدگیری شده بود، از اندازه

ها و محاسبه اسمیرنوف و اطمینان از نرمال بودن داده -کلموگروف
شده  ArcGISافزار کاکس در مناطق مختلف وارد نرمتوسط روش ویل

ه های زیرزمینی بیابی کریجینگ، کیفیت آبتا از طریق روش درون
 (. 4و  3 هایکل)ش های مورد مطالعه بدست آیدتفکیک دهستان

یابی روشی است که در آن میزان متغیرهای پیوسته را در مناطق درون
ای پراکنده ای که مشاهدات نقطهگیری نشده در داخل ناحیهنمونه
 کند.اند، برآورد مینشده

 
Table 2- Crops and orchards water requirement (Source: Arabi Yazdi et al., 2008; Tramshlu, 2012) 

(0260؛ ترامشلو، 0286نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی )منبع: عربی يزدی و همکاران،  -0جدول   

Type of Crops and 

Horticultural products 

Water requirement 

(m3ha-1) 

Type of Crops and 

Horticultural products 

Water requirement 

(m3ha-1) 

Wheat 3615 Grapes 6256 

Sunflower 5061 Cherry 11370 

barley 2964 Pomegranate 8456 

Alfalfa 8897 Apple 6733 

Corn 8202 Plum Types 5671 

Pea 3827 Walnut 8971 

Green beans 4880 Almond 7333 

tomato 4863 Pistachios 4000 

Sugar beet 9388 Peaches, nectarines, peaches 4585 
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صورت هــی را بـــابی، تغییرات پیوسته فضایـــــینع دروــــدر واق
 ازدـــسده، مجسم میــــــف شــح تعریـــــک سطـی
(Rostami, 2014 as cited in Ghahrerudi, 2005 ،این روش .)

ها براساس واریانس فضایی یابی دادهیک روش زمین آماری برای درون
یانس تابعی از فاصله ها است. مبنای این روش بر آن است که وارآن

 ایعنوان متغیرهای ناحیهاست. از آنجا که پارامترهای هیدرولوژی به
ی عنوان یک تابع ساده ریاضها را بهتر از آن هستند که بتوان آننامنظم

ها واریانس درنظر گرفته سازی آنمدل کرد، پس بهتر است مبنای مدل
و خارجی نیز  های داخلیپژوهش (.Matkan et al., 2007) شود

 ,Shabani) باشدها مینشانگر برتری روش کریجینگ بر سایر روش

2003; Mirmousavi and Mirain, 2011; Hamidiyanpour et 

al., 2013; Sivandi and Gharehdaghi, 2014.)  در نهایت، پس
از تعیین وزن دو منبع آب زیرزمینی چشمه و چاه بر اساس اهمیت عدم 

افزایش حساسیت توسط متخصصان شرکت آب ها در کیفیت آن
ای استان، نقشه کیفیت آب چاه و چشمه در هریک از منطقه

یابی کریجینگ به دست آمد. های حوضه توسط روش دروندهستان
 3های حوضه دریاچه ارومیه در شکل نقشه کیفیت منابع آب چاه

ن آهای حاصل از نمایش نقشه نمایانگر نمایش داده شده است. یافته
های شمال غربی حاشیه دریاچه ارومیه در سطح است که دهستان

 ؛کیفیت نامناسبی از نظر آب آبیاری برای فعالیت کشاورزی قرار دارند
های صائین، آغمیون، مالیعقوب و حومه در شهرستان اما، دهستان

های شهرستان بستان آباد به جز دهستان سراب و همه دهستان
ت آبی مناسبی جهت فعالیت کشاورزی مهرانرود مرکزی از کیفی

 برخوردارند.
 

