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 چکیده

فاجعه دریاچه ارومیه بر تغییرات ساختار و کارکرد بخش کشااوری    و اثرات نقش توجه بهدر این مقاله با 

. روش گرفته اسا  احی روستایی در منطقه کرانه شرقی دریاچه مورد بررسی و تحلیل قرار نو آور تاب و

تجربی اس . بدین منظور با استفاده ای رویکردها  -گیر  ای روش تحلیلیبهرهآن ی و ماهی  پژوهش کمّ

هاا   آن متناسب با شارای  باومی ملا له ماورد بررسای شااخ       پذیر  و توسعه آسیبوین در سنجش ن

هاا  تحلیال فیاایی در سانجش ای دور در ساه      ها  یمانی و تکنیا  پذیر  با تلفیق سر آسیبسنجش 

منجار  نتایج پژوهش در مرحله اول  حلاسی  و ظرفی  سایگار  انتخاب گردید. در معرض خطر، :بخش

در ساختار و کارکرد بخش کشااوری    نقش بحران دریاچه ارومیه() رگذاریتأثنیرو   ترینمهمبه شناسایی 

کنناده   ییاد تأو روند تغییارات تولیادات کشااوری      اراضی ر . عالوه براین تحلیل تغییرات کاربرا گردید

، نتاایج  درنهایا  ساختار و کارکرد بخش کشاوری  ناشی ای تغییارات دریاچاه ارومیاه اسا .       ریرپذیأثت

ها  سنجش ای دور، ظرفی  سایگار  و قابلی  محیطای بخاش کشااوری  را    حاصل ای کاربل  شاخ 

هاا  عماده   بخش کشاوری  در پهناه  آور تابمشخ  ساخ . نتایج این بخش بیان کننده ظرفی  پایین 

 و تهدید امنی  شغلی و یندگی ساکنان نواحی روستایی در منطقه کراناه شارقی اسا .   ولیدات کشاوری  ت

محلای   ریای  برناماه گرا را در نظاا   و عمل آور تابها  اضر، ضرورترو، کاربرد نتایج پژوهش حایاین

 برا  بخش کشاوری  و جامعه روستایی فراهم خواهد آورد.  ویژهبه

 .روستایی ، جامعهآور تاب، بحران دریاچه ارومیه، بخش کشاوری ، پذیر بآسی: هااژهوکلید
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 مقدمه .5

ای علم پیشکی تا فقار و توساعه ماورد اساتفاده قارار       مختلف ت وری  و تجربی ها  پذیر  در یمینهمفهو  آسیب

-  اجتمااعی ای آسایب  نده رویکارد علاو  پذیر  اغلب تداعی کنطالعات تغییرات محیطی، واژه آسیبگرفته اس . در م

اسا  کاه    ییلتیمحی تغییرات اقلیمی یکی ای مشکالت اصلی در این میان،   .(6002، 1بر  و همکاراناس  )پذیر  

را در میاان جواما     ا گلاترده ، ملا له ماذکور توجاه    روایاین .قرار داده اس  ریتأثبقا  آتی و توسعه انلان را تح  

پاذیر  باه   سانجش آسایب   .(6،6016شنگچا  و همکااران اس  )د جلب کرده به خوها  دولتی و سایماندانشگاهی 

فشاارها و ملایرها  متعادد  ای    در مطالعاات اخیار بار     آن ها میان فرایند و پیامد ا برجلته طوربه 0نیل آدجر یعم

-و تااب  پاذیر  هاا  آسایب  نهان و یادگیر  در میان پژوهش گراییهم، بخشی ای لذا یافته اس . تمرکیپذیر  آسیب

آور  تااب ظرفیا    پذیر  و در طرف مقابل آسیب آن آور  به عنوان دو سو  ی  طیف دو جانبه؛ که در ی  طرف

؛ 6002، 0آدجار اسا  ) اجتمااعی  -هاا  اکولاوژیکی  قرار گرفته اس ، ناشی ای تمرکای بار رویکارد ت وریا  سیلاتم     

   .(6016، 9ویللون

 (6005، 5لاورر  پاژوهش ) تاوان باه   اند، میخش کشاوری  پرداختهپذیر  بمله مطالعاتی که به ارییابی آسیبای ج

هاایی همانناد محالاو ت    اشاره کرد. هدف اصلی در این پژوهش ارائاه چاارچوب تحلیلای جها  ارییاابی بخاش      

توسا   در تحقیاق صاورت گرفتاه    ا  ای نیروها  ایجاد خطر مانند تغییرات اقلیمی اسا .  کشاوری  در برابر مجموعه

خاا  ماورد توجاه     طوربهها مختلف پذیر  بخش کاربر  اراضی کشاوری  و گونهآسیب( 6002ان، بر  و همکار)

ان شناخ  عل  ایجااد تغییار و   حلاسی  و ظرفی  سایگار  در برابر نیروها  خارجی به عنو درنهای قرار گرفته و 

خااطر نشاان کردناد کاه بخاش       (6016شانگچا  و همکااران،   )  ادر مطالعهپذیر  مورد ارییابی قرار گرف . آسیب

بخاش کشااوری  در    پذیر آسیبارییابی قرار دارد.  پذیر آسیبها بیشتر در معرض کشاوری  نلب  به سایر بخش

 محیطای ییل و مقاوم  در برابر تغییرات  پذیر آسیبها  در معرض خطر بودن، منظر  متفاوت در تحلیل محرک

توسا   هاا  یماانی و تحلیال فیاایی     سار   بلا  کاار کشور شیلی با جهانی شدن ن ولیبرال در بخش کشاوری  در 

 صورت گرف .   (6015، 2تور  و همکاران)

پاذیر   ا  باا عناوان آسایب   (، در مقالاه 1094همکااران ) ، کشااوری و  مطالعات صورت گرفته در داخل کشاور  ای