های حوضه شرقی دریاچه ارومیه بر اساس نقشه کیفیت آب چشمه
نمایش داده شده است. بر اساس  4کاکس در شکل روش ویل

های های دهستانهای حاصل از نمایش نقشه، تنها چشمهیافته
 های اوجانناردالن، ابرغان، شربیان واقع در شهرستان سراب و دهستا

غربی، اوجان شرقی، قوریگل، مهرانرود مرکزی واقع در شهرستان 
بستان آباد دارای سطح کیفیت کامالً مناسبی از نظر آب آبیاری برای 

های حوضه های دهستانباشند سایر چشمهفعالیت کشاورزی می
دریاچه نیز از نظر شوری و نسبت جذبی سدیم دارای کیفیت نسبتاً 

 ای فعالیت کشاورزی بودند.نامناسبی بر
 

 
Fig. 3- Water quality map for wells in the East of Lake Urmia Basin based on the Wilcox method 

كاكسهای حوضه شرقی درياچه ارومیه بر اساس روش ويلچاه نقشه كیفیت آب -2شکل   
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Fig. 4- water quality map foe springs in the East of Lake Urmia basin based on the Wilcox method 

 كاكسهای حوضه شرقی درياچه ارومیه بر اساس روش ويلنقشه كیفیت آب چشمه -1شکل 

 
های تشکیل دهنده حساسیت، از آنجا که پس از محاسبه مقدار مؤلفه

ای و نسبی ها، دارای مقیاس متفاوت )اسمی، رتبههر یک از آن
بودند،  (غیره متفاوت )کیلوگرم، لیتر، متر مربع وای( و واحدهای فاصله

 جهت استاندارد نمودن واحد و مقیاس آن از رابطه زیر استفاده شد
(Hahn at al., 2009این رابطه، تمام داده .) رصفها را به مقادیری بین 

، عادلهمدهد. این ای میفاصله -ها حالت نسبیتبدیل نموده و به آن 1و 
 باشد: صورت زیر میبه
(1) Index=(Sx-Smin)/Smax-Smin                                                                                 

کمترین مقدار  minS، مقدار مربوط به گویه مورد نظر xSکه در آن، 
بیشترین مقدار موجود  maxSو  های گویه مورد نظرموجود در بین داده

ن به منظور تعیی در نهایت،باشند. می ی گویه مورد نظرهادر بین داده
دهنده حساسیت در افزایش حساسیت تشکیلهای وزن هر یک از مؤلفه

نسبت به بحران دریاچه ارومیه، از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده 
گیری هدفمند یا بدین صورت که ابتدا، براساس روش نمونهشد. 

نفر از کارشناسان ستاد احیای دریاچه  17قضاوتی از نوع گلوله برفی 

ارومیه، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، مدیریت توسعه روستایی 
ای در استان استانداری، مدیریت خانه کشاورز، شرکت آب منطقه

صاد قتآذربایجان شرقی و اساتید گروه ترویج و توسعه روستایی، ا
ریز و کشاورزان ریزی روستایی دانشگاه تبکشاورزی، جغرافیا و برنامه

خبره و پیشرو در استان آذربایجان شرقی انتخاب شده و سپس 
نظر در عنوان صاحبها بهای در اختیار این افراد که از آنپرسشنامه

های کارگروه ملی و استانی ستاد احیای دریاچه ریزیجلسات و برنامه
ونی نارومیه استفاده شده و از دانش نسبتاً مناسبی در زمینه وضعیت ک

دریاچه ارومیه و یا موضوع تحقیق برخوردار بودند، قرار گرفت. پس از 
ای ههای زوجی زیرشاخصمحاسبه میانگین هندسی امتیازات مقایسه

سازنده حساسیت نسبت به بحران آب، نسبت به تلفیق آنها با استفاده 
ها های نهایی شاخصو محاسبه وزنExpert Choice افزار از نرم

های توصیفی پاسخگویان و نتایج حاصل از ید. ویژگیاقدام گرد
اوزان مربوط به هر یک از آمده است.  4و  3 دهی در جدولوزن

پس از انجام مراحل فوق، نتایج قرار دارد.  صفر+ و 1ها، بین مؤلفه
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دهنده های تشکیلاز مؤلفه هر یکدهی و مقدار عددی حاصل از وزن
( قرار داده شد تا میزان 7) ابطهحساسیت نسبت به بروز بحران در ر

ها نسبت به بروز بحران دریاچه ارومیه حساسیت هر یک از دهستان
  بدست آید.