بخاش کشااوری     پاذیر  آسایب خانوارها  کشاوری ای خشکلالی: مطالعه ماورد ، باه نقاش تغییارات اقلیمای بار       

                                                      
1 Berry et al. 

2 Shengcai 

3 Niel Adger   

4 Wilson  

5 Luers  

6 Torres  
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ارییاابی مشاارکتی روساتا در دو روساتا  اساتان       روش ا  و با اساتفاده ای . روش انجا  این پژوهش مقایلهپرداختند

برخاوردار(،   قابالا ) ریپاذ منبا  فقیار( و بیشاتر آسایب    ) ریپاذ سه گروه کمتر آسیب پذیر، بیشتر آسیب  درنهای فار  

(، نقش رویکرد مادیری  ریلا  خشکلاالی را در    1046همکاران )هر  و متفاوت، پورطا یدر تحقیق کرد.شناسایی 

اجتماعی کشاوریان روستایی ای دیدگاه مل و ن و کارشناسان مورد بررسی قارار دادناد.   -اقتالاد  پذیر آسیبکاهش 

  الی، رویکارد مادیری  ریلا   ها  ناشای ای خشکلا  کاهش پیامدها و آسیب منظوربهنتایج این پژوهش نشان داد که 

پذیر  بخش کشااوری  در  (، آسیب1049همکاران )اکرامی و  در پژوهشی دیگرخشکلالی، رویکرد  مناسب اس . 

و روش تحلیل سللله مراتبی در شهرستان تف  یید ماورد بررسای    GISرا با استفاده ای  خش نیمهها  خش  و اقلیم

پاذیر  ناشای ای خشکلاالی کشااوری  در     ه آسایب هدف اصلی ای این مطالعه ارائه روشی برا  تهیه نقشا  قرار دادند.

 در بخش کشاوری  اس .   ویژهبهمقابله با خلارات ناشی ای خشکلالی  منظوربهشهرستان تف  

ا  همانند تابعی ای سه عنالر در معرض خطر بودن، حلاسی ، و ظرفی  ساایگار  کاه   عمده طوربهپذیر  آسیب

( مبنا  این تعریف، در معارض خطار باودن    6000، 1تورنر و همکاراند )گرددر تداخل با یکدیگر هلتند، تعریف می

فیییکی در آسیب اس . حلاسی  ی  سیلتم به معناا  احتماال تحا      طوربهنشان دهنده این اس  که ی  سیلتم 

ای  ی  شوک و ظرفی  سایگار  ای ی  سیلتم بیان کننده مقابله یاا تطبیاق باا اثارات منفای      وسیلهبهقرار گرفتن  ریتأث

در واقا    .(9،6000ساوا ؛ اسامی  و پیلیفو 6002، 0؛ بارنا  و آدجار  6،6019آحلاان و وارنار  اس  )ی  شوک یا خطر 

گیرد که ضرورت فهم پدید آمدن شرای  ی  سیلاتم یاا پتانلایل آن در    پذیر  یمانی مورد توجه قرار میمفهو  آسیب

ا  ای یا   پاذیر  درجاه  آسایب  .(6019، 5لای شاود ) مواجه با خطر و آسیب توس  مخاطرات محیطی احلاا  مای  

در تجربه خلارت یا آسیب ناشی ای مقابله باا خطار، اخاتالل     ادییاحتمالبهسیلتم، ییرسیلتم یا جیئی ای آن اس  که 

تحقیقات علو  طبیعی اغلاب در کمای کاردن عوامال مختلاف ای       .(6012، 2نگویرن و همکاراناس  )و فشار محیطی 

پاذیر ر فیییکای، تعریاف و تشاخی  دامناه      در مورد آسیب ویژهبهاس . هدف این رویکرد  پذیر  تمرکی یافتهآسیب

نشاان داده   هاا  باالقوه  کم  به تعیین سطح قابل قباولی ای خلاارت   منظوربه پذیر آسیبآسیبی اس  که در منحنی 

 .  (6019، 2بیرکمن و همکارانشود )می

نشاان دادن وساع     منظاور باه طالعات بالیا و مخااطرات طبیعای   توان در یمینه مرا  می پذیر آسیبریشه مفهو  

، ابعااد بنیاادین ای وضاعی     روایایان . (6016شانگچا  و همکااران،   کارد ) آسیب ناشای ای مخااطره جلا  و جاو     

                                                      
1 Turner et al., 2003  

2 Ahsan & Warner  

3 Barnett & Adger 

4 Smit & Pilifosova  

5 Lee  

6 Nguyen  

7 Birkmann 
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انلاانی، یا  گاروه    -؛ همانناد یا  سیلاتم یکچارچاه طبیعای     وتحلیلتجییهشاملر سیلتمی که مشمول  پذیر آسیب

هاایی همچاون   الاد ، ی  منطقه جغرافیایی یا ی  سیلتم طبیعای اسا  کاه توسا  ویژگای     جمعیتی، ی  بخش اقت

یابد که آن ممکن اس  مثالی ای یندگی و سالم  انلاان، موجودیا ، هویا  یا  جامعاه و تناو        نگرانی اریش می

     .(6012نگویرن و همکاران، باشد )ییلتی و... 