(7) S=(S1W1+…+S9W9)/9 

، n …S1S،حساسیت در برابر بروز بحران ،)SensitivityS(که در آن، 

اوزان مربوط  n…W1Wو  های شاخص حساسیتهریک از زیرشاخص
 باشند.می های شاخص حساسیتبه هریک از زیرشاخص

 

 های پژوهشيافته -2

جان یای خبرگان و متخصصان استان آذرباهای توصیفی و حرفهویژگی
های حساسیت دهی به زیرشاخصهت وزنجشرقی که از نظراتشان 

های این جدول، آمده است. بر اساس داده 3استفاده شد، در جدول 
حصیالت، بیشتر سطح تکمترین سطح تحصیالت پاسخگویان دیپلم و 

 سال بوده است. 40دکتری بوده و بیشترین سابقه کار در میان آنان، 

 
دهنده حساسیت های تشکیلهای حاصل از مقایسات زوجی مؤلفهیافته

 لیتفعا انجام جهت زیرزمینی آب منابع نامناسب نشان داد، کیفیت
ساسیت دهنده حهای تشکیلکشاورزی، بیشترین وزن را در میان مؤلفه

دان معناست که از نظر ـن بــخود اختصاص داده است. ایبه
تری در افزایش حساسیت متخصصان، این مؤلفه نقش پررنگ

های حوضه نسبت به بحران دریاچه دارد. بدیهی است، کیفیت دهستان
د های کشاورزی بر کمیت و کیفیت تولینامناسب آب برای انجام فعالیت

ش سبب افزای ورز اثر گذاشته که در نهایتمحصول و درآمد خانوار کشا
 (.4)جدول  شودها میحساسیت آن

 
Table 3- Professional Features of expert panel members 

 پانل خبرگان و متخصصان اعضاای های حرفهبررسی ويژگی -2جدول 

work 

experience  

Level of education Scope of activity Organizational status Experts 

28 Master of Art (MA) Governor's Rural Affairs 

Management 

manager E1 

30 Doctor of Philosophy 

(Ph.D.) 

Regional Office of the Urmia 

Lake Restoration program 

manager E2 

40 Bachelor farmer's house Management manager E3 

29 Master of Art (MA) Deputy Head of Infrastructure 

Supervision of Governor's Rural 

Affairs Management 

manager E4 

21 Ph.D. Student Deputy Mayor and Rural 

Development Expert   

Expert E5 

30 Master of Art (MA) Consultant Manager and 

Director of Public Participation 

of Regional Water Company 

manager E6 

21 Doctor of Philosophy 

(Ph.D.) 

Department of Agricultural 

Extension and Rural 

Development at University of 

Tabriz 

Faculty member E7 

23 Doctor of Philosophy 

(Ph.D.) 

Department of Agricultural 

Extension and Rural 

Development at University of 

Tabriz 

Faculty member E8 

5 Doctor of 

Philosophy(Ph.D.) 

Department of Geography and 

Rural Planning at University of 

Tabriz 

Faculty member E9 

22 Doctor of Philosophy 

(Ph.D.) 

Department of Agricultural 

Economics at University of 

Tabriz 

Faculty member E9 

24 Doctor of Philosophy 

(Ph.D.) 

Department of Natural 

Geography and Rural Planning 

at University of Tabriz 

Faculty member E10 

40 Diploma Member of Farmer's House Leading farmer E11 

30 Diploma Member of Farmer's House Leading farmer E12 
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Table 4- Weights for sub-components of principal component of sensitivity to Urmia Lake crisis 
 دهنده حساسیت نسبت به بحران درياچه ارومیههای تشکیلاوزان هريک از  مؤلفه -1جدول 

final Weights sub-components Component 

0.225 Poor quality groundwater resources for agriculture irrigation 

 

S
en

si
ti

v
it

y
 t

o
 C

ri
si

s 

  

    

0.191 Lack of access to water resources in each regions 

0.178 Distance to Urmia Lake 

0.124 The number of illegal wells 

0.061 Water used for dominant crops irrigation 

0.049 Water used for horticultural products irrigation 

0.04 Education 

0.025 The population employed in agriculture than other sectors 

0.030 The unemployment rate 

0.027 Dependency ratio 

های تشکیل دهنده حساسیت و استاندارد دهی به مؤلفهپس از وزن
( برای هریک از 7ها، شاخص حساسیت از طریق رابطه )نمودن داده