هایی اس  که بیشتر در معرض خطر هلاتند و همچناین   یا مکان پذیر  شناسایی افرادهدف اولیه ای ارییابی آسیب

-جه  سنجش و ارییاابی آسایب   .(6001، 1استفان و داونینگاس  )پذیر  شناسایی اقدامات اولیه برا  کاهش آسیب

معیار کلای بارا  اجارا  فرایناد ارییاابی ماورد نیاای         5دارند که حداقل ( اذعان می6005) 6پذیر  شورتر و همکاران

  :  اس

  منددانش پایه جه  سنجش باید متنو  و انعطاف پذیر باشد؛ به معنی جام  نگر و نگرش نظا 

 مبنا( با آگاهی ای سطوح سللله مراتبی باشد.  -مکان) ییفیاپذیر  باید بر مبنا  تحلیل ارییابی آسیب 

 قرار گیرند. مورد بررسی پذیر آسیبها  تغییر جهانی باید جه  تعامل در فرایند ارییابی محرک 

 پذیر  باید ظرفی  سایگار  متفاوت و گوناگون را فراهم آورد.ارییابی آسیب 

  شاورتر و همکااران،   باشاد ) گر رفتار تاریخی سیلتم مورد نظر و بیان نگرآیندهاطالعات جه  سنجش باید

6005.) 

ی اسا  کاه ای آن در   پذیر  به عنوان عملکرد  ای کاهش در معرض خطار باودن و ظرفیا  باییااب    مفهو  آسیب

آور  در شود؛ انعطاف پاذیر  تاداعی کنناده مفهاو  تااب     یاد می پذیر انعطافپذیر  به عنوان فرایند سنجش آسیب

-نظاا   ساای  یکچارچاه ها، در ا  متنو  ای روشپذیر  مجموعه، سنجش آسیبروایاینبرابر مخاطرات محیطی اس . 

مجما    .(6004، 0هاان و همکااران  شاود ) انی و اجتماعی را شاامل مای  مند و بررسی تعامالت بین محی  طبیعی، انل

پاذیر  و ارییاابی آن در برابار تغییارات     ها  خود در یمینه آسایب تغییرات آب و هوایی طی انتشار گیارش المللیبین

 در معرض خطر بودن، حلاسای  و ظرفیا   ) یاصل مؤلفهکه در بخش قبلی عنوان گردید سه  طورهمانآب و هوایی 

ماذکور در یا  سیلاتم ویاژه معرفای       مؤلفهسایگار ( در این رابطه را توسعه داده اس . و آن را همانند تابعی ای سه 

 توان عنوان کرد:ییر می  هارابطهمرحله ای طریق بیان  0نماید. تعریف ارائه شده را در قالب می

 

1)        

                                                      
1 Stephen & Downing  

2 Schröter et al.  

3 Hahn  
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میایان   ( اسا .  tیمان )( در واحد s) ییهواها  آب و رکبه مح (i) لتمیسی   پذیر آسیب که در آن 

 sهاا   برا  مقابله با محارک  iمقدار ظرفی  سایگار  سیلتم  و  tدر یمان sها  به محرک iافشا  خطر سیلتم 

 اس .   tدر یمان 
2                                  )Vulnerability = f (Exposure, Sensitivity, Adaptive capacity) 

3                                       ) Vulnerability = f (Potential Impact – Adaptive capacity) 

-پذیر  هر چقدر ظرفی  ساایگار  بیشاتر باشاد باا آسایب     آسیب ها مؤلفهدر واق  مطابق با این رواب  در میان 

پذیر  با یی اس . بنابراین، بیان روابا  ذکار   اثرات بیشتر همراه با آسیب کهرصورتیدپذیر  کمتر  در ارتباط اس . 

: در معارض خطار باودن،    مؤلفهاجتماعی و بیوفیییکی در سه -را تابعی ای ی  دامنه عوامل اقتالاد  پذیر آسیبشده 

ارچوب مفهااومی دهااد. چااپااذیر  آب و هااوایی قاارار ماایحلاسای  و ظرفیاا  سااایگار  در براباار تنااو  و تغییاار 

تغییرات آب و هوایی طراحی و تدوین گردیاده اسا  کاه در     المللیبینو سنجش آن که ای سو  مجم   پذیر آسیب

 نمایان اس .   1شکل شماره 
 

 
 IPCC,2007 ، منبع:پذیریآسیب: مدل مفهومی سنجش 5 شکل

 

را  بار ناواحی    ناا مطلاوبی  ها  اخیر اثارات  ریاچه ارومیه طی دههتغییرات ایجاد شده در اکوسیلتم ددر این میان، 

هاایی اسا  کاه    ، بخش کشاوری  یکی ای بخاش روایاینها  جانبی وابلته به آن داشته اس . پیرامون خود و سیلتم

 تولیادات و  ،در برابر تغییرات اقلیمی و محیطی حلا  بوده و هر گونه تغییار  در  رژیام طبیعای  حااکم بار منطقاه      

هاا  کشااوری  در   دهد. ای نقطه نظر پژوهش حاضار، توساعه فعالیا    قرار می ریتأثساختار بخش کشاوری  را تح  

 ،ها  نابود  آن بوده اس . اماا نکتاه قابال توجاه در ایان شارای       محرک ترینمهمحویه آبریی دریاچه ارومیه یکی ای 

دریاچاه ارومیاه و تغییارات سااختار بخاش       آن در مقابال بحاران   پاذیر  آسایب حلاسی  بیشتر بخش کشاوری  و 

در یمینه مادیری  بهیناه    فیاییریی  بنابراین با توجه به نقش برنامهاس .  آن کشاوری  در صورت تداو  روند کنونی

در بخاش کشااوری  و کااربر      پاذیر  آسایب سریمین و کاربر  اراضی، این پژوهش در صدد سانجش وضاعی    
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و  ساؤال پژوهش پیش رو در صدد پاسخ گاویی باه ایان     شرقی دریاچه ارومیه اس .اراضی کشاوری  در منطقه کرانه 

پاذیر    ریتاأث ی و حویه دریاچه ارومیه اس  که روند تاثیرگذار  و ریی  در منطقه کرانه شرقبرنامه دغدغه اصلی نظا 

کادا  یا     پذیر آسیببخش کشاوری  ای تغییرات اکوسیلتم دریاچه ارومیه به شکلی بوده اس ؟ در صورت وجود 