های حوضه شرقی مورد محاسبه قرار گرفت. در این بخش، دهستان
های حوضه شرقی در سه طبقه میانگین حساسیت هر یک از دهستان

های حاصل از این بخش، اس یافته(. بر اس1بندی شد )جدول دسته
های حوضه شرقی در گروه دارای حساسیت زیاد قرار اغلب دهستان
ها دارای حساسیت دهستان نسبت به سایر دهستان 19گرفته و تنها 

 کمتری نسبت به بحران دریاچه ارومیه هستند.
 

Table 5- Classification of regions into classes for 

sensitivity to Urmia Lake Crisis 

های مورد مطالعه بر اساس بندی دهستانگروه -1جدول 

 میزان حساسیت نسبت به بحران درياچه ارومیه

% of 

Region 

Sensitivity 

score†,†† 

Number 

of Region 

Sensitivity 

Class† 

23.52 0.068a 16 Low 

25.00 0.114b 17 Moderate 

51.47 0.156c 35 High 

100 - 68 Total 
† Means followed by the dissimilar letters differ significantly 
(p<0.05 for the LSD test) 

†† Low score reflects lack of sensitivity 

  
ای هبندی حساسیت، میزان حساسیت هریک از دهستانپس از طبقه

های مورد واکاوی قرار گرفت. بر اساس یافته حوضه دریاچه ارومیه
هایی که در حاشیه دریاچه ارومیه واقع ، تقریباً همه دهستان8 جدول

اند، حساسیت بیشتری نسبت به بحران دریاچه در برابر سایر شده
های های واقع در شهرستانکه، دهستانها دارند. به طوریدهستان

ای هان و بخشی از دهستانشبستر، آذرشهر، عجب شیر، بناب، ملک
شهرستان تبریز دارای حساسیت باالتری نسبت به بحران دریاچه 

های مؤلفهگانه از نظر های سهدر ادامه تفاوت گروهارومیه بودند. 
مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل  دهنده حساسیتتشکیل

ت یمیانگین حساسطرفه، از بکارگیری آزمون تحلیل واریانس یک
آن با یکدیگر  دهندههای تشکیلمؤلفههای سه گانه از نظر برخی گروه

ها، سبب افزایش میانگین تفاوت داشت. بدین معنی که این مؤلفه
های حوضه شرقی شده بودند. ن دهستانخانوارهای ساک حساسیت در

نرخ بیکاری در خانوارهای دارای حساسیت متوسط و زیاد، با هم 
 انوارهای دارای حساسیت بیشتر، باالتر بودمتفاوت بود و در خ

(178/0=x̅)های دارای حساسیت باالتر، در فاصله کمتری . دهستان
های تعداد چاه(. x̅=833/0) نسبت به دریاچه ارومیه واقع شده بودند

های دارای حساسیت کم و متوسط با یکدیگر غیر مجاز در دهستان
های دارای حساسیت زیاد، تفاوت معناداری نداشت اما در دهستان

 مشهود است. 1ا در جدول هتهسایر یاف (.x̅=898/0) بیشتر بود
 

 گیریبحث و نتیجه -1

های پژوهش حاضر، در راستای بررسی حساسیت ساکنان دهستان
حوضه دریاچه ارومیه نسبت به بحران  آب صورت گرفت. بر اساس 

ساکن درصد خانوارهای کشاورز  41/11های پژوهش، یافته
های حوضه دارای حساسیت زیادی نسبت به بحران دریاچه دهستان

سنجش حساسیت نسبت به بحران دریاچه به تفکیک  .ارومیه بودند
ر اال دــهای دارای حساسیت بها نیز نشان داد، اغلب دهستاندهستان

شبستر، آذرشهر، عجب ای ــهه ارومیه و در شهرستانــاچــحاشیه دری
 ژوهشـــج پـــنتای د.ــــدنـــع شـــان واقـکملو  شیر، بناب