 هلتند؟   پذیر آسیبای نواحی در منطقه کرانه شرقی دریاچه ارومیه در بیشترین حد 

 منطقه مورد مطالعه تیموقع .2

شهرستان: آذرشاهر،  اساکو، بنااب،     2محدوده مطالعاتی در این پژوهش را منطقه کرانه شرقی دریاچه ارومیه شامل 

  هاا لیپتانلا نطقه کرانه شرقی دریاچه ارومیاه باا دارا باودن قابلیا  و     دهد. مشبلتر، عجب شیر و ملکان تشکیل می

حاصلخیی یکی ای مناطق ملتعد کشاوری  در استان آذربایجاان شارقی اسا .      هادش هایی همچون متنو  در یمینه

باشاد.  مای  عالوه براین، یکی ای مناطق همگون و توسعه یافته در استان آذربایجان شرقی و ای محورها  صنعتی اساتان 

دهلاتان و   66نفر باوده اسا . محادوده ماورد مطالعاه دارا        606645مطابق با  1040جمعی  کل محدوده در سال 

 دهد.  موقعی  طبیعی محدوده همراه با پراکنش نقاط روستایی را نشان می 6باشد. شکل شماره روستا می 144تعداد 
 

 

 د مطالعه: موقعیت منطقه مور2 شکل

 هاو روش مواد .9

تجربای و بهاره گیار  ای    -ها  تحلیلای و به لحاظ ماهی  آن در گروه پژوهش شناسی تحقیق، ای نو  کمیروش 

هاا  تحلیال   ها و معیارها با تلفیق تکنیا  ، با ترکیب طیف وسیعی ای شاخ روایاین. ا  اس کتابخانه-روش اسناد 
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 در هاا  یماانی و  پذیر  بخش کشاوری  با استفاده ای سر   وضعی  آسیباقدا  به شناخ ،فیایی و سنجش ای دور

هاا   شااخ  شاود.  ها  انلانی  جانبی پرداخته مای بخش کشاوری  و ارتباط آن با سیلتم آور تابادامه به تحلیل 

 شود.  نشان داده می 1در جدول  پذیر آسیبمورد استفاده در هر ی  ای فرایند سنجش 
 

 پذیریآسیبسنجش  هایشاخص: 5 جدول

 منبع داده سال نام شاخص

 در معرض خطرها  شاخ 

 ستاد احیا  دریاچه ارومیه 6015-1440 تغییرات سطح آب دریاچه

 سایمان آب و هوا شناسی 6015-1440 تغییرات دما

 سایمان آب و هوا شناسی 6015-1440 تغییرات بارش

 سایمان آب و هواشناسی 6015-1440 تغییر رطوب  نلبی

 مرکی ملی آمار ایران 1040-1025 تغییر ضریب مکانی در بخش کشاوری 

 ها  حلاسی شاخ 

 ا تالاویر ماهواره میالد 6015-1440 تغییر کاربر  اراضی

 سایمان جهاد کشاوری  1040-1090 روند تغییرات عمده در بخش یراعی

 سایمان جهاد کشاوری  1040-1090 ه باغیروند تغییرات تولید محالو ت عمد

 ها  انطباق یا سایگار شاخ 

 مرکی ملی آمار ایران 1040 تراکم جمعی  روستایی

تراکم شاغالن در بخش کشاوری  در نواحی 

 روستایی
 مرکی ملی آمار ایران 1040

 ا تالاویر ماهواره میالد 6015 (Tasseled Capو خاک ) شاخ  پوشش گیاهی

 ا تالاویر ماهواره میالد 6015 ور  یمینشاخ  ش

 

 1440هاا   در ساال  OLI وTMها  سنجندهاراضی، ای تالاویر ماهواره لندس ؛ جه  بررسی روند تغییر کاربر  

ویر پاس ای اعماال   ااستفاده شده اس . در ادامه پس ای طی مراحال فان سانجش ای دور جها  تفلایر تالا       6015و 

هاا   ها  عالبی برا  طبقه بند  تالاویر استفاده شده اسا . انجاا  شااخ    بکهتالحیحات اتملفر  ای الگوریتم ش

صاورت گرفتاه اسا .  ی  باه ذکار اسا  کاه         ذکر شدهپوشش گیاهی و شور  یمین همچنین با استفاده ای تالاویر 

شاده ای  هاا  ذکار   تغییر کاربر  اراضی و سایر شاخ  منظوربه  اماهوارهها  مربوط به تفلیر تالاویر تحلیلجه  

 .  گردیده اس استفاده  ENVI.5.1نر  افیار 
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 .بحث و نتایج 1

ها  مختلف و بخش کشاوری  با آن بر جنبه یرتأثها و ها  مرحله اول با توجه به نو  کاربرد آنشاخ  

اند، بدین شکل که تغییرات مربوط به آب و ها مورد استفاده قرار گرفتهتر ای سایر شاخ مقیاسی متفاوت

ها  این ی به صورت میانگین حوضه آبریی دریاچه ارومیه محاسبه گردیده اس . با توجه به نو  شاخ هوای

رطوب ، دما، بارش، سطح آب دریاچه؛ شکل )  نمودارهاها  اخیر در بخش، روند تغییرات آن در طی سال

یرات اکوسیلتم ها  این بخش بیانگر شدت اثرات حاصل ای تغی( قابل مشاهده هلتند. در واق  شاخ 0

-بخش بروی خطر مشاهده می  نمودارهاکشاوری  اس . مطابق با  ویژهبهها و دریاچه ارومیه بر سایر بخش

سال  65شود که روند نمودار دما و رطوب  به صورت صعود  افیایش یافته اس  در مقابل رفتار بارش طی 

گذار در ساختار بخش  یرتأثای جمله عوامل  ذکر شده یرها متغ، روایاینگذشته به شدت کاهش یافته اس . 

ها  مورد بررسی با شیب تند  شود که سطح آب دریاچه طی سالکشاوری  اس . عالوه براین مشاهده می

پذیر  بخش کشاوری  ای تغییرات  یرتأثها  این بخش فراهم آورنده کمتر شده اس  در نتیجه رفتار شاخ 

 وسیلتم دریاچه ارومیه اس . آب و هوایی و به تب  آن تغییرات اک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش بروز هایشاخصتغییرات  روند :9 شکل
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کاه در نماودار شاماره     اسا   ها  ایان بخاش  شاخ  ضریب مکانی در بخش کشاوری  یکی دیگر ای شاخ 

ه با بخاش کشااوری    افعالی  همرها  اصلی شود. در واق  نمودار بیانگر رفتار شاخ  مذکور در بخشمشاهده می1

شود که فعالی  کشاوری  همچنان با روند  صعود  به عنوان فعالی  غالاب نلاب    اس . در این نمودار مشاهده می

یای افایایش داده اسا  و    ها  اخیر فشار بر منااب  آبای را ن  ها افیایش یافته اس ، که این امر در طی دههبه سایر بخش

 بر روند نابود  دریاچه ارومیه بوده اس .   تأثیرگذاریکی ای عوامل 

 

 
 اصلی فعالیت هایبخش: روند ضریب مکانی در 5 نمودار

 های بخش حساسیت  تحلیل شاخص

شناسی ذکر گردید جه  تحلیل تغییرات کاربر  اراضی ای تالاویر ماهواره لندسا   که در بخش روش طورهمان 

میالد  استفاده شده اسا . مطاابق باا فرایناد تحلیال تالااویر در گاا  نخلا  تالاحیح           6015 و 1440ها  در سال

بناد   انجا  یاف . سچس جه  طبقه بناد  تالااویر ای روش طبقاه    1اتملفری  با استفاده ای تاب  باقی مانده لگاریتمی

 منظاور باه  درنهایا  ردیاد.  ها  عالبی در دو سال مورد بررسی، طبقه بناد  گ نظارت شده با کاربل  الگوریتم شبکه

اساتفاده گردیاد.    6تعیین مییان تغییرات ایجاد شده در تالاویر طبقه بند  شده ای تاب  باری سای  یا تشاخی  تغییارات  

 شود.نشان داده می 9در شکل 6015و  1440نتایج حاصل ای طبقه بند  تالاویر در سال 

اسا   ها  مختلاف کااربر  اراضای    ان تغییر پذیر  طبقهمقایله نتایج حاصل ای فرایند طبقه بند  نشان دهنده میی

بیشترین مییان افیایش در طبقه مخلوط بایر و دیم، نواحی ساکونتگاهی و اراضای    6(. مطابق با نمودار شماره 6نمودار)

باشد. در مقابل بیشترین مییان کاهش در طبقات مربوط به سطوح آبی، آیش و کش  آبی اس . آنچاه کاه   شوره یار می

                                                      
1 Log Residuals  

2 Change Detection 
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این مرحله اهمی  دارد، مییان اثر پذیر  یا حلاسی  طبقات مرتب  با بخش کشااوری  اسا . بار هماین اساا        در

 تارین مهام مطابق با نتایج بدس  آمده، افیایش اراضی بایر و شوره یار و کااهش اراضای مناساب کشااوری  یکای ای      

 شود.یملائل مدیری  کاربر  اراضی منطقه کرانه شرقی دریاچه ارومیه محلوب م

 

 

 عصبی هایشبکهبا استفاده از الگوریتم  ایماهواره: نتایج طبقه بندی تصاویر 1شکل 

 

دهاد.  هاا  ماورد بررسای را نشاان مای     تویی  ملاح  و درصد طبقات کاربر  اراضی در ساال  6جدول شماره 

مربوط به طبقه مرات  و دامنه در هر دو ساال مباداو و   مطابق با نتایج بدس  آمده ای جدول ذکر شده، بیشترین ملاح  

ارییابی دق  و صح  نتایج بدس  آمده ای فرایند طبقاه بناد  توسا  الگاوریتم     شایان ذکر اس  که،  .باشدمقالد می

توس  ضریب کاپا و ارییابی صح  کلی صورت گرفته اس  که نتایج هار یا     ENVIها  عالبی در نر  افیار شبکه

 شود.  مشاهده می 6آمار  در جدول ها  ای دوره
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 2151الی  5331: تغییرات خالص کاربری اراضی از سال 2 نمودار

 

 : نتایج توصیفی طبقه بندی در دوره آماری2 جدول

 2151 5331 سال

 درصد ملاح  درصد ملاح  نوع طبقه

 10/19 66/25219 69/19 40/22529 کشت آبی

 10/1 29/5949 21/9 65/92120 کشت دیم و مراتع متراکم

 00/0 0 65/2 5/00592 سطوح آبی

 00/0 0 52/6 42/10904 شوره زارهای باتالقی

 46/14 05/102966 45/12 54/42009 اراضی بایر

 52/99 01/620992 56/96 95/669046 مراتع و دامنه

 05/1 5/2601 66/0 12/1144 نواحی سکونتگاهی

 09/0 09/142 96/0 55/9919 اراضی آیش

 62/11 01/20959 91/2 02/09021 شوره زار  و اراضی آهکی

 22/0 5/14200 05/0 22/1945 مخلوط اراضی بایر و دیم

 0311/1 0015/1 ضریب کاپا

 5121/61 2655/61 صحت کلی

 

 های روند تغییرات تولید محصوالت عمده زراعی و باغیشاخص

نشاان دهناده وضاعی  ناامطلوب     روند تولیدات محالو ت عمده در بخش یراعی و باغی در منطقه کرانه شرقی 

بیاانگر ایان واقعیا      0که همواره با روند  افولی و نرخ رشد منفی همراه بوده اس . جدول شمارهاس  نرخ رشد آن 

روبرو بوده اسا  کاه چناین روناد  خاود       -95/90با نرخ رشد  40الی  90تولیدات باغی در دههاس  که نرخ رشد 
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 محالاو ت شود. در بخش یراعی هرچند جم  دهنده بروی فاجعه عظیم در بخش کشاوری  منطقه محلوب مینشان

یرات ای تغییار  شاود کاه تااث   درصد همراه بوده اس  اما در بخش تولیادات دیام همچناان مشااهده مای      1با نرخ رشد 

 -26/12برابار باا    40الای   90  که نرخ رشاد محالاو ت دیمای در دهاه     طوربه ؛اکوسیلتم دریاچه باقی مانده اس 

 درصد بوده اس .  