Noori and Aghaei (2012)  نیز مؤید این مطلب است که اکثر
 30مناطق حاشیه دریاچه ارومیه به دلیل قرار گرفتن در ارتفاعات زیر 

پذیری باالیی هستند که متر از سطح دریا دارای خطرپذیری و آسیب
 طتوس کشاورزی اراضی ریآبیا باد، توسط نمک جابجایی صورت در

 طول ها درآن مشکالت بر دیم و آبی اراضی شدن شور و کشاورزان
 از نفر صدها هزار مهاجرت به منجر نهایت در که شده اضافه زمان

 شد. خواهد ارومیه دریاچه شرقی حوضه ساکنین
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Table 6- Sensitivity of each regions studied to Urmia Lake crisis 

 های  مورد مطالعه نسبت به بحران آب درياچه ارومیهمیزان حساسیت هر يک از دهستان -8جدول 
Region Name Sensitivity 

score 
Sensitivity 

class 
Sensitivity 

ranking  
Region Name Sensitivity 

score 
Sensitivity 

class 
Sensitivity 

ranking  
ShirAmin 0.1714 High 3 MollaYaghub 0.0407 Low 1 

Ghazi Jahan 0.1536 High 3 Ardalan 0.1082 Moderate 2 
GhebleDaghi 0.1681 High 3 Alanbaraghush 0.1019 Moderate 2 

Yengeje 0.1462 High 3 Sharabian 0.1113 Moderate 2 

Teymurloo 0.1727 High 3 Chehregan 0.1535 High 3 

Dastjerd 0.1712 High 3 West Guni  0.1549 High 3 
Shahrak 0.1473 High 3 Chele Khane 0.1460 High 3 

Jazireh 0.19 High 3 Rudghat 0.1368 High 3 

South Shortkat  0.1776 High 3 South Misho 0.1232 Moderate 2 
Bavil 0.114 Moderate 2 Sis 0.1422 High 3 

Sahand 0.1129 Moderate 2 East Guni 0.1536 High 3 

Gonbar 0.1291 Moderate 2 Middle Guni 0.1548 High 3 

 East Ojan 0.0863 Low 1 East Dizajrud 0.1417 High 3 
Sahand Abad 0.0731 Low 1 Kuhestan 0.1308 High 3 

 West Ojan 0.0864 Low 1 Khezerloo 0.1532 High 3 

Shebeli 0.0912 Low 1 West Dizajrood 0.1628 High 3 

Ghurigol 0.0687 Low 1 South Sarajuy 0.1248 Moderate 2 
South Mehranrud 0.0668 Low 1 East Sarajuy 0.1044 Moderate 2 

middle 

Mehranrud 

0.1074 Moderate 2 West 

GhuriChay 

0.0882 Low 1 

East Banajuy 0.1598 High 3 North Sarajuy 0.1497 High 3 

NorthBanajuy 0.1474 High 3 West Sarajuy 0.116 Moderate 2 
West Banajuy 0.1809 High 3 Ghare naz 0.121 Moderate 2 

TazeKand 0.1769 High 3 South Leylan 0.1616 High 3 

Lahijan 0.1691 High 3 North Leylan 0.1519 High 3 

Aji Chay 0.1567 High 3 East Gavdel 0.1577 High 3 
Sparan 0.1388 High 3 West Gavdel 0.168 High 3 

Sardsahra 0.1139 Moderate 2 Middle Gavdel 0.1635 High 3 

MeydanChay 0.085 Low 1 West Bedustan 0.1316 High 3 

East GhuriChay 0.1034 Moderate 2 East 
Mavazekhan 

0.1197 Moderate 2 

Abarghan 0.0831 Low 1 North 

Mavazekhan 

0.1257 Moderate 2 

Aghmiyun 0.0469 Low 1 Barugh 0.1324 High 3 
Hume 0.0443 Low 1 East Bedustan 0.1092 Moderate 2 

Razligh 0.0521 Low 1 Khanomrud 0.0736 Low 1 

Saeen 0.0359 Low 1 NazarKahrizi 0.0772 Low 1 

ها نشانگر لزوم تفاوت در میزان حساسیت هر یک از دهستان
ه های حوضریزی و تخصیص منابع مالی متفاوت به دهستانرنامهب

دریاچه ارومیه است. بدان معنا که در هر یک از کشاورزان ساکن 
ری پذیهای حوضه دارای حساسیت متفاوت و در نتیجه آسیبدهستان

ن و ریزاشود، برنامهمتفاوتی هستند. لذا در این رابطه پیشنهاد می
ها کارگروه ملی یاچه ارومیه که در رأس آناندرکاران حوضه دردست

های متفاوت خود را بر مبنای احیای دریاچه ارومیه قرار دارد، برنامه
 هایهای حوضه طراحی نموده و اجرای برنامهمیزان حساسیت دهستان

 های دارایتر و تخصیص اعتبارات بیشتری را برای دهستانوسیع
یت توجهی به میزان حساسه، بیحساسیت باالتر در نظر بگیرند. چرا ک

ها، سبب عدم تقویت توان سازگاری و در نتیجه این دهستان

ها در مقابله با بحران دریاچه ارومیه خواهد شد پذیری بیشتر آنآسیب
و پیامدهای جبران ناپذیری را در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و 

 زیست محیطی به دنبال خواهد داشت.
 

های حوضه دریاچه ارومیه، از نظر نرخ دهستاند، در ادامه مشخص ش
دارای  هایبیکاری با یکدیگر دارای تفاوت معناداری هستند و دهستان

و  (x̅ =178/0) حساسیت بیشتر، میانگین نرخ بیکاری باالتری دارند
شتر ها نیز بیمیانگین جمعیت شاغل در بخش کشاورزی این دهستان

 یج برخی مطالعات همسویی دارد ا نتاـه بــ( کx̅=884/0) است
(Eakin and Tapia, 2008; Maleki, 2013.) 
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Table 7- The difference in three groups of sensitivity in terms of sensitivity components by using one-way 

ANOVA 

طرفهاستفاده از آزمون تحلیل واريانس يکدهنده آن با تشکیل هایگانه از نظر مؤلفههای سهتفاوت حساسیت گروه -6جدول   
Sig F Sensitivity sub-components† component 

High Moderate Low 

0.000 9.452 0.695c 0.088b 0.045a Poor quality groundwater resources for 

agriculture irrigation 

  

S
en

si
ti

v
it

y
 t

o
 C

ri
si

s 

 

    

0.000 11.727 0.818c 0.717b 0.565a Lack of access to water resources in each 

regions 

0.000 4.932 0.933c 0.666b 0.291a Distance to Lake Urmia 

0.003 2.306 0.126b 0.053a 0.0451 Unemployment rate 

0.01 1.793 0.989a 0.420* 0.145* The number of illegal wells 

0.02 3.765 0.664b 0.520* 0.479a The population employed in agriculture 

than other sectors 

0.03 0.99 0.079* 0.056* 0.024a Water used for horticultural products 

irrigation 
0.263 1.365 0.727 0.800 0.77 Dependency ratio 

0.420 1.827 0.114a 0.053* 0.067* Water used for dominant crops irrigation 

 * In each row, means followed by the same letters do not differ significantly (P>0.05 for the LSD test) 

†The represented values are the standardized score of variables, Transformation of data into commensurate indicator values section. 

 
 Urmia Lakeاز آنجا که در حال حاضر و بر اساس نتایج مطالعات 

Restoration Program (2015) بخش کشاورزی یکی از ،
کنندگان آب در حوضه بوده و نقش مهمی نیز در ترین مصرفاصلی

شود جهت کاهش نرخ بیکاری پدید آمدن این بحران دارد، پیشنهاد می
 هایی جهتابع آب حوضه، برنامهو کاهش فشار بخش کشاورزی بر من

تقویت معیشت جایگزین در مناطق دارای حساسیت باالتر اتخاذ شود. 
عنوان مثال، در برخی از مناطق روستایی حوضه شرقی دریاچه به