 : تولیدات عمده باغی و زراعی در منطقه9 جدول

ه 
ران

 ک
قه

نط
م

ی
رق

ش
ت 

کش
ع 

نو
 

 5931سال  5961سال  5961

شد
خ ر

نر
 

61-
31 

ن
شد

خ ر
ر

 

61-
 درصد میزان تولید 31

میزان تولید 

 )تن(
 درصد

 میزان تولید

 )تن(
 درصد

تولیدات 

 زراعی

 42/1 -24/0 42.91 966629 64/49 9/969994 21/59 902960 آبی

 -26/12 -60/00 0.54 00202 01/5 4/51692 04/91 0/02251 دیم

 15/1 -06/5 100 956920 100 2/944222 100 990121 جم 

تولیدات 

 باغی
 -95/90 -96/95 - 6/664990 - 2/962020 - 90/095690 باغی

 

 های بخش ظرفیت سازگاریشاخص

ها  این بخش نشان دهنده وضعی  پاسخ دهای و پتانلایل موجاود در بخاش کشااوری  منطقاه بارا         شاخ 

آور  تااب  منظاور بهوری  ، جه  سنجش و شناخ  ظرفی  موجود در بخش کشاروایاینبحران بوجود آمده اس . 

نحاوه پاساخ   ها  سنجش ای دور همانند شاخ  پوشش گیاهی و شاور  یماین   و ظرفی  سایگار  با تلفیق تکنی 

. عالوه بار ایان تاراکم و پاراکنش جمعیا  در      دردگگویی محیطی در برابر قابلی  کشاوری  تا حدود  مشخ  می

ملا له ماورد بررسای دارد در    باا  ه بیشترین کارکرد و ارتبااط را  در نواحی روستایی و بخش کشاوری  ک ویژهبهمنطقه 

 تحلیل وضعی  پاسخ گویی به بحران پیش رو مورد استفاده قرار گرف .  

 2و شوری زمین 1های پوشش گیاهیشاخص

شاخ  جه  سنجش مییان پوشش گیااهی و تاراکم آن اسا . ایان شااخ  توسا         نیپرکاربردترو  ترینمهم

 گیرد.صورت می آن ای طریق رابطه ییر ۀگیرد. نحوه محاسبدون قرمی نیدی  صورت میباندها  قرمی و ما

 

 
                                                      

1 NDVI: Normalized Difference Vegetation Index 

2 Salinity Index  
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 های شوری زمینشاخص

هاا را  ها  مورد استفاده در سنجش شور  خاک با استفاده ای سانجش ای دور طیاف وساعی ای شااخ     شاخ 

اقادا    ،اناد بیشاترین کااربرد را داشاته    هاایی کاه  به انتخاب دو مورد ای شاخ  در این مرحله، روایاینشود. شامل می

ها شامل باند آبی، سبی و قرمی اس  که نحوه محاسبه آن ای طریاق رابطاه   گردید. باندها  مورد استفاده در این شاخ 

 ییر بدس  آمد.

 
 

 Tassled Cap هایشاخص  

 یاهیا گنده وضعی  پوشاش  ها نشان دهآن ترینمهمها  مورد استفاده در سنجش ای دور که یکی دیگر ای شاخ 

ها در سه بخش مجایا صاورت گرفتاه    که عنوان شد، این شاخ  طورهمانسبی (، رطوب  و روشنایی خاک اس . )

تعداد باندها  مورد اساتفاده در ایان شااخ      اس  که نحوه محاسبه آن ای طریق کاربل  رابطه ییر انجا  شده اس .

 شود.  را شامل می OLI باند ای سنجنده  2

 
در سه شاخ  سبی ، رطوب  و روشانایی   OLIنشان دهنده ضریب هر ی  ای باندها  سنجنده  9جدول شماره 

 خاک اس .  

 Tassled Cap های: ضریب شاخص1جدول 

 0باند 5باند 1باند 1باند 9باند 2باند شاخص

 1926/0 509/0 5544/0 9200/0 6292/0 0064/0 روشنایی

 -1209/0 0210/0 2622/0 -5969/0 -690/0 -6491/0 سبزی

 -9554/0 -2112/0 0902/0 0690/0 1420/0 1511/0 رطوبت

 (Baig, Zhang, Shuai, & Tong, 2014)منب :
 

ها  محیطی سنجش ای دور در بخش کشاوری ، نشان دهنده نتیجه فشارها  طبیعی و انلاانی در  بررسی شاخ 

نشان دهنده بیشترین تراکم پوشاش گیااهی در جناوب شارقی دریاچاه در       NDVIها  اخیر اس . شاخ  طی سال

هاا   بلاتر کاه بیشاترین تاراکم باا      ش ین در منطقه شمال دریاچاه در شهرساتان  ها  بناب و ملکان و همچنشهرستان

ها  شاور  یماین نشاان داد کاه بیشاترین      منطقه در این شهرستان جا  گرفته اس . عالوه براین، شاخ  کشاوری 