بافی وجود داشته که به مرور ارومیه، در گذشته مشاغلی مانند فرش
ل با نوع مشاغسویی این علت همزمان کمرنگ شده است. بنابراین، به

فرهنگ، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و طبیعی این مناطق، 
ا اجرا ههایی در راستای احیا و توسعه دویاره آنشود، برنامهپیشنهاد می

چنین، اقداماتی در جهت سنجش پتانسیل مناطق برای آغاز هم .شود
های اقتصادی جایگزین صورت گیرد تا در برخی مناطق فعالیت

وستایی نیز مشاغلی جدید و مطابق با مالحظات محدودیت آب و بر ر
اساس ارکان توسعه پایدار ایجاد شود. در واقع، ایجاد و توسعه معیشت 

ارتقای کیفیت زندگی  بر در این مناطق عالوه برجایگزین کم آب
به فرآیند احیای دریاچه نیز در درازمدت  های حوضهساکنان دهستان

دهند، د کرد. نتایج برخی مطالعات نیز نشان میخواهارومیه کمک 
های مبتنی بر تنوع معیشت روستاییان که بر مبنای انجام استراتژی

های مکمل کشاورزی یا جایگزین آن در محیط روستا گذاریسرمایه
های محیطی در تواند در مدیریت شوک و استرسگیرند، میانجام می

ا ها کمک نماید تآن شد و بهزندگی روستاییان نقش مهمی داشته با
 ها بازیابی نمایندتوان خود را پس از گذراندن این شوک و استرس

(Ebaidalla, 2014; Barrett et al., 2001; Dary and Kuunibe, 

نیز نشان داد،  7008(. در همین زمینه نتایج پژوهشی در سال 2012
زی شاورهای اقتصادی غیرکای در فعالیتشرکت کشاورزان نیجریه

سبب افزایش سرمایه مالی، افزایش توان مقابله با آثار مخرب  مربوط 
های محیطی و در نهایت، موجب کاهش آسیب پذیری آنان به ریسک

 .(Oseni & Winters, 2009)خواهد شد 
 

های غیرمجاز نیز، سبب افزایش حساسیت هریک از افزایش تعداد چاه
شده که دلیل این امر را های حوضه شرقی دریاچه ارومیه دهستان

علت اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی و کاهش سطح توان بهمی
آب این منابع، افزایش شوری و در نهایت، کاهش کیفیت منابع آب و 

های مورد مطالعه را خاک دانست که افزایش حساسیت دهستان
 های برخی مطالعات دیگر نظیرت. یافتهــه اســـال داشتــدنببه

Vaziri and Majidifard (2011)، Villar (2015:2016) و 
Madani et al. (2016) کنند. یکی از دالیل این نتیجه را تأیید می

عدم آگاهی مردم از وضعیت بحران توان بههای غیرمجاز را میحفرچاه
آب ایجاد شده در حوضه دریاچه ارومیه دانست. بنابراین، آموزش و 

نفی امدهای مپیآمده و یی نسبت به بحران پیشسازی مردم روستاآگاه
مؤثری در افزایش همکاری آنان جهت بستن  تواند نقشآن، می

های مختلف به عالوه، دادن مشوقهای غیرمجاز داشته باشد. بهچاه
تواند راهگشا باشد. در همین زمینه ها نیز میداوطلبان بستن این چاه

چه رکتی برای مدیریت یکپاررویکرد مشا"نتایج پژوهشی تحت عنوان 
حلقه چاه نشان داد،  871در راستای نظارت بر  "آبخوان در مکزیک

ترین رکن مدیریت مشارکت آبخوان است که برای آموزش مهم
دستیابی به این هدف باید یک گروه آموزشی توانمند تشکیل شده و 
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ه آب و لزوم نظارت توسط خود آنان بر مردم را نسبت به اهمیت مسأل
ها این منبع ارزشمند آگاه سازد. دیگر موارد مهم جهت نظارت بر چاه

در این پژوهش عبارتند از: بهبود آگاهی مردم محلی به وسیله تشکیل 
های رسمی از طریق افزایش آگاهی و نامهها و انعقاد موافقتگروه

 (.Sandoval, 2004) اطالعات جامعه هدف
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