طقاه  مریها  شهرستان آذرشاهر و اساکو قارار دارد، همچناین من     هدر محدود جایی که ،مییان شور  در شرق دریاچه
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کااربرد  هایی اس  که در آن شور  یمین در با ترین مقادار اسا .   در شهرستان بناب جیو پهنهدریاچه جنوب شرقی 

-ها  پوشش گیاهش و شور  خاک اسا . شااخ   نتایج شاخ  ۀکنند دییتأدر واق   Tasseled Capها  شاخ 

وشاش گیااهی و انعکاا  روشانایی     ذکر شده در سه بخش روشنایی، سبی  و رطوب  تشریح کننده وضاعی  پ   ها

شاود.  نشاان داده مای   5نتایج بدس  آمده ای این بخش در شکل شاماره   .دارندبیان می ر  خاک راشو مییان خاک که 

محیطی بخاش کشااوری  در برابار بحاران دریاچاه ارومیاه        آور تابها  سنجش ای دور بیان کننده بررسی شاخ 

، افیایش شور  یمین و به تبا  آن شاکل گیار  رییگردهاا و اثارات آن بار       اس . آنچه که در این بخش اهمی  دارد

جمعیا  و افاراد    آور تاببخش کشاوری  اس . در ادامه با بررسی نتایج تویی  جمعی  ساکن در نواحی روستایی، 

 د.  گردمیشاغل در این بخش برآورد 

 
 های شوری و پوشش گیاهیشاخص

 

 Tasseled Cap های اصلیشاخص

 

 ایماهوارههای ظرفیت سازگاری با استفاده از تصاویر : نتایج شاخص1 شکل
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نفار   606465برابار باا    1040جمعی  ساکن در نواحی روستایی در منطقه مورد مطالعه مطابق با سرشامار  ساال   

دهلاتان وجاود    66قطه روستایی و تعداد ن 144در محدوده مورد مطالعه تعداد طبق آخرین تقلیم بند  سیاسی اس . 

باشاد،  ترین مری بند  سیاسی کشور که تا سطح دهلتان مای دارد. بنابراین جه  سهول  بررسی و با توجه به کوچ 

جمعیا  روساتایی را در    5. جادول شاماره   واق  شاده اسا   محاسبه  مورد تحلیل نتایج این بخش در سطح دهلتان

 دهد.  ها  اصلی فعالی  نشان میغل و بیکاران و شاغالن در بخشسطح دهلتان به تفکی  افراد شا
 

 اجتماعی و نظام فعالیت در محدوده مطالعاتی به تفکیک دهستان هایویژگی: 1 جدول

نام 
 شهرستان

 دهستان
تعداد 
 روستا

 جمعیت
شاغالن 

ساله و 51
 بیشتر 

بیکاران 
ساله  51

 و بیشتر 

 شاغالن
 یکشاورز

 شاغالن
 صنعت

 شاغالن
 خدمات

 بناب

 222 922 6015 122 0492 11455 5 بناجو  شرقی
 466 1194 1900 629 0999 11999 10 بناجو  شمالی
 1914 1026 5960 900 9299 62026 19 بناجو  غربی

 0009 0112 4609 1622 12260 94401 64 جم 

 شبستر

 049 960 1296 22 6262 9520 10 میشو جنوبی
 269 920 1406 141 0555 10944 10 سیس

 909 940 562 199 1219 2052 5 گونی شرقی
 225 599 1246 95 0101 4025 2 گونی مرکی 
 126 90 211 12 1020 0121 2 چهرگان

 921 695 1262 619 6500 2505 9 گونی غربی
 0109 6246 9690 261 19264 95520 99 جم 

 ملکان
 1660 6521 6469 049 2164 60090 19 گاودول غربی
 6126 1416 9025 909 4019 69021 14 گاودول مرکی 

 0095 9920 2000 906 12992 99219 00 جم 

 آذرشهر

 269 415 1641 122 6429 2449 0 تیمورلو
 502 599 296 111 1422 5520 5 دستجرد
 521 1129 1044 002 6469 2400 9 شیرامین
 954 1429 492 154 0900 9254 9 قبله داغی
 220 999 929 122 6196 2190 9 قاضی جهان
 046 1101 411 190 6922 2522 2 ینگجه
 0056 2540 5959 1020 15412 96400 05 جم 

 اسکو
 506 215 6911 154 0405 11219 19 شورکات جنوبی

 166 100 242 56 422 0019 2 جییره
 269 999 0102 611 9996 19269 61 جم 

 عجب شیر

 060 049 1992 102 6252 2594 15 دییجرود شرقی
 222 922 1096 600 6209 2900 5 خیرلو

 9426 991 1969 600 2902 15900 19 دییجرود غربی
 2029 1292 5050 200 10129 01666 09 جم 

 14525 14922 65920 9201 91225 606465 144 66 جمع کل
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گردد کاه تاراکم جمعیا  و پاراکنش جامعاه روساتایی در منطقاه        مشاهده می 5ای جدول  طبق نتایج بدس  آمده

ای کال جمعیا    هاا اسا .   ها  ملکان، بناب و عجاب شایر بیشاتر ای ساایر پهناه     جنوب شرقی دریاچه در شهرستان

رتی ای میاان  درصد( در بخش کشااوری  فعالیا  دارناد. باه عباا      11 باایتقرنفر ) 65920 روستایی منطقه مورد مطالعه،

بخاش صانع  و   درصاد   69درصد در بخش کشااوری ،   01ساله و بیشتر در محدوده مطالعاتی  10جمعی  شاغالن 

درصد در بخش خدمات فعالی  دارند.  ی  به ذکر اس  که در این بخش گاروه مرباوط باه اظهاار نشاده، ماورد        60

-در بخاش سانجش آسایب    ویژهبهیافته در این پژوهش ها  انجا  بنابراین تحلیلمحاسبه و بررسی قرار نگرفته اس . 

-محلای باه عناوان آسایب     ریای  برنامهپذیر  کشاوری  بیان کننده تجدید نگرش به جایگاه جامعه روستایی در نظا  

 اهمی  اس .   حائیپذیرترین قشر  که بیشترین ارتباط را با کارکردها  اکوسیلتم دریاچه ارومیه دارد، 

 نتیجه گیری. 5

ناشای ای تغییارات اکوسیلاتم دریاچاه      گذارر ریتأثها و نیروها  ن مطالعه سعی بر آن بود تا با شناخ  محرکدر ای

کشاوری  و روناد تغییارات آن در کاارکرد و سااختار      ارومیه بر بخش کشاوری  به پتانلیل محیطی موجود در بخش

عماومی و تغییارات    طاور باه ا تغییرات محیطای  ب سایگار ها  اخیر پرداخته شود تا بر مبنا  آن ظرفی  ی سالآن، ط

گیرد افایون بار سانجش    آنچه که ای نقطه نظر این پژوهش مورد توجه قرار میویژه فراهم گردد.  طوربهمیه دریاچه ارو

آماایش ساریمین در    ریای  برناماه رکان   نیتریاصلبخش کشاوری  و مناب  محیطی به عنوان  پذیر آسیبو شناخ  

در بخاش   عمادتاا کاه   اسا   ناواحی روساتایی و شااغالن در ناواحی روساتایی      آور تااب مین، مدیری  بهینه ساری 

هاا  حلاسای  در تغییار کااربر      کشاوری  فعالی  دارند. نتایج حاصل ای این پژوهش، در بخاش تحلیال شااخ    

م و آبای  راضای کشا  دیا   اها  بایر و کاهش سطوح آبی، اراضی بیان کننده روند افیایش شور  خاک، افیایش یمین

در بخش تولیدات عمده باغی و یراعای نشاان گار     40الی 1090ها  یمانی طی دهه بررسی سر  ،اس . عالوه براین

درصاد   -90مده باغی با نارخ رشاد   ت ع  که در دهه مورد بررسی تولیداطوربهکاهش چشمگیر تولیدات باغی اس  

نارخ رشاد    کاه درصاورتی درصد همراه بوده اس   15/1برو بوده اس . هرچند تولیدات یراعی در کل با نرخ رشد رو

 درصد بوده اس .   -12 باایتقرتولیدات یراعی 

طای   پذیر آسیبپس ای بررسی و شناخ   درنهای با توجه به ماهی  مل له تحقیق و رویکرد روش شناسی آن، 

عای و انلاانی بادان تاکیاد     ها  بهم پیوسته طبیای منظر سیلتم پذیر آسیبسه مرحله اصلی آن که امرویه در سنجش 

هاا   سیلتم مورد بررسی در طی وقو  حادثه یا مخاطرات محیطی و به تبا  آن سیلاتم   آور تابا  شده اس ، ویژه

. بناابراین بررسای باه عمال آماده در بخاش ساو  فرایناد         برخاوردار اسا     اژهیا ووابلته به آن ای اهمیا   انلانی 

بحاران دریاچاه    ریتأثاس  که ساختار و کارکرد بخش کشاوری  تح   ظرفی  سایگار ( حاکی ای این)  ریپذآسیب

محلای در منطقاه    ریای  برناماه چالش نظاا    ترینمهمنواحی روستایی  آور تاب در این میان،ارومیه قرار گرفته اس . 
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فار  ن 606645(، ینادگی  1040نفاو  ) کرانه شرقی دریاچه ارومیه اس . مطابق با آخرین دوره سرشامار  عماومی و   

دهناد در  درصد شاغالن در نظا  فعالی  منطقاه را تشاکیل مای    01نفر که  65920قرار داده و امنی  شغلی  ریتأثتح  

 تهدید  واقعی اس .  

پاذیر  بخاش کشااوری  باا     ها  به عمل آماده ای مطالعاات صاورت گرفتاه در حاویه سانجش آسایب       بررسی

 ریتاأث نیرویای   و خارج ای کشور نشان دهنده نقاش  ۀ  یافتانجا رویکردها  مختلف چه در داخل کشور و در تحقیقات

پاذیر  ایان   گذار همانند تغییرات اقلیمی و سایر نیروها  خارجی در ابعاد سیاستگذار  بخش کشااوری  بار آسایب   

بخاش   پاذیر  آسایب  غییارات اکوسیلاتم دریاچاه ارومیاه بار     باا بررسای نقاش ت    نیی، بخش اس . لذا در این مطالعه

هاا  ارییاابی و سانجش    بنابراین با عنای  بر فرایند انجاا  پاژوهش حاضار، کااربرد تکنیا      . شدته کشاوری  پرداخ

-مبناا در حاویه پاژوهش   –شاخ    هاها و سطوح مختلف فیایی با تاکید بر کاربل  روشدر بخش پذیر آسیب

ابله باا مخااطرات محیطای    ها   ی  جه  مقگرا، یمینهمحلی به صورت عمل ریی برنامهها  علمی کشور و در نظا  

در ناواحی   ویاژه باه هاا  طبیعای در مقابال بحاران دریاچاه ارومیاه       جمعی  انلانی و سیلتم آور تابعا  و  طوربه

نظار  و عملای در    ، پیشنهاد اصلی پاژوهش حاضار تقویا  رویکردهاا     روایاین روستایی را فراهم خواهد ساخ .

ویاژه در   طاور باه می و تغییرات محیطی در سطح ملای و باه تبا  آن    ناشی ای تغییرات اقلی پذیر آسیبحویه سنجش 

منطقه کرانه شرقی دریاچه ارومیه اس . عالوه براین در سطح منطقه مورد مطالعاه ضارورت تجدیاد نگارش جایگااه      

تاوان ای  آور  جواما  روساتایی را مای   هاایی همانناد تااب   محلی و تدوین طارح  ریی برنامهجامعه روستایی در نظا  
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